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PROTOKÓ   Nr IX/11
z sesji Rady Miejskiej w I owej
z dnia  27 pa dziernika  2011 r.

odbytej w Gminnym Centrum Kultury  i Sportu w I owej, przy  ul. aga skiej 15

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o 14 radnych) i otworzy  obrady IX sesji Rady Miejskiej w I owej.

1) Brzezicki Józef
2) Burnat Krystyna
3) Czarnota Zdzis aw
4) Goc Robert
5) Janczyk Pawe
6) Kimla Renata
7) Konopa Halina
8) Laskowski Mieczys aw
9) Przynoga Franciszek
10) Rodak Jerzy
11) Smaga Anatol
12) Stanis awski Miko aj
13) Wdowiak Miros aw
14) nowska Maria

Nieobecni:
Sawicki Marek

W zwi zku z obecno ci  wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s  prawomocne.

Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:
1) Adam Gliniak – Burmistrz I owej
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM
4) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
5) Anna Michalczuk – Radna Powiatu aga skiego
6) Jacek Szary – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
7) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
8) Zdzis aw Chodorski  – So tys wsi Konin ag.
9) adys aw Koz owski – So tys wsi Czy ówek
10) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej
11) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy  porz dek obrad:
I. Sprawy regulaminowe

1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
4. Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w

porz dku obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

  Prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
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II. Obrady
1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:

- Burmistrza I owej,
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej.

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Informacja o stanie realizacji zada  o wiatowych – referuje Burmistrz

4. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie trybu prac nad projektem uchwa y bud etowej Gminy I owa

– referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)
2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018  – referuje

Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)
3) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr

30)
4) okre lenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz

deklaracji na podatek od nieruchomo ci, podatek rolny i podatek le ny – referuje Skarbnik
Gminy (Druk Nr 31)

5) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Wsparcie Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ga niczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-ga niczego dla OSP w

owej” – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)
6) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Rewitalizacja Placu Wolno ci” –

referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)
7) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Remont i wyposa enie wietlicy

wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” – referuje
Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)

8) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw   „Uporz dkowanie gospodarki
wodno- ciekowej w Gminie I owa poprzez budow  wodoci gu w so ectwie Czerna,
wodoci gu w so ectwie aganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej
w miejscowo ci I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)

9) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Zagospodarowanie zbiorników
wodnych w celu poprawy estetyki miejscowo ci Borowe Gmina I owa” – referuje Skarbnik
Gminy (Druk Nr 29 )

10)wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 12/2  –  referuje  Janusz  Kaniecki,  Podinspektor  w  Referacie

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 29)
11) ustanowienia zasad, na jakich przewodnicz cemu organu wykonawczego jednostki

pomocniczej b dzie przys ugiwa a dieta oraz zwrot kosztów podró y s bowej – referuje
Sekretarz Gminy (Druk Nr 32)

12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gmin  I owa – referuje Franciszek Przynoga, Radny RM (Druk Nr 33)

13) uchwalenia wieloletniego programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015 – referuje
Sekretarz Gminy (Druk Nr 34)

14) ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym sk adników mienia do korzystania
– referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 35)

15) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad wydzier awiania gruntów komunalnych – referuje
Sekretarz Gminy (Druk Nr 36)

5. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Zako czenie IX sesji Rady Miejskiej w I owej.

Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej zaproponowa  zmian  porz dku obrad
polegaj  na przesuni ciu projektów uchwa  wyszczególnionych w poz. 5-9  po poz. 1.
Pan radny Wdowiak poprosi  o uzasadnienie zaproponowanej zmiany.
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Przewodnicz cy poinformowa , e ta propozycja wynika z wp ywu w/w uchwa  na projekt uchwa y
w sprawie zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie porz dku obrad po zmianach:

Porz dek obrad po zmianach zosta  przyj ty jednog nie i przedstawia si  nast puj co:
II. Obrady
1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:

- Burmistrza I owej,
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej.

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Informacja o stanie realizacji zada  o wiatowych – referuje Burmistrz

4. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie trybu prac nad projektem uchwa y bud etowej Gminy I owa

– referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)
2) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Wsparcie Krajowego Systemu

Ratowniczo-Ga niczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-ga niczego dla OSP w
owej” – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)

3) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Rewitalizacja Placu Wolno ci” –
referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)

4) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Remont i wyposa enie wietlicy
wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” – referuje Skarbnik
Gminy (Druk Nr 29)

5) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw   „Uporz dkowanie gospodarki
wodno- ciekowej w Gminie I owa poprzez budow  wodoci gu w so ectwie Czerna,
wodoci gu w so ectwie aganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej
w miejscowo ci I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)

6) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Zagospodarowanie zbiorników
wodnych w celu poprawy estetyki miejscowo ci Borowe Gmina I owa” – referuje Skarbnik
Gminy (Druk Nr 29 )

7) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018  – referuje
Skarbnik Gminy (Druk Nr 29)

8) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr
30)

9) okre lenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz
deklaracji na podatek od nieruchomo ci, podatek rolny i podatek le ny – referuje Skarbnik
Gminy (Druk Nr 31)

10) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 12/2  – referuje Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 29)
11) ustanowienia zasad, na jakich przewodnicz cemu organu wykonawczego jednostki

pomocniczej  b dzie  przys ugiwa a  dieta  oraz  zwrot  kosztów  podró y  s bowej  –  referuje
Sekretarz Gminy (Druk Nr 32)

12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gmin  I owa – referuje Franciszek Przynoga, Radny RM (Druk Nr 33)

13) uchwalenia wieloletniego programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015 – referuje
Sekretarz Gminy (Druk Nr 34)

14) ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym sk adników mienia do korzystania
– referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 35)

15) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad wydzier awiania gruntów komunalnych – referuje
Sekretarz Gminy (Druk Nr 36)
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5. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Zako czenie IX sesji Rady Miejskiej w I owej.

PRZEBIEG OBRAD
Ad. II pkt 1
Pan Adam Gliniak–  Burmistrz I owej przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy
sesjami:

w ramach przetargu na zamówienia publiczne dokona em wyboru wykonawcy Budowy
placów  zabaw  na  terenie  Gminy  I owa  i  podpisa em  umow  z  firm  MAGIC   GARDEN
Daniel Gacek z miejscowo ci Pako ,
dokona em wyboru wykonawcy, podpisa em umow  oraz przekaza em plac budowy firmie
Przedsi biorstwo Projektowo-Us ugowo-Handlowe „MD” Bogus aw Dworecki z ar na
wykonanie uzupe nienia brakuj cego o wietlenia wsi Jankowa .,
uzyska em pozwolenie na Budow  sieci wodoci gowej i sieci kanalizacji sanitarnej z
przy czami i przykanalikami w I owej, ul. Sportowa,
zako czy em procedury odbiorowe zwi zane z „Kompleksowym programem poprawy
bezpiecze stwa na drogach gminnych, w Gminie I owa poprzez przebudow  nawierzchni i
monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo – I etap, w miejscowo ciach: Borowe,
Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna i
Klików”
uzyska em od organu administracji architektoniczno-budowlanej ( Starosty Powiatu

aga skiego) za wiadczenie dot. zako czenia budowy „Uzbrojenie strefy aktywno ci
gospodarczej przy autostradzie A-18, w Gminie I owa – etap II”,
rozpocz em procedur  z enia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich zadania „Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w Gminie

owa poprzez budow  wodoci gu w so ectwie Czerna, wodoci gu w so ectwie aganiec ( II
etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowo ci I owa,
wyda em 6 decyzji o warunkach zabudowy,
wyda em 1 decyzj  o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
zaopiniowa em negatywnie mo liwo  podzia u nieruchomo ci po onej w I owej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia ka nr 1145/10,
w dniu 23.09 podj em zarz dzenia dotycz ce wyznaczenia do sprzeda y na rzecz
najemców lokali mieszkalnych nr 1,2,3 i 4 w I owej przy ul. aga skiej 8 oraz uw aszczenia
osób , które na gruntach gminnych wybudowa y gara e : dzia ka nr 517/2 I owa ul.
Ogrodowa (boks nr 1) , dzia ka nr 512/4 I owa ul. Borowska (boks nr 43 i 58),
w dniu 23.09 odby  si  ze skutkiem negatywnym  przetarg na sprzeda   Nieruchomo ci
po onych przy autostradzie,
w dniu 26.09 podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y: lokalu mieszkalnego w I owej
przy ul. aga skiej 45/8 na rzecz najemcy, nieruchomo ci nie zabudowanych przy ul.

aków – dzia ki nr 78/2 i 80/6 oraz 724/5 przy ul. Pu askiego , a tak e umowy dot.
uw aszczenia osób które wybudowa y gara e przy ul. Borowskiej – boksy nr 54 i 48,
w dniu 30.09 odby  si  ze skutkiem pozytywnym przetarg na najem gruntu pod budow
gara u (boks nr 12) na „osiedlu mieszkaniowym Czy ówek” ,
nie skorzysta em z przys uguj cego prawa pierwokupu do dzia ki nr 1317/1 w I owej przy
ul. aga skiej ,
w dniu 5.10 wszcz em z urz du post powanie administracyjne dot. podzia u geodezyjnego
dzia ki nr 824 w I owej przy ul. M skiej maj ce na celu wydzielenie drogi zgodnie z
decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 7.10 wyst pi em do
Konserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na podzia  geodezyjny tej dzia ki . Obecnie
oczekiwana jest odpowied  w tej sprawie,
wyda em postanowienie odmówienia wszcz cia post powania w sprawie przekszta cenia
prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w stosunku do dzia ki nr 754 w I owej
przy ul. Batorego,
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wyda em trzy decyzje zatwierdzaj ce podzia  geodezyjny dzia ek po onych na terenie
miasta I owa tj. dzia ki nr 1145/9 przy ul. Traugutta , nr 1182 przy ul. Traugutta oraz nr
729/1 przy ul. Ko ciuszki,
w dniu 24.10 podj em zarz dzenia w sprawie: wydzier awienia na cele rolne
nieruchomo ci ozn. dzia kami nr 305 w I owej, nr 408/2 w Borowem oraz wynaj cia gruntu
ozn. dzia  nr 369/19 przy autostradzie (dzia ka nie obj ta planem zagospodarowania
przestrzennego) pod ustawienie reklamy,
podpisa em aneks do umowy dzier awy zalewu w Klikowie . Stron  umowy jest Polski
Zwi zek W dkarski Oddzia   Zielona Góra,
odmówi em wydzier awienia gruntu po onego przy wietlicy wiejskiej w Czy ówku,
odmówi em wydania zezwolenia na powieszenie reklamy na ogrodzeniu wietlicy wiejskiej
w Czy ówku,
wyda em  opini  dla  SMP  Projektanci  Sp.j.  dzia aj cej  na  rzecz  Zarz du  Dróg
Wojewódzkich  w  Zielonej  Górze  w  sprawie rozwi za  projektowych w zakresie
odwodnienia projektowanej drogi i terenów przyleg ych – droga wojewódzka nr 296
odcinek od ul. Dolanowo do ul. Sportowej. W opinii zawar em uwagi, i nale y
zaprojektowa  dwa wpusty uliczne : jeden przy skrzy owaniu z drog  prowadz  do m.in.
magazynów Vitrosiliconu , drugi  przy skrzy owaniu z drog  – ul. Sportowa,
uzgodni em pozytywnie tras  energetycznego przy cza kablowego 230/400V w drodze
gminnej stanowi cej w asno  Gminy I owa w I owej przy ul. Traugutta ,
wyda em zezwolenie na zaj cie pasa drogowego zwi zanego z budowy sieci gazowej do
budynku mieszkalnego na dzia ce nr 646 w I owej przy ul. Okrzei,
uzgodni em pozytywnie budow  podjazdu dla niepe nosprawnych przy budynku ul.
Mickiewicza  21,
wyda em decyzj  na zaj cie pasa drogowego przy budynku nr 25 w I owej przy ul. Okrzei w
ci gu drogi gminnej w zwi zku z awari  (rozszczelnieniem) sieci gazowej,
- uzgodni em pozytywnie budow  sieci gazowej niskiego ci nienia w drodze gminnej w

