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PROTOKÓ   Nr VIII/11
z sesji Rady Miejskiej w I owej

z dnia  20 wrze nia  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 13 radnych) i otworzy  obrady VIII sesji Rady Miejskiej w I owej.

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

Nieobecni:
Czarnota Zdzis aw
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) Jacek Szary – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
6) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
7) Franciszek Paczkowski – So tys wsi Czerna
8) Zdzis aw Chodorski  – So tys wsi Konin ag.
9) Agata Parfianowicz – So tys wsi Wilkowisko
10) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej
11) adys aw Koz owski – So tys wsi Czy ówek
12) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej
13) Beata Andruszewska – So tys wsi Klików

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. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego w
2011 roku – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 25)

2) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki w 2011 roku z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce
finansowanie operacji pn „Budowa placów zabaw w miejscowo ciach Borowe, Czerna,
Klików, Czy ówek, I owa, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Wilkowisko”
– referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 25)

3) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr
26)

4) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011 – 2018 – referuje
Skarbnik Gminy (Druk Nr 27)

5) utworzenia gminnego programu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Gminie I owa na lata 2011 – 2017 – referuje Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej (Druk Nr 22)

6) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia warunków przyznawania i odp atno ci za us ugi
opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze z wy czeniem specjalistycznych us ug
opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków cz ciowego lub
ca kowitego zwolnienia od op at i trybu ich pobierania a tak e zasad zwrotu wydatków za te
us ugi – referuje Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej (Druk Nr 22)

7) okre lenia gminnych jednostek bud etowych gromadz cych dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, róde  tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporz dzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania –
referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 28)

8) zarz dzenia poboru op aty targowej  w drodze inkasa, okre lenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla inkasentów – referuje
Skarbnik Gminy (Druk Nr 23)

9) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów w drodze inkasa, okre lenia inkasentów i
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 23)

10) zarz dzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 23)

11) zmiany Statutu So ectwa Czerna – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 24)
12) wyboru awników do S du Rejonowego w aganiu na kadencj  2011 – 2015 – referuje

Kierownik Referatu Organizacyjnego (Druk Nr 22)
13) ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onka ochotniczej stra y po arnej – referuje

Sekretarz Gminy (Druk Nr 25)
4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie VIII 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:

podpisa em umow  z Urz dem Marsza kowskim na dofinansowanie budowy placów zabaw
na terenie naszej Gminy. Obecnie jest rozpocz ta procedura przetargu w ramach zamówie
publicznych  na budow   placów zabaw  i dzisiaj te  decyzja do pa stwa nale y, czy te
rodki zwi kszymy o tyle,  ile jest oferta najni sza,
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zrezygnowa em z podpisania umowy z Urz dem Marsza kowskim na dofinansowanie
Budowy k adki nad rzek  Czerna Ma a wraz z ci giem pieszo-rowerowym przy ul.

skiej w I owej w zwi zku z tym, e wdro yli my zgodnie z pa stwa wnioskiem inn
procedur  zwi zan  z odtworzeniem przej cia w pobli u m yna,

yli my wniosek o dofinansowanie I etapu Rewitalizacji Placu Wolno ci w I owej do
Grupy Rybackiej i po ocenie wniosków jeste my na pierwszym miejscu listy rankingowej, a
wi c jest du e prawdopodobie stwo, e uzyskamy dofinansowanie do tej inwestycji,
rozpocz li my zbieranie ofert na wykonanie uzupe nienia brakuj cego o wietlenia wsi
Jankowa aga ska, chodzi tutaj o wykonanie inwestycji z funduszu so eckiego,
równie  w trakcie  podpisywania jest umowa na rozbudow  o wietlenia ulicznego w
Koninie aga skim, te  ta inwestycja pokrywana jest z funduszu so eckiego,
wyst pili my o pozwolenie na budow  sieci wodoci gowej i sieci kanalizacji sanitarnej z
przy czami i przykanalikami dla ul. Sportowej w I owej,
uzyskali my pozwolenie na cz ciowe u ytkowanie ( dla cz ci wykonanej ) „Przebudowy
ulicy Ko cielnej w I owej wraz z odwodnieniem i o wietleniem”,
trwaj  prace 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”,
zosta  zako czony odbiór ko cowy zadania „Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej
przy autostradzie A-18, w Gminie I owa – etap II”,
zosta o wydanych 19 decyzji o warunkach zabudowy, jak równie  5 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wydano 3 postanowienia o umorzeniu post powania o warunkach zabudowy,
wydano 3 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
wydano 54 za wiadczenia zwi zane z ewidencj  dzia alno ci gospodarczej i 20 decyzji o
zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej oraz 8 za wiadcze  o wpisie do
ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
nadano 2 numery porz dkowe budynkom: w Koninie aga skim 93a i w I owej przy ul.