owej przy ul. Blacharskiej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzia ce
nr 1042,
uzgodni em pozytywnie lokalizacj  sieci gazowej niskiego ci nienia w pasie drogowym w
m. I owa ul. Ja minowa dla potrzeb nowobudowanych budynków mieszkalnych,
podpisa em umowy na remont dróg gruntowych w Borowem, Koninie aga skim i w
Czernej, napraw  drogi i wpustów ulicznych przy ul. M skiej, napraw  drogi na wale przy
zalewie w Klikowie wraz z koszeniem skarpy oraz monta  znaków drogowych przy ul.
Piaskowej (znaki zakazu zatrzymywania si ),
postanowi em o ustawieniu na wale przy zalewie w Klikowie znaków zakaz ruchu na
odcinku od pla y do jazu. Dzia anie takie jest zgodne z ustaw  Prawo Wodne, w którym
znajduje si  zapis o tre ci „zabrania si  przeje ania przez wa y oraz wzd  korony wa ów
pojazdami lub konno oraz przep dzania zwierz t”,
odno nie ewidencji dzia alno ci gospodarczej wyda em 30 za wiadcze  ,
7 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
nadano 4 numery porz dkowe budynkom,
wydano 1 za wiadczenie o nadanym numerze porz dkowym budynku,
wydano 1 zezwolenie na sprzeda  napojów alkoholowych do 4,5 % zawarto ci alkoholu
oraz na piwo dla punktu sprzeda y detalicznej w I owej przy ul. Kolejowej 1 dla sklepu
„S oneczko,
przydzielono 1 lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego gminy osobie wskazanej przez
Spo eczn  Komisj  Mieszkaniow ,
wydano 9 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,
wydano 12 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
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wszcz to post powanie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowni cieków w I owej przy ul. Traugutta”,
wszcz to post powanie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Dzia alno ci gospodarczej – us ugowe zdobienie
wyrobów ze szk a” na dzia ce o numerze ewidencyjnym  440 obr b I owa, gmina I owa,
wszcz to post powanie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Budowie stacji paliw p ynnych i LPG wraz z
pawilonem handlowym, barem i zapleczem socjalnym oraz parkingami dla samochodów
osobowych i ci arowych, baz  transportow  i budynkiem administracyjno-biurowym” na
dzia ce o numerze ewidencyjnym  190/4 obr b Czerna, gmina I owa,
wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
postanowieniem zaopiniowano pozytywnie wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie

a rud miedziowo-polimerycznych na terenie gminy I owa b cej na obszarze Perykliny
ar,

zlecono i wykonano konserwacj  rowu kana u ulgi rzeki Czerna Ma a przy ul. Dolanowo,
zlecono i wykonano konserwacj  rowu opaskowego rzeki Czerna Ma a przy ul. M skiej,
zlecono konserwacj  rowu melioracyjnego w miejscowo ci Klików i Borowe,
Enea ary podci a  konary drzew koliduj cych i zas aniaj cych  o wietlenie uliczne przy
Wincenty skim Centrum Pomocy Rodzinie przy z skrzy owaniu ulicy Akacjowej i Okrzei.

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za
okres mi dzysesyjny.

 Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Przedstawi  pisma i informacje, które wp yn y do Rady Miejskiej w okresie mi dzysesyjnym i tak:
- pismo Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dotycz ce udro nienia rowu oraz
przepustów w ci gu drogi wojewódzkiej nr 300 przy osiedlu Czy ówek, w którym Zarz d Dróg
potwierdza potrzeb  odbudowy rowu na odcinku 330 m oraz udro nienie trzech przepustów, jednak
z uwagi na bardzo ograniczone rodki finansowe, dalece niewystarczaj ce na realizacj  wszystkich
najpilniejszych zada  na drogach wojewódzkich, Zarz d nie mo e podj  si  tych prac w bie cym
roku. Niemniej poczyni starania o uj cie w/w robót w projekcie planu na 2012 rok,
-  pismo  Burmistrza  Gozdnicy  informuj ce,  e  prowadzone  s  rozmowy  wst pne  na  temat
wybudowania na terenach inwestycyjnych miasta Gozdnicy zak adu wraz z ca  infrastruktur  do
utylizacji odpadów metod  plazmow . W pi mie tym pan Burmistrz równie  informuje, e zak ad
taki nie emituje do rodowiska jakichkolwiek emisji lub odpadów. Nie emituje szkodliwych
ha asów, gdy  ca y proces odbywa si  w pomieszczeniach zamkni tych oraz, e z uwagi na
powy sze dla tego typu zak adów nie ma praktycznie adnych wymaga  ekologicznych lub
okre lania stref ochronnych,
- pismo Burmistrza I owej informuj ce, e na podstawie § 3 ust. 2 rozporz dzenia Ministra
Sprawiedliwo ci z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana
kara ograniczenia wolno ci oraz praca spo ecznie u yteczna i w zwi zku z pismem S du
Rejonowego w aganiu z dnia 10 pa dziernika 2011 roku w sprawie podmiotów, w których b dzie
wykonywana kara ograniczenia wolno ci oraz praca spo ecznie u yteczna –  podmiotem
wyznaczonym w tym zakresie na terenie Gminy I owa jest Zak ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej, ul. eromskiego 25. Pan Przewodnicz cy poinformowa  Rad  równie , e
do pisma zosta a za czona opinia dotycz ca potrzeb S du Rejonowego w aganiu w zakresie
wykonywania pracy przez skazanych,
- pismo ze Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu informuj ce o
efektach kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trze wy Umys ”.
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W tym punkcie obrad pan Przewodnicz cy Rady udzieli  g osu pani Annie Michalczuk – radnej
Powiatu aga skiego, która poinformowa a, e w dniu 23 wrze nia 20111 r. z a interpelacj  na
IX sesji Rady Powiatu aga skiego w sprawie przebudowy dróg powiatowych w gminie I owa i w
dniu 5 pa dziernika 2011 r. otrzyma a odpowied  od pana Starosty Marka lusarskiego na z on
interpelacj .
W odpowiedzi na interpelacj  w sprawach:
- remontu drogi powiatowej przez m. Czy ówek,
- remontu mostu przy ul. Poniatowskiego w I owej,
- remontu drogi przez miejscowo  Wilkowisko,
Pan Starosta poinformowa , e:

1. w bud ecie Powiatu na 2012 r. zaplanowane zosta o wykonanie powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1082F na d ugo ci 2,170 km, tj. od nowej
nawierzchni w miejscowo ci I owa do ko ca miejscowo ci Czy ówek,

2. w bud ecie Powiatu na 2012 r. zaplanowane zosta o wykonanie projektu budowlanego
na przebudow  mostu i dróg dojazdowych w ci gu ul. Poniatowskiego i ul. aków w

owej. Przebudow  zostanie obj ta ul. aków (odcinek od mostu do ko ca zabudowa
w stron  A-18) most w ci gu ul. Poniatowskiego oraz gruntowa cz  ul.
Poniatowskiego wraz ze zmian  przebiegu tej drogi w okolicy mostu polegaj  na
oddaleniu mostu od zabudowa ,

3. w bud ecie Powiatu na 2012 r. brak jest rodków na przebudow  gruntowego odcinka
drogi powiatowej nr 1083F przez miejscowo  Wilkowisko. Zarz d Powiatu do y
stara , aby na bie co utrzymywa  ten odcinek w nale ytym stanie technicznym
zapewniaj cym bezpiecze stwo ruchu drogowego.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Do pana Burmistrza skierowa  kilka zapyta :
- w I owej jest nie pod czonych do kanalizacji oko o 100 studzienek, otrzyma  pan ich wykaz i do
tej pory nie s  pod czone, jakie robi pan dzia ania w tym celu, poniewa  pod czenie tych
studzienek  przyczyni si  by  mo e do obni enia kosztów op at przez mieszka ców,
- na ulicy M skiej od strony ulicy Kolejowej do zakr tu w czasie obfitych opadów deszczu ta
ulica jest zalewana i domostwa, by o zg oszenie do pana Sekretarza i obietnice pana Sekretarza, e
zostan  wyczyszczone studzienki, które s  zapchane odpadami betonowymi i ró nymi innymi, do
tej pory nie s  wyczyszczone, czy znowu czekamy na jakie  ulewy, eby kogo  tam pozalewa o. To

 zg oszenia mieszka ców m.in. pana Tobiasza Eugeniusza, który z panem by  mo e to ustala , w
ka dym  razie nie jest to zrobione,
- przy ko cu lipca zg asza em zapytanie do pana Szarego, pó niej do pana Burmistrza jak
przedstawia si  sprawa stawów przy ulicy Blacharskiej po opadach, które zala y w czerwcu ogródki
warzywne oraz ulic  Blacharsk , do tej pory nie mam adnej odpowiedzi,
- jakie poczyni  pan dzia ania w celu utworzenia spó ki wodnej, ja otrzyma em od pana Burmistrza
pismo, e skierowa  pan nasz wniosek do so tysów i na dzie  dzisiejszy jest cicho. Pan Przynoga
przytoczy  fragment artyku u z powiatu sandomierskiego, w którym powsta a spó ka wodna.
Inicjatywa reaktywowania spó ki wodnej w Sandomierzu wysz a od w adz miejskich, na spotkanie
zorganizowane przez magistrat przysz o kilkadziesi t osób. W innych gminach w ci gu trzech
miesi cy powstaje spó ka wodna, u nas jako  to ci ko idzie, czy by my czekali na jaki  nast pny
kataklizm? Nie wiem,
- równie  zg asza em panu Burmistrzowi, e samochody ci arowe przewo ce st uczk  g ównymi
ulicami miasta do Eskordu w dalszym ci gu gubi  t  st uczk , co nara a innych u ytkowników
drogi na niebezpiecze stwo i spowodowanie przypu my nieszcz . Co pan poczyni  w tym
temacie,
- w zwi zku z du ym nat eniem ruchu samochodów ci arowych o du ym tona u, mieszka cy

owej zwracaj  si  z wnioskiem o ograniczenie ruchu dla tych pojazdów m.in. ulicy Traugutta.
Ulica Traugutta jest bardzo cz sto nieprzejezdna dla innych u ytkowników drogi, czy Urz d
Miejski poczyni  jakie  kroki w celu wybudowania obwodnicy i czy zwraca  si  z wnioskiem do
Wojewódzkiego Zarz du Dróg w tej sprawie, jakie widzi pan rozwi zania. Dla przyk adu pan
Przynoga poda , e we wtorek w godzinach rannych dziewi  ci kich samochodów jad c ulic
Kolejow  i skr caj c na ulic  Traugutta zablokowa o przejazd rowerzystom, przej cie dzieciom do
szko y i jad c po chodniku niszczy y chodnik. Pan Przynoga zorientowa  si , e w innych gminach
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wprowadzane s  ograniczenia tona u dla samochodów ci arowych, bo np. jad c z autostrady w
kierunku Zgorzelca lepiej jest samochodom ci arowym skróci  drog  przez I ow , zamiast jecha  i

aci  za objazd autostrad ,
-  do  kiedy  zostanie  wyczyszczony  rów  przy  ulicy  Traugutta,  poniewa  rowy  za  stadionem  s
wyczyszczone, a rów przy ulicy Traugutta w kierunku ulicy Borowskiej do stawów jest w bardzo
op akanym stanie.

Pan Mieczys aw Laskowski – Radny
Nawi zuj c do posiedzenia komisji przytoczy  zapytanie odno nie zagospodarowania zbiornika
wodnego przy ulicy M skiej, jakie pan Burmistrz widzi rozwi zanie,

Pan Robert Goc – Radny
Zg osi , e w dniu 27 lipca 2011 r. podczas posiedzenia Rady So eckiej w Czy ówku zosta y
zg oszone wnioski o nast puj cej tre ci: wyst pi  do Urz du Miejskiego w I owej  o przekazanie
protokolarne Remizy w Czy ówku (wymaga ona natychmiastowego remontu, dach jej jest
uszkodzony, grozi zawaleniem), uregulowanie rozliczenia niewykorzystanej ceg y klinkierowej w
ilo ci 1000 sztuk do remontu wietlicy. Ponadto Rada So ecka prosi a o poinformowanie, czy na
wyposa eniu So ectwa jest betoniarka. Pismo to wp yn o do Urz du dnia 19 sierpnia 2011 r. i do
tej pory Rada So ecka oraz So tys nie otrzymali adnej odpowiedzi od pana Burmistrza.

Pan Burmistrz wyja ni , e pan So tys odpowied  otrzyma  na zebraniu wiejskim.

Pan W adys aw Koz owski – So tys wsi Czy ówek – na zebraniu tylko by a informacja ustna pana
Burmistrza, e jest to prywatna remiza pa stwa Stockich, natomiast na temat ceg y i betoniarki nic
nie by o mówione.

Pani Skarbnik Gminy – na temat betoniarki, pan jeszcze nie by  So tysem by o pismo kierowane do
Urz du,  by a pisemnie udzielona odpowied  osobie, która by a t  betoniark  zainteresowana,
udost pnia am te  ksi gi inwentarzowe.

Pan Rodak zapyta , czy ta betoniarka jest na stanie Urz du.

Pani Skarbnik – wszystkie ksi gi zosta y sprawdzone jeszcze sprzed lat 80-tych i adnej betoniarki
nie ma na stanie.

Pan Koz owski – w zebraniu Rady So eckiej uczestniczy  te  radny pan Goc, Rada So ecka
domaga a si  na pi mie odpowiedzi od pana Burmistrza. Dlatego Rada So ecka wyst pi a w
sierpniu z pismem do pana Burmistrza o wyja nienie. Wcze niej Urz d nie wiedzia , czy remiza jest

asno ci   Urz du, czy Powiatu.
Pani Skarbnik – z tego co wiem to nie jest na naszej dzia ce.
Pan Koz owski – na zebraniu pan Burmistrz by  i powiedzia , e remiza stanowi w asno  pani
Stockiej. Klucze od remizy poprzednia Rada ma – pan Kowalski, w tej remizie jest rutownik, który
w 2005 roku pan Kowalski od Urz du wykupi  i ma na to dowód wp aty z kasy 300 z otych . Tak
jak by  zakupiony rutownik tak samo by a zakupiona betoniarka do prac so eckich. Mieszka cy
domagaj  si  teraz, eby Urz d powiedzia , e betoniarka by a zakupiona, czy zosta a
zlikwidowana, czy nie jest na stanie Urz du ani Rady So eckiej, bo ja widz , e ta sama betoniarka
stoi na podwórku pana Dromareckiego. Mo e ona zosta a zlikwidowana to trzeba na pi mie da
informacj , e  zosta a skasowana, czy te , e pan Dromarecki odkupi  za jakie  tam grosze.
W tej chwili nie mam prawa i nie jestem upowa niony na pi mie, eby i  odbiera  klucze i
przekaza  dla pe noprawnego w ciciela, który nie u ytkuje obiektu od 45 lat.

Pan Przewodnicz cy Rady – rozumiem, e panu So tysowi zale y na tym, eby by a jasna
odpowied  na pi mie jaki jest stan faktyczny tej betoniarki i budynku remizy.
Pan Koz owski potwierdzi , e o to chodzi.
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Pan Laskowski – odno nie podci cia ga zi przez Energetyk  przy Wincenty skim Centrum
zapyta , czy w Urz dzie jest osoba odpowiedzialna za sprawdzenie wykonania tych prac, czy by
tam kto  z Urz du, czy tylko Energetyka przyjecha a podci a  ga zie przy linii i pojecha a. Troch
mieszne  jest, e ga zie, które powinny by  wyci te, eby do wietli  t  ulic  zosta y. Energetyka

podci a tylko cie sze ga zki i na dodatek le  do dzisiaj.

Ad. II pkt 3
Informacja o stanie realizacji zada  o wiatowych za rok szkolny 2010/11
Pan Adam Gliniak – Burmistrz poinformowa , e w Gimnazjum liczba uczniów stanowi  227 osób.
W roku szkolnym 2010/11 przeprowadzono ewaluacj  w obszarze 2: PROCESY ZACHODZ CE
W SZKOLE, wymagania: 2.2: OFERTA EDUKACYJNA UMO LIWIA REALIZACJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  oraz 2.6: PROWADZONE S  DZIA ANIA S CE
WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH.
 Przedmiotem bada  tych ewaluacji by y dodatkowe zaj cia wspomagaj ce uczniów w nabywaniu
wiedzy przedmiotowej oraz przygotowanie ich do egzaminów zewn trznych, maj ce wp yw na
wyrównanie szans edukacyjnych.
W ewaluacji brali udzia  uczniowie i ich rodzice. 75% uczniów stwierdzi o, e oferta zaj
pozalekcyjnych jest dla nich zadawalaj ca, 20% by o niezadowolonych z powodu braku zaj : z
ta ca, rysunku, zaj  teatralnych, kó ka motoryzacyjnego, pi ki r cznej czy unihokeja. Rodzice
stwierdzili, e oferta zaj  pozalekcyjnych proponowanych przez szko  jest wystarczaj ca, a  77%
ankietowanych jest zdania, e ich dzieci dzi ki udzia owi w zaj ciach rozwijaj  swoje
zainteresowania i zdolno ci oraz zdobywaj  nowe umiej tno ci. Ankietowani uczniowie
dostrzegaj  korzy ci zwi zane z nabywaniem nowych umiej tno ci i opanowaniem materia u
omawianego w szkole (62% uczniów), 48% uczniów twierdzi, e lepiej sobie radzi na lekcjach , a
43% dzi ki zaj ciom uzupe nia braki i zaleg ci w nauce. Stopie  zadowolenia uczniów z udzia u
w zaj ciach jest wysoki (80% ocen b. dobrych i celuj cych).
W kwietniu 2011 r. odby y si  egzaminy gimnazjalne. W egzaminach wzi o udzia  64 uczniów
klas trzecich.
W cz ci humanistycznej szko a osi gn a redni wynik 25,5 pkt (stanin redni) jest on wy szy od
redniej krajowej – 25,3; województwa – 24,1; okr gu – 23,7 i powiatu – 23,6 pkt. Wynik ten

mie ci si  w strefie wyników wysokich.
W cz ci matematyczno – przyrodniczej uczniowie osi gn li wynik – 24,5 pkt (stanin wy ej
redni); wy ej od redniej krajowej – 23,6; województwa – 23,01; okr gu – 23,01 i powiatu – 22,4.

Wynik ten mie ci si  w strefie wyników wysokich.
Z j zyka angielskiego szko a osi ga wynik 28,4 pkt (stanin wy ej redni), jest on wy ej od redniej
krajowej – 28,2; okr gu – 28,1; powiatu – 27,4 i ni szy od redniej województwa – 28,9. Mie ci si
on w strefie wyników rednich.
Z j zyka niemieckiego szko a uzyska a wynik 28,7 pkt, (stanin wy ej redni), jest on wy ej od
wyniku w kraju – 27,6; województwie – 27,7; okr gu – 27,4 i powiatu – 27,6. Mie ci si  w strefie
wyników rednich.
Równie  w kwietniu 2011 r. przeprowadzono badanie wyników w klasach drugich. Badania
dotyczy y nowej formy egzaminów. Uczniowie rozwi zywali testy z j zyka polskiego, historii i
WOS-u, nast pnie z matematyki, fizyki, biologii, geografii i chemii oraz z j zyków angielskiego i
niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na podstawie analizy wyników  testów
nauczyciele opracowali raporty ze swoich przedmiotów i sformu owali wnioski do pracy w roku
szkolnym 2011/2012.

rednia punktów w szkole z przedmiotów przyrodniczych wynios a 20,1 na 40 mo liwych do
zdobycia. Wysokie wyniki z próby uzyska o 37% uczniów, w kraju 22%, niskie wyniki 40% i tyle
samo w kraju. Uczniowie gimnazjum lepiej ni  w kraju rozwi zali zadania z chemii, biologii,

abiej z fizyki i geografii. Test oddzielnie bada  umiej tno ci z matematyki. rednia punktów
wynios a 19,36 na 40 mo liwych. Wysokie wyniki uzyska o 28% uczniów, w kraju 16%, niskie
wyniki a  56%, a w kraju 46%. Powy ej redniej w kraju napisa a tylko jedna klasa uzyskuj c
14,75 punktów , a w kraju ta rednia wynios a 14.12. Wyniki testów nie s   zadawalaj ce. W
zwi zku z tym w nowym roku szkolnym  wprowadzone zostan  zmiany w planach pracy
nauczycieli, uczniowie b  rozwi zywa  wi cej zestawów testów, zaplanowane b  dodatkowe
zaj cia wyrównawcze oraz  nawi zana zostanie  cis a wspó praca z rodzicami, nauczyciele
zadbaj  o wy sz  frekwencj  uczniów na dodatkowych zaj ciach pozalekcyjnych.
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Test z przedmiotów humanistycznych bada  umiej tno ci z j. polskiego, historii i wiedzy o
spo ecze stwie. Z  j. polskiego uczniowie mogli uzyska  40 punktów, rednia punktów w kraju
wynios a 21,5 , a w gimnazjum 20,52. Wyniki wysokie w szkole uzyska o 20% uczniów, rednie
wyniki 72% , a wyniki niskie 8%.
Z historii i wiedzy o spo ecze stwie uczniowie uzyskali rednio 15,79 punktów na 40 mo liwych
do zdobycia, jest to wynik wy szy od wyniku w kraju o 0,18. Najwy szy wynik uzyska a klasa II b-
18,39 punktów. Wysokie wyniki uzyska o 49 uczniów, a niskie 19.
W maju przeprowadzono powtórne badanie wyników w klasach drugich, tym razem z j zyka
polskiego, matematyki, j. angielskiego i niemieckiego. Testy opracowano w O rodku Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze.
Inne  wa ne zadanie z nadzoru pedagogicznego to wewn trzne doskonalenie nauczycieli.
Wszystkie formy doskonalenia zosta y zrealizowane, m.in. kursy doskonal ce i kwalifikacyjne tj.
„Ocenianie kszta tuj ce”, „Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji zada  o
profilu  tanecznym”, „ Edukacja dla bezpiecze stwa”, „ Nauczanie etyki w szko ach”. Zdobyte
kwalifikacje nauczyciele wykorzystuj  do realizacji nowych zada  zawartych w zreformowanej
podstawie programowej. Ponadto nauczyciele brali udzia  w warsztatach tj. „ Jak przygotowa
uczniów do pracy metod  projektu?”, Analiza wyników egzaminacyjnych, Skuteczny wewn trzny
system doradztwa w tym doradztwa zawodowego.
 Szko a Podstawowa w I owej

Szko a podstawowa liczy 18 oddzia ów, w roku szkolnym 2010/11 ucz szcza o 356 uczniów. 8
uczniów by o nauczanych indywidualnie, w tym 5 z upo ledzeniem umiarkowanym realizowa o
program szko y specjalnej w szkole ogólnodost pnej, 3 uczniów nauczanych indywidualnie
realizowa o program szko y ogólnodost pnej. 4 uczniów  realizowa o program szko y specjalnej
chodz c na lekcje wraz ze swoj  klas . Uczniom tym nie przyznano nauczania indywidualnego.

rednia szko y pod koniec roku szkolnego wynios a w klasach IV-VI (wraz z ocen  z religii) 3,9.

W roku szkolnym 2010/11 szko a przeprowadzi a diagnozy umiej tno ci uczniów.
1. Diagnoza wst pna uczniów klas pierwszych:
- w klasie Ia obj to zaj ciami dydaktyczno – wyrównawczymi  7 uczniów
- w klasie Ib obj to zaj ciami dydakt.- wyr. 5 uczniów
- w klasie Ic obj to zaj ciami dydakt.- wyr. 5 uczniów

rednia uzyskanych punktów na ucznia wynosi 19,9pkt na 24pkt
rednio 82,9% umiej tno ci uczniowie maj  opanowane.

Przeprowadzono 2 próbne sprawdziany kl. VI
Listopad 2010- rednia liczba punktów w klasach VI wynosi a 23,5 na 40 mo liwych.
Bior c pod uwag  wspó czynnik atwo ci mo na stwierdzi , e test by  umiarkowanie trudny.
Stycze  2011- rednia liczba punktów w klasach VI wynosi a 19,9 na 40 mo liwych. Bior c pod
uwag  wspó czynnik atwo ci (0,50) mo na stwierdzi , e test by  umiarkowanie  trudny.

Klasy trzecie obj to Ogólnopolskim Badaniem Umiej tno ci Trzecioklasistów OBUT 2011–
umiej tno ci j zykowe uczniów - globalnie uczniowie kl. III  szko y uzyskali 79% i znale li si
powy ej redniej wszystkich uczniów bior cych udzia  w tym badaniu,
- umiej tno ci matematyczne uczniów- globalnie uczniowie kl. III  szko y by y na poziomie  66,4%
i równie  by y powy ej redniej - 62,2%.

W klasach IV przeprowadzono:
-diagnoz   umiej tno ci uczniów - we wrzesie  2010, maksymalna ilo  punktów do zdobycia - 22.

rednia liczba punktów klas IV- 17,5
- diagnoza umiej tno ci matematycznych - w maju 2011, maksymalna ilo  punktów - 30

rednia liczba punktów klas IV- 20,05

Natomiast w klasach V – w maju 2011 r. przeprowadzono diagnoz  umiej tno ci matematycznych -
maksymalna ilo  punktów do zdobycia - 30

rednia liczba punktów klas V- 12,5
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Wyniki sprawdzianu klas VI:
rednia liczba pkt. w szkole - 23,4. Maksymalna ilo  pkt 40 i znajduje si  poni ej redniej kraju –

25,3, redniej okr gu 24,7, redniej woj.  lubuskiego – 24,9.
Test by  umiarkowanie trudny dla wszystkich klas.
Szko a,  analizuj c swoj  prac   i d c do polepszenia efektów kszta cenia uczestniczy a w
programie organizowanym przez ODN pt. „Rozwój osobisty cz onków spo eczno ci szkolnej
rozwojem placówki” . Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach – „Rozpoznawanie potrzeb
uczniów” i „Zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów”.  Priorytetem doskonalenia nauczycieli

  kursy, których naczelnym celem jest dydaktyka.  Przeprowadzono ewaluacj  zaj
dodatkowych, przygotowuj cych uczniów klas szóstych do sprawdzianu, z której wynika, e
dzia ania te zosta y ocenione pozytywnie przez rodziców, uczniów i nauczycieli.  Jednak wynik
sprawdzianu nie jest w dalszym ci gu zadowalaj cy. W zwi zku z tym  roku szkolnym 2011/12
postanowiono w dalszym ci gu ewaluowa  prac  szko y ze szczególnym nastawieniem na zaj cia
wspomagaj ce efekty kszta cenia.
 Na podstawie wyników diagnoz umiej tno ci oraz przeprowadzonej ewaluacji dyrektor szko y
postanowi a podj  kolejne zadania w celu podniesienia efektywno ci kszta cenia  i poprawy
wyników sprawdzianu. W zwi zku z tym szko a przeprowadzi sze  sprawdzianów – w klasach
szóstych.
Wprowadzone godziny „karciane” przeznaczone zostan  w klasach szóstych na zaj cia
przygotowuj ce do sprawdzianu szóstoklasisty – jako zaj cia wspomagaj ce. W klasach czwartych
i pi tych jedna godzina w tygodniu b dzie przeznaczona na zaj cia wyrównuj ce wiedz . A w
klasach I –III b  wprowadzone zaj cia wyrównuj ce lub rozwijaj ce umiej tno ci – w zale no ci
od potrzeb uczniów.
Realizacja zadania z zakresu hospitacje i ocena pracy nauczycieli.
W roku szkolnym 2010/11  odbywa y si  hospitacje lekcji oraz zaj  i imprez szkolnych. Hospitacji
dokonywali zast pcy dyrektora oraz dyrektor.
Oceniono nauczycieli  za okres sta u. W wyniku czego trzy  nauczycielki uzyska y stopie  awansu
nauczyciela mianowanego.
Dyrektor szko y dokona a oceny pracy 5 nauczycieli.
Nauczyciele, dzi ki rodkom, które szko a otrzymuje ustawicznie podnosz  swoje kwalifikacje
uczestnicz c w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach, warsztatach, itp.

Szko a Podstawowa w Szczepanowie
Liczba uczniów 26.
Plan nadzoru pedagogicznego zosta  zrealizowany w za onym  terminie. Nie wyst pi y sytuacje
wymagaj ce zmian, nie dokonywano modyfikacji planu podczas realizacji. Dobór celu ewaluacji
wewn trznej by  trafny - uzyskano informacje na jakim poziomie edukacji znajduj  si  uczniowie
oraz utwierdzenie nauczycieli we w ciwym doborze metod i rodków pracy wychowawczej w
szkole i wspó pracy z organizacjami na rzecz szko y i rodowiska.
Ewaluacja wewn trzna - obejmowa a nast puj ce  obszary:
1. Wyniki diagnozy umiej tno ci i kompetencji trzecioklasistów, gotowo ci szkolnej dzieci 6-

letnich i gotowo ci edukacyjnej dzieci 5-letnich
2. Dzia ania wychowawcze w szkole kszta tuj ce postawy uczniów.
3. Dzia ania na rzecz szko y i rodowiska oraz wspó pracy z rodzicami , organami szko y,

instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi.
4. Dzia ania poprawiaj ce warunki realizacji programów nauczania i poszerzenia oferty zaj .
Diagnoza umiej tno ci trzecioklasistów i gotowo ci szkolnej dzieci 5 i 6-letnich :
Wyniki ewaluacji:
Szko a dobrowolnie przyst pi a do badania umiej tno ci trzecioklasistów przez CKE. Badania
poprzedzone by y testami WSiP i ogólnopolskim sprawdzianem kompetencji trzecioklasisty.
Przeprowadzono ilo ciow  i jako ciow  analiz  wyników testów.
Porównywano bie ce wyniki z wynikami uzyskanymi w poprzednich latach. Analizowano wyniki
umiej tno ci polonistycznych i matematycznych oraz j. angielskiego. Porównano wyniki  z
wynikami uzyskanymi w  województwie i kraju. Analizowano liczb  uzyskanych punktów za
poszczególne zadania,  zagadnienia stwarzaj ce uczniom najwi ksze problemy, tre ci oraz
umiej tno ci dobrze przyswojone przez uczniów.
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W skali staninowej uczniowie uzyskali wynik redni (zani ony przez ucznia o specyficznych
trudno ciach w nauce, obj tego opiek  specjalistycznej poradni). Wynik badania umiej tno ci

zykowych prowadzonych przez CKE jest  redni (do badania nie przyst pi  1 ucze ). Na 100
punktów z j zyka polskiego uczniowie uzyskali: wynik redni 88,66: z matematyki : wynik redni
70,66.
Dzieci 5 i 6-letnie poddane by y diagnozie gotowo ci szkolnej kart  diagnostyczn  przygotowan
przez ODN. Na podstawie wyników stwierdzono, e wszystkie sze ciolatki uzyska y dojrza
szkoln . Dzieci uzyska y wysoki wynik sprawdzianu ko cz cego przygotowanie do  nauki w
szkole. Umiej tno ci szkolne s  zgodne z oczekiwaniami. Jedno dziecko wykazuje trudno ci z
analiz  i syntez  wyrazów. Natomiast nie wszystkie pi ciolatki osi gn y gotowo  szkoln .
Powodem mo e by  zbyt krótkie uczestnictwo w edukacji przedszkolnej (mo liwe tylko 1 rok- w
szkole funkcjonuje 1 oddzia  przedszkolny).
Na podstawie analizy wyników bada  umiej tno ci uczniów szko a postanowi a m.in. obj
uczniów z trudno ciami w nauce  opiek  psychologiczn , pedagogiczn  i logopedyczn  oraz
wprowadzi  zaj cia wyrównawcze i Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

Ad. II pkt 4
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1)  zmieniaj ca uchwa  w sprawie trybu prac nad projektem uchwa y bud etowej
Gminy I owa

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – projekt uchwa y bud etowej na rok 2011 zawiera
za cznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci”, w zwi zku z uwag  zawart  w opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze o przed onym projekcie uchwa y bud etowej na 2011 rok,
przedmiotowy za cznik nie zosta  uwzgl dniony w uchwale bud etowej na rok 2011.
Wzorem uchwa y bud etowej na rok 2011, za cznik pn. ” Wydatki na programy i projekty
realizowane ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci” nie b dzie
uwzgl dniony w projekcie uchwa y bud etowej na rok 2012, w zwi zku z tym przed ony zostaje
projekt niniejszej uchwa y.
Ponadto pani Skarbnik poinformowa a, e Radca Prawny Urz du zwróci a uwag , e zgodnie z
technik  prawodawcz  w tre ci uchwa y nie powinno si  przytacza  brzmienia punktu, który si
skre la. W zwi zku z tym przygotowany zosta  projekt uchwa y z pomini ciem  brzmienia
skre lanego punktu.
Pan radny Smaga zg osi  wniosek, eby pozostawi  wersj  przytoczon  pierwotnie, natomiast radni
Rodak i Wdowiak uznali, e skoro sugestia pani mecenas wi e si  z zasadami techniki
prawodawczej, to nale oby do tego si  zastosowa .
Pani Skarbnik Gminy wyja ni a, e w tej sprawie kontaktowa a si  z Regionaln  Izb
Obrachunkow  i uzyska a informacj , e obie formy s  poprawne.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za przyj ciem wniosku g osowa o –  10 radnych
przeciw – 2 (J.Rodak, M.Wdowiak)
wstrzymuj cych si  – 2 (Z.Czarnota,J.Brzezicki)
Wniosek zosta  przyj ty.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
za przyj ciem  g osowa o –  13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (J.Rodak)
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2) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Wsparcie Krajowego
Systemu Ratowniczo-Ga niczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-ga niczego
dla OSP w I owej”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e projekt uchwa y zostaje
przed ony w celu kontynuacji realizacji w 2011 roku  zadania pn.”Wsparcie Krajowego Systemu
Ratowniczo – Ga niczego poprzez zakup samochodu ratowniczo – ga niczego dla OSP w I owej”
po zmniejszeniu jego planu wydatków w bie cym roku bud etowym i  wprowadzenia do bud etu
na rok 2012 przedmiotowego zadania .
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Rewitalizacja Placu
Wolno ci”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e projekt uchwa y zostaje
przed ony w celu kontynuacji realizacji w 2011 roku  zadania pn. ”Rewitalizacja Placu Wolno ci
” po zmniejszeniu jego planu wydatków w bie cym roku bud etowym i  wprowadzenia do
bud etu na rok 2012 przedmiotowego zadania .
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Remont i wyposa enie
wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e projekt uchwa y zostaje
przed ony w celu kontynuacji realizacji w 2011 roku  zadania pn.” Remont i wyposa enie
wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” po zmniejszeniu

jego planu wydatków w bie cym roku bud etowym i  wprowadzenia do bud etu na rok 2012
przedmiotowego zadania .
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw   „Uporz dkowanie
gospodarki wodno- ciekowej w Gminie I owa poprzez budow  wodoci gu w
so ectwie Czerna, wodoci gu w so ectwie aganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Sportowej w miejscowo ci I owa

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e projekt  uchwa y zostaje
przed ony w celu wprowadzenia do bud etu na rok 2012 zadania pod nazw  „Uporz dkowanie
gospodarki wodno – ciekowej  w Gminie I owa poprzez budow  wodoci gu w so ectwie Czerna,
wodoci gu w so ectwie aganiec (II etap ) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w
miejscowo ci I owa.” oraz kontynuacji realizacji przedmiotowego zadania w 2011 roku po
zmniejszeniu jego planu wydatków.
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Zadanie „ Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej w Gminie I owa poprzez budow
wodoci gu w so ectwie Czerna, wodoci gu  w so ectwie  aganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Sportowej w miejscowo ci I owa” sk ada si  z trzech dotychczasowych zada  tj.:
Budowa wodoci gu w so ectwie aganiec, Budowa wodoci gu w so ectwie Czerna, Kanalizacja
sanitarna ul. Sportowa.

Pan Laskowski zaproponowa  zmian  w projekcie uchwa y polegaj  na wykre leniu zapisu: i
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowo ci I owa i wprowadzeniu zapisu: i
kanalizacji wodno- ciekowej w rejonie ulicy Ja minowej w miejscowo ci I owa, argumentuj c tym,
e przy ulicy Sportowej jest 3 budynki w tym 2 posiadaj  oczyszczalnie przydomowe, natomiast

przy ulicy Ja minowej liczba budynków jest znacznie wy sza i ci gle powstaj  nowe. Dlatego
uwa a, e zasadne jest wprowadzenie tej zmiany.

Pan Burmistrz wyja ni , e na ulic  Ja minow  brak jest dokumentacji technicznej, w zwi zku z
tym wnioskowanie o zmian  na ulic  Ja minow  nie ma sensu, bo do 17 listopada br. trzeba z
wniosek, a ca a procedura trwa oko o pó  roku. Natomiast po wcze niejszej akceptacji radnych na
ulic  Sportow  zosta a wykonana dokumentacja, obecnie przygotowywany jest wniosek. Ale, je li
radni zdecyduj , e nie nale y wykonywa  kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej to
zadanie nie b dzie realizowane. Nie mniej nie b dzie mo liwe wprowadzenie zadania  w rejonie
ulicy Ja minowej z uwagi na brak dokumentacji technicznej i obowi zuj ce procedury w tym
zakresie, których nie da si  przy pieszy . Wykre lenie tego zadania spowoduje utrat  mo liwo ci
starania si  i otrzymania dofinansowania z funduszy pomocowych. Z tego co jest nam wiadome w
przysz ym okresie nie jest tak e mo liwe uzyskiwanie dofinansowa  na tego tupu zadania.

Pan Franciszek Przynoga w zwi zku z tym, e przygotowanie dokumentacji, pozwole  potrwa do
pó  roku zg osi  wniosek o wykre lenie zapisu: i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w
miejscowo ci I owa, a na nast pn  sesj  przygotowanie projektu uchwa y na ulic  Ja minow .

Pan Wdowiak zapyta , jak si  ma budowa kanalizacji na ulicy Sportowej do aglomeracji.

Burmistrz wyja ni , e do 2015 roku ca a aglomeracja musi by  pod czona do kanalizacji.

Radny Rodak zapyta , czy mieszka cy, którzy maj  oczyszczalnie przydomowe b  zobowi zani
do pod czenia do kanalizacji.

Burmistrz wyja ni , e ten obowi zek b dzie spoczywa  na tych mieszka cach, którzy maj
wybudowane szamba.

Pan Wdowiak zapyta  na ulicy Sportowej ile jest dzia ek, ile osób otrzyma o pozwolenie na
oczyszczalnie przydomowe.

Pan Kaniecki poinformowa , e w tym rejonie jest oko o 8 dzia ek.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej og osi  przerw  w obradach, w przerwie radni zapoznali si  z
planem budowy kanalizacji w rejonie ulicy Sportowej.

Pan Przynoga wobec zapoznania si  z planami ulicy Sportowej wycofa  wniosek.
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
za przyj ciem  g osowa o –  10 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 4 (Fr.Przynoga, R.Kimla, H.Konopa, M.Laskowski)
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6) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Zagospodarowanie
zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowo ci Borowe Gmina I owa”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e projekt  uchwa y zostaje
przed ony w celu kontynuacji realizacji w 2011roku  zadania pn.” Zagospodarowanie zbiorników
wodnych w celu poprawy estetyki miejscowo ci Borowe Gmina I owa  ” po zmniejszeniu jego
planu wydatków w bie cym roku bud etowym i  wprowadzenia do bud etu na rok 2012
przedmiotowego zadania .
Zadanie „ Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowo ci Borowe
Gmina I owa” dotychczas by o zadaniem bie cym pn. „Czyszczenie  zbiorników wodnych w
miejscowo ci Borowe gmina I owa”.
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

7) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a o dokonanych zmianach w stosunku
do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy I owa na lata 2011 – 2018
dokonanej Zarz dzeniem Nr 115/11 Burmistrza I owej z dnia 30 wrze nia 2011 roku.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

8) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e na zmniejszenie planu wydatków
w dziale 010 rozdzia  01041   na ogóln  kwot   4.967.058 z   sk adaj  si  zmniejszenia na:
§§ 4308 i 4309 w sumie o kwot  50.000 z  na zadaniu, które dotyczy czyszczenie zbiorników
wodnych w miejscowo ci Borowe,
§ 6058 o kwot  3.030.737 z ,  które dotycz  zmniejszenia o kwot  2.354.508 z   na zadaniu
budowa wodoci gu  w so ectwie Czerna, o kwot  184.426 z  na zadaniu budowa wodoci gu w
so ectwie aganiec o kwot  491.803 z , na zadaniu remont i wyposa enie wietlicy w Klikowie,
§ 6059 o kwot  1.899.263 z , które dotycz  zmniejszenia o kwot  1.475.492 z   na zadaniu  budowa
wodoci gu  w so ectwie Czerna, o kwot  115.574 z  na zadaniu budowa wodoci gu w so ectwie

aganiec ,o kwot  308.197 z , na zadaniu remont i wyposa enie wietlicy w Klikowie,
oraz zwi kszenie na § 6050 o kwot  12 942 z  , które obejmuje kwot  w wysoko ci 4.500 z
przeznaczon  na zadanie pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej w so ectwie Czerna,
wodoci gu w so ectwie aganiec ( II etap) i kanalizacji  sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w
miejscowo ci I owa, powy sze zadanie sk ada si  z trzech dotychczasowych zada  tj.: Budowa
wodoci gu w so ectwie aganiec, Budowa wodoci gu w so ectwie Czerna, Kanalizacja sanitarna
ul. Sportowa.
Ponadto kwota 12.942 z   obejmuje  kwot  5.442 z  na remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w
Klikowie, oraz kwot  3.000 z  na zadanie pn. „Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu
poprawy estetyki miejscowo ci Borowe Gmina I owa”, które dotychczas by o zadaniem bie cym
jako czyszczenie zbiorników wodnych w miejscowo ci Borowe.
Zmiany planu wydatków w dziale 050 rozdzia  05011 dotycz  zadania pn. „Rewitalizacja  Placu
Wolno ci”, któremu towarzyszy zmniejszenie planu dochodów w dziale 050 rozdzia  05011 § 6298
o kwot  1.000.000 z  w wysoko ci odpowiadaj cej zmniejszeniu planu wydatków na § 6058 o
kwot  1.000.000 z .
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Zwi kszenie planu wydatków w dziale 600 rozdzia  60016 §  6050 o kwot  54.600 z  dotyczy robót
dodatkowych i uzupe niaj cych na zadaniu pn.  „Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa
na drogach gminnych przez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych
bezpiecze stwo – I etap w miejscowo ciach Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska,
Szczepanów, Konin aga ski, Czerna i Klików.
Zostaje ogó em zmniejszony plan wydatków na zadaniu, które dotyczy uzbrojenia Strefy
Aktywno ci Gospodarczej ogó em o kwot  18.352 z  w tym:
- zmniejszenie na drogach wewn trznych o kwot  18.557 z  ( dzia  600 rozdzia  60016 §§
6057,6059 ),
- zwi kszenie na wodoci gach o kwot  361 z  ( dzia  900 rozdzia  90095 §§ 6050, 6057,6059),
zmniejszenie  na kanalizacji o kwot  156 z  ( dzia  900 rozdzia  90001 §§ 6050-  zwi kszenie o
kwot   479 z  ,6057,6059 ).
Powy szym zmianom w planie wydatków towarzyszy zmniejszenie planu dochodów ogó em w
kwocie 9.099 z  w tym:
- zwi kszenie o kwot   447 z  w dziale 600 rozdzia  60016 § 6207,
- zwi kszenie o kwot   417 z  w dziale 900 rozdzia  90095 § 6207,
- zmniejszenie o kwot  9.963 z  w dziale 900 rozdzia  90001 § 6207.
Ponadto w dziale 900 rozdzia  90001 § 6050 zostaje zmniejszony plan wydatków o kwot  61.500

, a dotycz cy kanalizacji sanitarnej  ul. Sportowa.
Zmiany w dziale 754 rozdzia  75412 §§ 6050, 6057, 6059 dotycz  zmian na zadaniu , które
zwi zane jest z zakupem samochodu stra ackiego, gdzie zwi kszenie planu na §6050  zapewnia
pokrycie wydatków odno nie opracowania studium wykonalno ci i specyfikacji przetargowej.
Natomiast zwi kszenie planu wydatków na § 4210 o kwot  6.000 z  zwi zane jest z otrzyman
pomoc  finansow  z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu 4 zestawów
umundurowania bojowego.
Powy szym zmianom towarzysz  zmiany po stronie dochodowej tj.:

- zmniejszenie planu dochodów w dziale 754 rozdzia  75412 § 6207 o kwot  595.000 z ,
- zwi kszenie planu dochodów w dziale 754 rozdzia  75412 § 2710 o kwot  6.000 z .

Zmniejszenie planu wydatków  w dziale 801 rozdzia  80101, 80104, 80110 i w dziale 854 rozdzia
85401 dotycz  zmniejsze  planu w Szkole Podstawowej w I owej, Gimnazjum w I owej, w
Przedszkolu Miejskim w I owej w zwi zku z wykazanymi nadwy kami na ogóln  kwot  118.836

.
Wprowadzenie planu wydatków w dziale 852 rozdzia  85217 § 3110 w kwocie 5.500 z  zwi zane
jest z otrzyman  pomoc  finansow   z Województwa Lubuskiego na pokrycie cz ci kosztów
zwi zanych z do ywianiem dzieci i m odzie y szkolnej. Zmianie tej towarzyszy wprowadzenie
planu dochodów w dziale 852 rozdzia  85217 § 2710 w kwocie 5.500 z .
Zmiany w dziale 853 rozdzia  85395 dokonywane s  na wniosek Kierownika OPS w I owej i
dotycz   projektu pn. „ Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa”.
 Zwi kszenie planu dochodów w dziale 921 rozdzia  92109 §0960  o kwot  170 z   z tytu u
darowizny, zostaje przeznaczone na zwi kszenie planu wydatków  w dziale 921 rozdzia  92109 §
4210 równie  o kwot  170 z  i dotyczy GCKiS w I owej.
Zwi kszenie planu dochodów w dziale 756 rozdzia  75618 § 0480  z tytu u wp ywów z op at za
zezwolenia na sprzeda  alkoholu do wysoko ci wykonania tj. o kwot  16.317 z , posiada swoje
odzwierciedlenie w zwi kszeniu planu wydatków w dziale 851 rozdzia  85154 § 4210 równie  o
kwot  16.317 z  z przeznaczeniem na doposa enie o rodków integracji spo ecznej, zakup
komputera i drukarki dla Pe nomocnika Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom.
Zmiany w dziale 926 rozdzia  92601 podyktowane s  otwarciem planu na  wykonanie barierek
oddzielaj cych boisko od  kibiców , wykonanie pokrycia dachowego oraz bramek do rozgrywek
juniorskich  i dzieci cych na boisku w Koninie.



17

Zwi kszenie planu wydatków w dziale 801 rozdzia  80103 § 2540 o kwot   3.581 z  dotyczy dotacji
dla  „  Ma ej  Szko y w Koninie”  w zwi zku z  otrzymanymi  dotacjami  od  gmin  obcych,  z  których
dzieci ucz szczaj  do  „Ma ej Szko y w Koninie „, co ma swoje odzwierciedlenie w zwi kszeniu
planu dochodów w dziale 801 rozdzia  80103 § 2310 o kwot  3.581 z .
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  2.574.013 z ,
natomiast plan wydatków o kwot  7.129.750 z .
Ró nica pomi dzy zmniejszeniem planu wydatków a zmniejszeniem planu dochodów równa si
kwocie 4.555.737 z  , co znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu przychodów z tytu u
kredytów i po yczek  w ww. kwocie.

Pan Franciszek Przynoga przypomnia , e miesi c temu z   wniosek o przydzielenie kwoty 6
tys. z   na pozwolenie wodno-prawne do pi trzenia wody na rzece Czerna i kanale M ynówka.
Pan Burmistrz wyja ni , e ze rodków na melioracje b dzie sfinansowane to pozwolenie.
Pan Przynoga zapyta , czy z tych rodków wystarczy na wyczyszczenie rowu przy ul. Traugutta, bo
rów jest strasznie zaro ni ty dlatego jest wskazane, eby w jak najszybszym terminie rów
wyczy ci .
Pani Skarbnik Gminy poda a, e na dzie  dzisiejszy na melioracjach do dyspozycji pozosta o
jeszcze oko o 7.111 z otych.

Pan Przynoga zg osi  pierwszy wniosek, eby t  kwot  przeznaczy  na wyczyszczenie rowu przy
ul. Traugutta, wnioskuje równie  o zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – wydatki
inwestycyjne jednostek bud etowych i z kwoty 54.600 z ,  kwot  6 tys. z  przeznaczy  na
pozwolenie wodno-prawne.
Burmistrz wyja ni , e kwota 54.600 z  dotyczy robót dodatkowych i uzupe niaj cych na zadaniu
pn. „Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych przez przebudow
nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo – I etap w miejscowo ciach
Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna i
Klików. Wskaza , e przede wszystkim rodki te zostan  przeznaczone na zapewnienie
bezpiecze stwa na tych drogach.
Pan Przynoga zapyta , ile posz o pieni dzy na znaki drogowe.
Burmistrz poinformowa , e jeszcze nic nie wydatkowano, jest zarezerwowana kwota 14 tys. z ,
eby zamkn  temat, bo b dzie taka sytuacja, e b dziemy mie  drogi, ale nie w pe ni uzbrojone w

znaki, czyli b dzie samowolka je eli chodzi o je enie.
Pan Przynoga – w zwi zku z tym, e komisja bud etu popar a znaki drogowe w miar  mo liwo ci
sukcesywnie i w miar rodków finansowych wnioskuj , eby kwot , która zosta a na melioracjach
przeznaczy  na czyszczenie rowu przy ul. Traugutta, natomiast w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zmniejszy  o kwot  6 tys. z  i przeznaczy  na pozwolenie wodno-prawne.

Drugi wniosek w dz. 926 rozdz. 92601  dokona  zmiany na kwot  10.000 z  w celu wyposa enia
boiska w Czernej o kabiny prysznicowe, pompy do wody, sanitariaty itp. na kwot  10.000 z otych.

Burmistrz zwróci  uwag , e wniosek wp yn  w dniu dzisiejszym.
Pan Przynoga, ale pismo te  wp yn o 29 wrze nia br.
Burmistrz zaproponowa , eby to pismo przede wszystkim przeanalizowa , bo postawimy
prysznice, wybudujemy studni , a jest tam pr d elektryczny?
Pan Przynoga – je li bez analizy i bez dyskusji w gronie radnych przydziela si  12.280 z  na boisko
w Koninie.
Burmistrz te  t  spraw  chcia  wyja ni  – by a rozmowa przedstawicieli Klubu z panem
Przewodnicz cym Rady, który spraw  skierowa  do mnie do za atwienia. Klub przedstawi  wniosek
na ponad 20 tys. z . Poinformowa em ich, e obecnie nie wiem, czy fizycznie rodki b  do
realizacji, ale cie  je eli radni wyra  zgod  otworz . Podobn   rozmow  trzeba przeprowadzi
z Czern , eby wszystko pouk ada , bo ja nie jestem absolutnie przeciwny temu, eby rodki
przekaza . Tak jak pa stwo mówili cie o ulicy Sportowej, tak ja teraz mówi  o tym co ma by  w
Czernej, bo je eli tam nie ma pr du a my zrobimy studni  i postawimy prysznice i hydrofor to
prosz  mi powiedzie , czy nas nie wy miej .
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Pan Przynoga – panie Burmistrzu je li rozmawiali my o przysz orocznym bud ecie i pan
powiedzia , e nie b dzie adnych rodków, a teraz s rodki to prosz  zapisa  wniosek do
przeg osowania, który zg osi em.

Pan Przewodnicz cy Rady nawi za  do wypowiedzi pana Burmistrza i  poinformowa , e
rozmawia  z prezesem Klubu Sportowego Konin i uzgodnienie by o takie, e zwróc  si  do pana
Burmistrza, pan Burmistrz wyst pi ze zmian  w bud ecie. Dzisiaj rozmawia em rano z prezesem
Klubu Sportowego Czerna i prezes powiedzia , e liczy na to, e w przysz ym roku rodki na
inwestycje my przydzielimy.

Pani Skarbnik – tutaj wnioski padaj , czyli rozumiem, e ta uchwa a ma by  przerobiona.

Pan Przewodnicz cy – nie, ja zapisa em pierwszy wniosek, ale bez zwi kszania wydatków.

Pan Przynoga ponowi   drugi wniosek, aby  w dz. 926 rozdz. 92601 dokona  zmiany na kwot
10.000 z  w celu usprawnienia boiska w Czernej.

Pan Radny Rodak zapyta , gdzie by  Przewodnicz cy Komisji Bud etu  kiedy by a analizowana ta
uchwa a, dopiero na sesji zaczyna si  pewne rzeczy przewraca , a by  czas kiedy mo na by o to
uzgodni , w ten sposób adnej sesji spokojnie nie odb dziemy.

Pan Przynoga zg osi  trzeci wniosek – z dz. 926 rozdz. 92601 przeznaczy  3 tys. z  na zakup i
monta  lampy przy ul. Okrzei ze skrzy owaniem ulicy Le nej oraz kwot  6 tys. z  na zakup 4
kompletów awek plus koszy do monta u przy ko ciele ( pani Skarbnik wskaza a, e w ciwym
rozdz. b dzie 92605).

Pan radny Wdowiak zg osi  wniosek formalny o prze enie g osowania wniosków na nast pn
sesj  po pisemnym przygotowaniu tych wszystkich zmian i ewentualnych konsekwencji, z zapisem
gwarantuj cym przez pani  Skarbnik, e te wszystkie zmiany s  zgodne z prawem, e nie
uchwalimy jakiego  bubla prawnego.

Pani Skarbnik zwróci a uwag , e najpierw trzeba przeg osowa  wnioski i przenosimy sesj  na
nast pny dzie ?

Pan Przewodnicz cy Rady – mo e wnioski nie przejd , a sesji nie mo na prze , bo uchwalony
jest porz dek obrad i musimy go zrealizowa .

Pan radny Laskowski przypomnia  radnemu Wdowiakowi, e Komisja ds. Publicznych
wyst powa a o pozwolenie wodno-prawne dla gminy I owa.

Burmistrz – to zadanie jest ju  w ramach tych rodków, które s  zabezpieczone na melioracje.

Pan Przynoga – panu Wdowiakowi chodzi o to, czy b dzie deficyt bud etowy, otó  nie b dzie
zwi kszenia deficytu tylko w ramach tego bud etu przesuni cie.

Pan Wdowiak – popieram pana Rodaka, e takiego zamieszania nie robi si  na sesji, to powinna by
propozycja przedstawiona na komisji i ta propozycja powinna zosta  przekazana do rozpatrzenia
pozosta ym komisjom, a dzisiaj wiedz c na czym te zmiany polegaj  dopiero g osowa . Tutaj
wprowadzi  pan zamieszanie przestawiaj c paragrafy, w czym nie widz  sensu ani logiki..

Pan Przewodnicz cy powtórzy  wniosek – pan radny Przynoga proponuje zmniejszenie zwi kszenia
w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o 6 tys. z  i to zwi kszenie w tym rozdz. b dzie wynosi o 48.600 i
przeznaczenie tych 6 tys. z  na pozwolenie wodno-prawne –  zwi kszenie wydatków w dz. 010
rozdz. 01008 § 4300.
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osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za g osowa o – 9 radnych
przeciw – 2 (M.Wdowiak, K.Burnat)
wstrzymuj cych si  – 3 (M. nowska, J.Brzezicki, Z.Czarnota)
Wniosek zosta  przyj ty.

Drugi wniosek – zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 o kwot  10.000 z  i przesuni cie tej
kwoty do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 z przeznaczeniem na boisko w Czernej.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za g osowa o – 7 radnych
przeciw – 2 (M.Wdowiak, K.Burnat)
wstrzymuj cych si  – 5 (M. nowska, J.Brzezicki, Z.Czarnota, J. Rodak, M.Stanis awski)
Wniosek zosta  przyj ty.

Trzeci wniosek – zmniejszenie dalsze  z tego samego dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 o kwot  3 tys. z
i przesuni cie tej kwoty do dz. 900 rozdz. 90015 § 4210     z przeznaczeniem tej kwoty na zakup i
monta  lampy.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za g osowa o – 10 radnych
przeciw – 2 (M.Wdowiak, K.Burnat)
wstrzymuj cych si  – 2 (M. nowska, Z.Czarnota,)
Wniosek zosta  przyj ty.

Czwarty wniosek – zmniejszenie o kwot  6 tys. z  z tego samego dzia u tzn. 926 rozdz. 92605 §
2820 o kwot  6 tys. z  i przesuni cie tej kwoty do dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 z przeznaczeniem na
awki i kosze na placu przy ko ciele.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za g osowa o – 7 radnych
przeciw – 2 (M.Wdowiak, K.Burnat)
wstrzymuj cych si  – 5 (M. nowska, J.Brzezicki, Z.Czarnota, J. Rodak, M.Stanis awski)
Wniosek zosta  przyj ty.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
za g osowa o – 10 radnych
przeciw – 2 (M.Wdowiak, K.Burnat)
wstrzymuj cych si  – 2 (M. nowska, M.Stanis awski)

9) okre lenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach
opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomo ci, podatek rolny i
podatek le ny – referuje Skarbnik Gminy

W tym momencie pan Przewodnicz cy Rady poinformowa , e od tej chwili jest obecnych na sali
13 radnych.
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e uchwa a ta zosta a wywo ana zmianami
przepisów maj cych wp yw na wzory formularzy. Po pierwsze zmieni a si  definicja podatku od
nieruchomo ci, budynków, po drugie pojawi a si  konieczno  wprowadzenia do ka dego
formularza pola dotycz cego PESELU, który w przysz ci zast pi nr NIP oraz do ka dego z
formularzy nale o by do czy  za cznik, w którym podatnik b dzie podawa  jakie nieruchomo ci
sk adaj  si  na podawane w deklaracji opodatkowanie. W zwi zku z tym, e jest to tylko czynno
techniczna, nie ma wp ywu na finanse gminy.
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Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 19-27 pa dziernika br. oraz, e  w wyniku konsultacji
nie wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

10) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego
w I owej przy ul. aga skiej 12/2

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformowa , e projekt
uchwa y zosta  wywo any z onym wnioskiem w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego o którym
mowa w przedstawionym projekcie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZGKiM w I owej
o wysoko ci wydatków na ten lokal w ostatnich 5 latach i z symulacji wynika, e mo na udzieli  85
% bonifikaty i taka te  wysoko  bonifikaty proponuje pan Burmistrz.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

11) ustanowienia zasad, na jakich przewodnicz cemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej b dzie przys ugiwa a dieta oraz zwrot kosztów podró y s bowej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o
samorz dzie gminnym  rada gminy mo e:

- ustanowi  zasady, na jakich przewodnicz cemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej b dzie przys ugiwa a dieta oraz

- ustanowi  zasady, na jakich przewodnicz cemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej b dzie przys ugiwa  zwrot kosztów podró y s bowej.

Obecnie obowi zuj ca uchwa a Rady Miejskiej w I owej nr 93/4/XIII/03 okre la natomiast:
1) wysoko  diety (§ 1)
2) zasady waloryzacji diety (§ 2)
3) komu przys uguje i gdzie jest wyp acana dieta (§ 3)

Zgodnie z § 115 i § 119 ust. 1 w zwi zku z § 143 Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z 2002 r.,
Nr 100 poz. 908) w uchwale zamieszcza si  tylko przepisy reguluj ce sprawy przekazane do
unormowania w przepisie upowa niaj cym (upowa nieniu ustawowym) oraz na podstawie jednego
upowa nienia ustawowego wydaje si  jedn  uchwa , która wyczerpuj co reguluje sprawy
przekazane do unormowania w tym upowa nieniu.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami dotycz cymi techniki prawodawczej, które dotycz  tworzenia
aktów prawa miejscowego oraz wyznaczaj  zasady tworzenia pozosta ych aktów wykonawczych do
ustaw podejmowanych przez rad  gminy, nale y zwróci  uwag e istnieje obecnie rozbie no
pomi dzy upowa nieniem ustawowym (art. 37b ust. 1) i zapisami uchwa y podj tej na podstawie
art. 37b. ust. 1.
Z jednej strony trudno doszuka  si  zasad, na jakich so tysowi b dzie przys ugiwa a dieta a ju  na
pewno nie ma okre lonych zasad, na jakich so tysowi b dzie przys ugiwa  zwrot kosztów podró y

bowej.
Z drugiej strony brak doszukania si  w upowa nieniu ustawowym podstawy prawnej do
okre lonych w uchwale uregulowa .

W zwi zku z powy szym zosta  przygotowany nowy projekt uchwa y. Projekt ten nie zak ada
wzrostu diet so tysów. Obecnie, od dnia 1 lipca 2009 r., wysoko  diety przewodnicz cego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej wynosi 187 z otych miesi cznie. Zgodnie z uchwa  Rady
Miejskiej w I owej Nr 93/4/XIII/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia diety
przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej kwota diety mo e by
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podwy szana w drodze odr bnej uchwa y w stopniu odpowiadaj cym wska nikowi wzrostu p ac w
sferze bud etowej (§ 2 uchwa y). W projekcie bud etu Pa stwa na 2011 r. za ono, e
rednioroczny wska nik wzrostu wynagrodze  w pa stwowej sferze bud etowej wyniesie 100 %

(art. 13 ust. 1 pkt 3 projektu bud etu Pa stwa). Oznacza to, e nie planuje si  wzrostu wynagrodze
w 2011 r..
Obja nienia do § 1 ust. 1:
Kwota bazowa okre lona w ustawie bud etowej (projekcie na 2012 rok) dla osób zajmuj cych
kierownicze stanowiska pa stwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o
kszta towaniu wynagrodze  w pa stwowej sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.
U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431) b dzie wynosi  1766,46 z .

10,7% x 1766,4 z  = 189,01 z  (wysoko  kwotowa diety so tysa)

Obja nienia do § 2 ust. 2 i 3

Przyk adowe wyliczone kosztu podró y s bowej pomi dzy miejscowo ciami, b cymi
miejscami zamieszkania so tysów, a I ow :

1) Borowe – I owa 6 km x 2 x 0,8358 z /km =   10,03 z
2) Czerna – I owa 3 km x 2 x 0,8358 z /km =     5,01 z
3) Czy ówek – I owa 3 km x 2 x 0,8358 z /km =   5,01 z
4) Jankowa aga ska – I owa 14 km x 2 x 0,8358 z /km = 23,40 z
5) Klików – I owa 4 km x 2 x 0,8358 z /km =     6,69 z
6) Konin aga ski – I owa 6 km x 2 x 0,8358 z /km =   10,03 z
7) Kowalice – I owa 3 km x 2 x 0,8358 z /km =     5,01 z
8) Szczepanów – I owa 16 km x 2 x 0,8358 z /km = 26,75 z
9) Wilkowisko – I owa 12 km x 2 x 0,8358 z /km = 20,06 z
10) aganiec – I owa 10 km x 2 x 0,8358 z /km =  16,72 z

Pan Sekretarz zg osi  tak e autopoprawk  polegaj  na zmianie zapisu § 5 projektu uchwa y na
brzmienie: Uchwa a wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Uchwa a ta nie mo e wej  w
ycie w trakcie roku bud etowego z uwagi na brak rodków przyj tych w bud ecie na 2011 rok na

wyp at  zwrotu kosztów podró y s bowych dla so tysów.
Pan Mieczys aw Laskowski poinformowa , e na posiedzeniu Komisji ds. Publicznych radny
Anatol Smaga zg osi  wniosek o zmian  wysoko ci stawki procentowej kwoty bazowej z 10,7% na
11,3% co stanowi kwot  oko o 200 z otych miesi cznie.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych
za przyj ciem g osowa o – 11 radnych
przeciw – 2 (M.Wdowiak, M. nowska)
wstrzymuj cych si  – 0
Wniosek zosta  przyj ty.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu przez Gmin  I owa

Pan Franciszek Przynoga – Radny omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e grupa radnych maj c
na uwadze racjonalne wykorzystanie dotacji przez kluby sportowe wnioskuje o podzia  kwoty
dotacji wed ug klas rozgrywkowych. Naszym zdaniem kluby sportowe w wy szych klasach
rozgrywkowych posiadaj  lepsze warunki i mo liwo ci szkolenia oraz zabezpieczenia opieki
medycznej. Maj  te  wi ksze mo liwo ci organizowania imprez masowych, sportowych dla
mieszka ców gminy I owa poprawiaj cych kondycj  fizyczn  i wi ksz  dost pno  do uprawiania
sportu. Wyszczególnione kwoty s  adekwatne do mo liwo ci organizacyjnych i sportowych klubów
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dzia aj cych na terenie gminy I owa. Bierzemy równie  pod uwag  liczb  mieszka ców w danych
miejscowo ciach gminy, gdzie dzia aj  kluby sportowe. Uczestnictwo w wy szych klasach
rozgrywkowych ma wi kszy wp yw na mobilizacj  mieszka ców do podejmowania aktywno ci
fizycznej oraz propagowania zdrowego stylu ycia.
Do tego projektu uchwa y jednocze nie zg aszam wniosek (który by  przedstawiany na
poszczególnych komisjach) w sprawie zmiany zapisu w rozdziale 2 § 5 ust. 2 pkt 5 poprzez
dopisanie po wyrazach organów podatkowych: z wyj tkiem podatku VAT.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 19-27 pa dziernika br. oraz, e  w wyniku konsultacji
nie wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych
za przyj ciem g osowa o – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (Z.Czarnota)
Wniosek zosta  przyj ty.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych
za przyj ciem g osowa o – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (Z.Czarnota)

13) uchwalenia wieloletniego programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-
2015

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011
r. Nr 112, poz. 654), w art. 5a ust. 1 i ust.4 nak ada na organy samorz du terytorialnego obowi zek
uchwalania programów wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami prowadz cymi
dzia alno  po ytku publicznego z uwzgl dnieniem m.in. wysoko ci rodków przeznaczonych na
realizacj  programu. Program wspó pracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku
poprzedzaj cego okres obowi zywania programu po uprzednich konsultacjach z organizacjami
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób
okre lony w uchwale Rady Miejskiej w I owej Nr 369/5/XLI/10 z dnia 17 wrze nia 2010 r. w
sprawie okre lenia szczegó owego sposobu konsultowania z radami dzia alno ci po ytku
publicznego lub organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego Rady Miejskiej w I owej w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej
tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 96, poz. 1390). Uchwalenie programu ma charakter
obowi zkowy.
Jednocze nie ustawodawca w art. 5a ust. 2 ustawy da  mo liwo  organowi stanowi cemu jednostki
samorz du terytorialnego opracowania programu obejmuj cego okres d szy ni  jeden rok
(program wieloletni). Niniejszy projekt programu zosta  opracowany na okres 4 lat tj. na lata 2012-
2015.
Podstawowym celem Programu jest budowanie spo ecze stwa obywatelskiego na szczeblu
lokalnym poprzez wspieranie partnerstwa pomi dzy administracj  publiczn  a organizacjami
pozarz dowymi. Przedmiotowy Program jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki spo ecznej
gminy I owa wobec tych organizacji.
Skutki finansowe: jednym z niezb dnych elementów programu, wynikaj cych bezpo rednio z
zapisów ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie jest okre lenie w programie
wysoko ci rodków przeznaczanych na realizacj  programu. Wysoko  tych rodków zosta a
zdefiniowana w § 13 projektu uchwa y:
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§ 13. Na realizacj  programu przeznacza si  corocznie w bud ecie rodki finansowe w kwocie
równowa nej od 50% do 70% wp ywów z op at za zezwolenia na sprzeda  alkoholu (dzia  756,
rozdzia  75618, paragraf 0480 klasyfikacji dochodów gminy).
Przyjmuj c dane tegorocznego bud etu (rok 2011) wysoko  planowanych wp ywów z op at za
zezwolenia na sprzeda  alkoholu wynosz  93868 z  (uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr
23/6/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. – bud et na rok 2011 Gminy I owa). Przyjmuj c
zagwarantowanie niezb dnych rodków na realizacj  programu zgodnie z § 13, wysoko
zaplanowanych rodków na realizacje programu powinna wynosi  w granicach od 46934 z  do
65707 z .
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 19-27 pa dziernika br. oraz, e  w wyniku konsultacji
nie wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

14) ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym sk adników mienia do
korzystania

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorz dzie
gminnym okre la, e do wy cznej w ciwo ci rady gminy nale y ustalanie zakresu dzia ania
jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk adników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania rodków bud etowych na realizacj  zada  przez te jednostki. Jak z tego przepisu
wynika, uprawnienia rady gminy w zakresie przekazywania sk adników mienia jednostkom
pomocniczym (so ectwom) zaw a si  jedynie do okre lenia normy ogólnie obowi zuj cej
reguluj cej zasady przekazywania tego mienia, bez mo liwo ci samodzielnego decydowania o
przekazaniu konkretnego mienia.
Organem uprawnionym do rozstrzygania o przekazaniu sk adników mienia so ectwu jest Burmistrz

owej jako organ wykonuj cy uchwa y rady. Nawet w przypadku braku okre lenia przez rad
gminy powy szych zasad, Burmistrz mo e przekaza  sk adniki mienia do korzystania przez
so ectwo bez wyra enia na to zgody rady – co wynika z sentencji wyroku Naczelnego S du
Administracyjnego we Wroc awiu z dnia 21 stycznia 2003 r. (Wyrok II SA/Wr 1619/00):
„Do wy cznej kompetencji organu wykonawczego gminy nale y przekazywanie jednostkom
pomocniczym sk adników mienia do korzystania. Nie musi on uzyskiwa , w razie braku zasad
ustalonych przez rad  gminy, zgody rady na przekazanie sk adników mienia gminnego dla
jednostek pomocniczych gminy.”
Jak wynika z tre ci sentencji powy szego wyroku, do aktu przekazania so ectwu sk adników mienia
nie jest bezwzgl dnie wymagane istnienie okre lonych przez rad  zasad tego przekazania.
Przedstawiony projekt uchwa y w sposób ogólny i jednoznaczny okre la zasady, na jakich
Burmistrz I owej b dzie móg  przekazywa  sk adniki mienia. Konstrukcja uchwa y zmierza do
sytuacji, w której rola Burmistrza ograniczona jest do sprawdzenia spe nienia kilku warunków (§
3). Spe nienie tych warunków b dzie skutkowa  wydaniem zarz dzenia o przekazaniu mienia.
Przekazanie mienia do korzystania sk ada si  z dwóch stanów granicznych: momentu rozpocz cia
korzystania i momentu zako czenia korzystania. Przy okre leniu zasad zako czenia korzystania z
mienia komunalnego jako jedyne przes anki okre lono up yw czasu, na jaki mienie zosta o
przekazane oraz wniosek mieszka ców jednostki pomocniczej (uchwa a zebrania wiejskiego o
zgodzie na uszczuplenie mienia b cego w jej dyspozycji).
Skutki finansowe przyj cia uchwa y: uchwa a dopuszcza przekazanie so ectwu sk adników mienia
komunalnego, które:
- nie jest obci one ograniczonymi prawami rzeczowymi
- nie jest przedmiotem umów cywilnoprawnych
- nie jest przeznaczone do zbycia
dlatego te  wej cie jej w ycie uchwa y nie spowoduje zwi kszenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów gminy w stosunku do wielko ci wynikaj cych z uchwa y bud etowej.
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Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 19-27 pa dziernika br. oraz, e  w wyniku konsultacji
nie wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

15) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad wydzier awiania gruntów komunalnych

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e Rada Miejska w I owej w dniu 18 lipca
2008 r. uchwali a uchwa  w sprawie zasad wydzier awiania gruntów komunalnych na terenie
Gminy I owa. Uchwa a dotyczy zasad wydzier awiania gruntów komunalnych:

a) na czas oznaczony d szy ni  3 lata;
b) na czas nieoznaczony;
c) je eli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj  kolejne umowy,

których przedmiotem jest ten sam grunt.
Uchwa a okre li a trzy strefy, w których obowi zuj  zró nicowane stawki op at za dzier aw
gruntów komunalnych pod lokalizacj  czasowych obiektów handlowych, us ugowych i handlowo –
us ugowych:

a) Strefa I – rejon trasy A-18 (autostrada) i pasów przyleg ych do niej o szeroko ci 200 m,
b) Strefa II – rejon administracyjny miasta I owa,
c) Strefa III – rejon obejmuj cy pozosta  cz  gminy, nie zaliczony do strefy I ani do strefy II.

W § 3 uchwa y zosta y okre lone minimalne stawki za dzier aw  gruntów komunalnych w
kwotach:

1. Ustala si  miesi czne minimalne stawki stosowane przy zawieraniu umów dzier awy
gruntów komunalnych pod lokalizacj  czasowych obiektów handlowych, us ugowych i
handlowo – us ugowych za 1 metr kwadratowy powierzchni u ytkowej gruntu na terenie
gminy i miasta I owa w nast puj cych wysoko ciach (za 1 metr kwadratowy powierzchni

ytkowej gruntu)
1) strefa I - 16,67 z /m2

2) strefa II - 2,08 z /m2

3) strefa III - 1,15 z /m2

2. Roczne minimalne stawki bazowe stosowane przy zawieraniu umów dzier awy gruntów
komunalnych na cele rolne lub ogrodowe, bez wzgl du na stref  ich po enia, wynosz :

1) dzia ka ogrodowa – 50 z otych bez wzgl du na powierzchni  u ytkow ,
2) dzia ka rolna – 50 z otych plus 1 grosz za ka dy metr kwadratowy powierzchni

ytkowej powy ej 500 m2 ,
3) u ytek rolny – 145 z otych plus 0,5 grosza za ka dy metr kwadratowy powierzchni

ytkowej powy ej 10000 m2.
3. Miesi czna minimalna stawka bazowa stosowana przy zawieraniu umów dzier awy gruntów
komunalnych  na  cele  inne  ni  okre lone  w  ust.  1  i  ust.  2  wynosi   0,50  z /m2 powierzchni

ytkowej miesi cznie bez wzgl du na stref  ich po enia.
Tak okre lone minimalne stawki s  stawkami netto (bez obowi zuj cej stawki podatku VAT).
Nale y podkre li , e okre lone stawki s  stawkami minimalnymi, poni ej której nie mo na
wydzier awia  gruntów komunalnych. Tak wi c nie s  to ci le okre lone ceny, a jedynie okre lone
minimalne ich wysoko ci.

Wprowadzone minimalne stawki op at w 2008 roku nie by y waloryzowane. Pos uguj c si
wska nikami wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w okresie pierwszego pó rocza roku, w
którym stawki ulegaj  zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
stosowanymi przy okre laniu maksymalnego wzrostu stawek podatków i op at lokalnych, które
stanowi y podstaw  ich wzrostu na poszczególne lata i wynosz ce:

na rok 2009 r. – 4,2%
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na rok 2010 r. – 3,5%
na rok 2011 r. – 2,6%
na rok 2012 r. – 4,2%

mo na przy okre leniu stawek minimalnych dzier awy gruntów obowi zuj cych od dnia 1 stycznia
2012 r. ustali  na ich podstawie jeden wska nik wynosz cy 15,3% (4,2% x 2,6% x 3,5% x 4,2%).
Projekt uchwa y zak ada wzrost minimalnych stawek o wy ej wyliczony wska nik w stosunku do
stawek z 2008 roku:

- 16,67 z /m2 x 15,3% = 19,22 z /m2

- 2,08 z /m2 x 15,3% = 2,40 z /m2

- 1,15 z /m2 x 15,3% = 1,33 z /m2

- 50 z  x 15,3% = 57,65 z
- 145 z  x 15,3% = 167 z

W projekcie uchwa y zaproponowano nowe minimalne stawki dzier awy za grunty komunalne,
wydzier awiane pod nast puj ce cele:
- pod wodami powierzchniowymi p yn cymi
- pod reklamy wolnostoj ce
- na potrzeby dzia alno ci szkó  niepublicznych o uprawnieniach szkó  publicznych
- pod ogólnodost pne place zabaw
Pan Sekretarz poinformowa  o konieczno ci wprowadzenia autopoprawki  do pkt 1 w ust. 1a w
zwi zku ze s uszn  uwag  Komisji Rewizyjnej. Punkt ten winien brzmie : 1) pod
ogólnodost pnymi wodami powierzchniowymi...
W przypadku wydzielenia odr bnej minimalnej stawki pod reklamy wolnostoj ce, przes ank  do jej
wyodr bnienia jest zwi kszenie wp ywów z tego tytu u do bud etu gminy. Dotychczasowo w
przypadku dzier awy gruntów pod reklamy na czas powy ej 3 lat mo na by o stosowa  stawk  0,50

/m2 miesi cznie. Ponadto w nowym ust. 1b dookre lono w jaki sposób nale y okre la
powierzchni  gruntu pod umieszczanie reklam wolnostoj cych.
W przypadku natomiast wyodr bnienia minimalnych stawek dzier awy gruntów pod wodami
powierzchniowymi p yn cymi, na potrzeby dzia alno ci szkó  niepublicznych o uprawnieniach
szkó  publicznych oraz pod ogólnodost pne place zabaw przes ank  do ich wydzielenia by o ogólne
przekonanie o konieczno ci ustalenia stawki poni ej dzi  stosowanej stawki minimalnej wynosz cej
0,50 z /m2 miesi cznie. Nale y przy tym zaznaczy , e gmina nie ma podstaw oddawania gruntów
komunalnych jednostkom nie zwi zanym z gmin  w drodze u yczenia (za darmo).
W przypadku:
- wód p yn cych w g ównej mierze b dzie to dotyczy  dzier awy gruntu na zalewie w Klikowie

(dla PZW i ewentualnie pod potrzeby k pielisk),
- szkó  publicznych dotyczy  to b dzie nieruchomo ci szko y w Koninie aga skim (i w ka dym

innym nast pnym przypadku),
- placów zabaw dotyczy  to b dzie przypadków organizacji ogólnodost pnych placów zabaw przez

osoby fizyczne i prawne na gruntach komunalnych.
Pan Sekretarz wprowadzi  kolejn  autopoprawk  polegaj  na zmianie ust. 4 w § 3 w brzmieniu:
4. Minimalne stawki bazowe okre lony w ust. 1, 1a, 2 i 3 wyra one s  w kwotach netto (bez
podatku od warto ci dodanej VAT).
Poniewa  dzier awa gruntów komunalnych na cele okre lone w nowym ust. 1a b dzie odbywa  si
na wniosek, zaproponowano aby oddanie gruntów komunalnych w tych przypadkach odbywa o si
w drodze bezprzetargowej (nowy pkt 5 w § 7). Dotychczasowy § 7 posiada brzmienie:
§ 7. Oddanie gruntu komunalnego w drodze bezprzetargowej nast puje w przypadku:

1) gdy kandydatem na dzier aw  jest dotychczasowy w ciciel wyw aszczonej nieruchomo ci
niezabudowanej, który z  wniosek na dzier aw  tej nieruchomo ci do czasu jej
wykorzystania na cel, na który nast pi o wyw aszczenie;

2) gdy grunt zosta  zabudowany przez dotychczasowego dzier awc  i wska e on osob  jako
kandydata do zawarcia nowej umowy dzier awy na ten grunt;

3) dzier awy gruntu pod dzia ki ogrodowe, dzia ki rolne lub u ytki rolne;
4) dzier awy gruntu niezb dnego do wykonania prac budowlanych zwi zanych z

funkcjonowaniem elektrowni wodnej zlokalizowanej lub planowanej do realizacji na
gruncie stanowi cym w asno  lub b cym w u ytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.
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Pan Sekretarz w proponowanym pkt 4) § 8 wprowadzi  autopoprawk  polegaj  na zmianie zapisu
„4) w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 4, z enie wniosku.” na „4) w przypadku, o którym
mowa w § 7 pkt 5, z enie wniosku.”
Ponadto w projekcie uchwa y zaproponowano zmian  zapisu § 9 ust. 5, który w dotychczasowym
brzmieniu: „ 5. Przetarg og asza si  po wp yni ciu oferty dzier awy gruntu komunalnego.” nie
dawa  mo liwo ci og oszenia przetargu na dzier aw  z w asnej inicjatywy organu wykonawczego
gminy (burmistrzowi) a jedynie na wniosek osoby zainteresowanej dzier aw . Taki zapis sprawia
du  niedogodno  w przypadku np. wyznaczenia do dzier awy terenu pod budow  gara y.
Obecnie zaproponowany zapis: „5. Przetarg og asza burmistrz z w asnej inicjatywy lub na wniosek
osoby zainteresowanej dzier aw  gruntu.” eliminuje t  niedogodno .
W ca ym 2010 roku wp ywy z tytu u dzier aw gruntów komunalnych wynios y 37344,15 z
(5645,39 z  dzier awa gruntów rolnych i tenuty + 31698,76 z  dzier awa gruntów pozosta ych).
Poniewa  umowy na dzier aw  gruntów zosta y zawarte na stawki równe stawkom minimalnym,
przy za eniu, e w 2012 roku powierzchnia dzier awionych gruntów nie zmieni si , przyj cie
zaproponowanych nowych minimalnych stawek dzier awy powinno zwi kszy  wp ywy z tego
tytu u do bud etu o oko o 4285 z  (3/4 z kwoty równej 37344,15 z  x 15,3%).

Pan Mieczys aw Laskowski poinformowa , e w zwi zku z wnioskiem pana Anatola Smagi,
Komisja ds. Publicznych proponuje zmian  w § 3 ust. 1a:
-  pkt 1 stawk  0,01 z /100m2 zmieni  na 0,10 z /100m2

-  pkt 3 stawk  0,01 z /100m2 zmieni  na 0,10 z /100m2

-  pkt 4 stawk  0,01 z /100m2 zmieni  na 0,10 z /100m2

Pan Franciszek Przynoga zapyta , czy w I strefie mamy jakie  grunty.
Pan Sekretarz poinformowa , e grunty mamy, ale nie s  dzier awione.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

Ad. II pkt 4
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Udzieli  odpowiedzi na zadane pytania dotycz ce:
- niepod czonych studzienek – faktycznie temat w tej chwili nie zosta  jeszcze podj ty, b dzie
trzeba ustali  harmonogram i po kolei ulicami zacz  t  spraw  regulowa , najszybciej tam, gdzie
kanalizacja dzia a poprawnie i nie s  spodziewane jakie  zawirowania zwi zane z jej
funkcjonowaniem,
- zapchane studzienki na  ulicy M skiej –  ju  w swoim sprawozdaniu przedstawia em, e zosta y
podpisane umowy m.in.  na napraw  drogi i wpustów ulicznych przy tej ulicy. Sprawa ta jest wi c
w trakcie  realizacji,
- stawy przy ulicy Blacharskiej – faktycznie sprawa ta by a omawiana na jednej z komisji, ale nie
zosta a opisana w adnym z protoko ów komisji. W tym miejscu pan Przynoga sprecyzowa  swoje
zapytanie: czy pozwolenie wodno-prawne maj  pan Jundt i pan Stocki, bo ze wzgl du na zw enie
przy panu Stockim woda wylewa a si  i zala a ogródki dzia kowe i ulic  Blacharsk .
Burmistrz poinformowa , e b dziemy musieli wyst pi  do Starostwa Powiatowego w aganiu o
zweryfikowanie i podanie niezb dnych informacji,
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- utworzenie spó ki wodnej – w adze miejskie (tzn. i ja i tak samo pan) nie mog  zmusi  so tysów a
jedynie prosi , eby propagowali spraw  utworzenia spó ki. Informowa em ju , e je eli b
ch tni to zorganizujemy spotkanie. Nie mamy sygna ów o zainteresowaniu t  spraw . Je eli jest
pan ch tny, chce pan zaanga owa  si  i zorganizowa  takie spotkanie to nie ma problemu. Mo e to
by  tak e z inicjatywy pana Przewodnicz cego Rady lub kogokolwiek z pa stwa, eby spó ki
powsta y. Ch tnych na razie nie by o. Wcze niej informowa em, e planowane s  zmiany w ustawie
Prawo wodne. Zmiany nie zosta y wprowadzone w takim zakresie, eby zadanie to przesz o na
gminy, nadal pozosta o w powiecie. Z tego wzgl du chcia bym zorganizowa  spotkanie z panem
Starost , na którym zostan  wyja nione pewne sprawy, szczególnie uregulowanie spraw
geodezyjnych. Rowy melioracyjne zgodnie z wytycznymi, które posiadamy (m.in. odpowied  na
zapytanie poselskie i interpretacj  ministerstwa), wskazuj  na to, e rowy melioracyjne nie powinny
istnie  jako oddzielne dzia ki. Musz  by  w czone geodezyjnie w dzia  s siedni , sprawy te
jednak wymagaj   jeszcze wyja nienia i za atwienia. O wyja nienia b dziemy si  stara  w Urz dzie
Marsza kowskim,
- samochody ze st uczk  – co wed ug pana powinienem zrobi ? Ja poinformowa em Policj , która
czeka na zg oszenia, sygna y ze strony osób, które zaobserwowa y jakie  zdarzenia. Jest to
normalne dzia anie, je eli jest amane prawo nale y zg osi  w ciwym organom,
- ograniczenie tona u samochodów ci arowych na ulicy Traugutta – nie posiadamy takiej w adzy,
to jest droga wojewódzka i administrator tej drogi okre la tona . To, e jest problem na tej ulicy to
wszyscy wiemy. W tej chwili opracowywany jest projekt jej przebudowy, który nie wiadomo, czy
zostanie zrealizowany. Realizowane maj  by  odcinki dróg stanowi ce bezpo redni dojazd do
autostrad. Nie wiadomo jak zostan  potraktowane nasze odcinki, czy to b dzie ulica aga ska, czy
te  ulica Traugutta, która jest w gorszym stanie ni aga ska. Po 2015 roku planowana jest budowa
obwodnicy I owej, jest to w planach wojewódzkich, nie znamy konkretnego jej przebiegu. Ta
sytuacja jest w pewnym sensie korzystna dla I owej, poniewa  pilnym zadaniem jest dokonanie
remontu tej drogi przebiegaj cej przez miasto i powinno to nast pi  w jak najszybszym czasie, a
wi c na pewno przed 2015 rokiem, po którym by  mo e rozpocznie si  budowa obwodnicy. Po jej
wybudowaniu te ulice stanowi ce drog  wojewódzk  w ramach miasta przejd  pod gmin  i my

dziemy musieli je modernizowa  z w asnych rodków. Lepiej wi c przej  drogi
zmodernizowane ni  wydatkowa  w asne rodki zaraz po przej ciu. Natomiast wprowadzenie
ogranicze  mo liwe jest przez nas na drodze gminnej a na drodze wojewódzkiej  nie  ze wzgl du na
jej kategori ,
- wyczyszczenie rowu przy ulicy Traugutta – sprawa zosta a rozstrzygni ta w wyniku przyj cia
wniosków w sprawie zmian w uchwale bud etowej Gminy I owa na 2011 rok,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego przy ulicy M skiej – nale oby si  zastanowi  nad
konieczno ci  oczyszczenia zbiornika. Prace geodezyjne w celu odtworzenia jego granic b
kosztowne i b  wymaga y dodatkowych rodków finansowych. W tej chwili nie wiadomo, czy

dziemy mogli uzyska  dodatkowe rodki z Programu „Ryby”, do tego zadania w ogóle nie
jeste my przygotowani, nie mamy dokumentacji, kosztorysu. W tej chwili prowadzone s  dzia ania
w celu odzyskania drogi w ci gu ulicy M skiej i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,
- „remiza” w Czy ówku – w mi dzyczasie sprawa ta by a ju  wyja niona na zebraniu wiejskim,
je eli pan so tys uwa a, e jest to niewystarczaj ce to przygotujemy odpowied  na pi mie. Zgodnie
z wyja nieniami syna by ego so tysa na zebraniu wiejskim to ceg a na remont wietlicy zosta a
osobi cie za atwiona przez by ego so tysa i to on j  dosta  wi c po jej nie wykorzystaniu j  zabra .
Ceg a ta nie stanowi a mienia gminnego. Betoniarki te  nie by o na stanie gminy, zreszt  sprawa ta
by a ju  wyja niana. „Remiza” to jest prywatna nieruchomo  i spraw  w ciciela  jest to, czy on
wejdzie do swojej w asno ci, czy ona mu si  zawali.

Ad. II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady IX sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 27 stron, ponumerowanych od 1 do 27
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1850

Protoko owa a:

Maria Soko owska