eromskiego 2a,
wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych do 4,5% zawarto ci
alkoholu i piwo na do ynki w Klikowie i festyn w I owej,
wszcz to post powanie o wydanie zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych do 4,5%
zawarto ci alkoholu oraz na piwo dla sklepu „S oneczko” w I owej,
przydzielono 3 lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy: w I owej przy ul.
Pu askiego 1, przy ul. aków 4 oraz w miejscowo ci Czerna 77 – jest to lokal socjalny
przeznaczony na eksmisj ,
wydano 2 decyzje o umorzeniu post powania w sprawie przydzia u lokalu mieszkalnego z
zasobu mieszkaniowego gminy,
wydano 15 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,
umorzono post powanie w sprawie wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Rozbudowie hali produkcyjno-biurowej” na dzia ce o
numerze ewidencyjnym 1386 w I owej,
wydano decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia polegaj cego na
„Budowie stacji paliw, myjni, parkingów wraz z towarzysz  infrastruktur  techniczn ” na
dzia kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 404/4, 403/2, 403/3, 402/1, 402/9, 402/8,
402/6, 402/2 obr b Konin aga ski, gmina I owa,
wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia ywania
przedsi wzi cia polegaj cego na  „Modernizacji wydzia u produkcyjnego nr 2 w I owej”
planowanego do realizacji w ramach projektu „Szk o opakowaniowe BarvaGlass –
Vitrosilicon przekszta ca wizj  w rzeczywisto  na dzia ce 521/1, gmina I owa, powiat
aga ski na rodowisko,
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wydano decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia polegaj cego na
„Modernizacji wydzia u produkcyjnego nr 2 w I owej” planowanego do realizacji w ramach
projektu „Szk o opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekszta ca wizj  w
rzeczywisto  na dzia ce 521/1, gmina I owa, powiat aga ski,
podpisano umow  na dofinansowanie projektu „Pogranicze pi knieje  - Rekompozycja
Parku Dworskiego w I owej”,
zlecono i zosta a wykonana aktualizacja kosztorysu na prace inwestycyjne w Parku,
Zarz dzeniem Wojewody Lubuskiego zosta a powo ana Gminna Komisja do spraw
szacowania szkód zwi zanych z powodzi  na terenie Gminy I owa. Komisja oszacowa a
straty w 12 gospodarstwach rolnych,
wydano 36 za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
postanowieniem uzgodniono pozytywnie projekt decyzji Urz du Marsza kowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zmieniaj cej koncesj  na wydobywanie
surowców ilastych ceramiki budowlanej ze z a „Borowe”,
wys ano pismo do Enea ary z pro  o podci cie konarów drzew koliduj cych i
zas aniaj cych  o wietlenie uliczne przy Wincenty skim Centrum Pomocy Rodzinie przy z
skrzy owaniu ulicy Akacjowej i Okrzei,
wys ano do dzier awcy stawów pomi dzy I ow , Kowalicami a Klikowem pismo z
przypomnieniem o wykonaniu bie cej konserwacji rowu zgodnie z porozumieniem z

cicielem rowu oraz zgodnie z otrzymanym pozwoleniem wodno prawnym na
ytkowanie stawów rybnych,

16 wrze nia zosta a przeprowadzona akcja „Sprz tanie wiata” przez dzieci i m odzie
ucz cych si  na terenie Gminy I owa,
odno nie obrotu nieruchomo ciami wyda em 4 postanowienia dot. wst pnego
zaopiniowania podzia ów dzia ek nr 729/1, 729/2, 1182 w I owej oraz w Klikowie – dzia ka
nr 108,
podpisa em porozumienie w sprawie udost pnienia dla Spó dzielni Mieszkaniowej w

aganiu,
dzia ki gminnej (nr 1151) w I owej przy ul. Borowskiej w celu umiejscowienia na niej przez
Spó dzielni  ogólnodost pnego placu zabaw,
w dniu 26 sierpnia ze skutkiem pozytywnym (wy oniono nabywców) odby y si  rokowania
na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanych - dzia ki nr 78/2 i 80/6 w I owej przy ul.

aków oraz I przetarg na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanej przy ul. Pu askiego –
dzia ka  nr 724/5,
na dzie  30 wrze nia og osi em przetarg na najem gruntu pod budow  gara u w kompleksie
gara y na osiedlu mieszkaniowym Czy ówek,
wyda em 13 decyzji o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci ,
na wnioski osób fizycznych wyda em 4 za wiadczenia dot. sp aty zad enia wobec Gminy

owa celem wykre lenia hipotek  z ksi g wieczystych,
wyznaczy em do przetargu ograniczonego (ze wzgl du na brak dost pu do drogi)
nieruchomo  nie zabudowana (dzia ka nr 446) w I owej przy ul. Ogrodowej,
podpisa em protoko y uzgodnie  dot. uw aszczenia gruntu pod gara ami przy ul.
Borowskiej (boksy nr 43 i 58) oraz dot. sprzeda y lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w

owej przy ul. aga skiej 45/8,
podpisa em umow  dzier awy na grunt przy ul. Surzyna oraz w Wilkowiskach oraz jeden
aneks do umowy dzier awy gruntu,
odmówi em sprzeda y lokalu mieszkalnego przy ul. aków 3/2 ze wzgl du na posiadanie
zad enia przez najemc  w op acaniu czynszu,
uzgodni em przebieg przy cza telekomunikacyjnego do Biblioteki Miejskiej w I owej,
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w dniu 8 wrze nia spotka em si  Panem Królikiewiczem (w cicielem nieruchomo ci przy
ul. M skiej) w sprawie okre lenia wst pnych warunków wydzielenia dzia ki zgodnie z
moj  decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na spotkaniu Pan
Królikiewcz poinformowa  mnie , e nosi si  z zamiarem sprzeda y tej nieruchomo ci i nie
chce w tym momencie podpisywa adnych deklaracji. Jednocze nie poinformowa  mnie, e
w dniu 10 wrze nia spotyka si  z potencjalnym nabywc  nieruchomo ci przy ul. M skiej.
W zwi zku z zaistnia  sytuacj  poinformowa em Pana Królkiewicza, e post powanie w
sprawie wydzielenia cz ci podj te zostaniem z „urz du”,
DROGI i KOMUNIKACJA
na wniosek Radnego Franciszka Przynogi przygotowany zosta  projekt sta ej organizacji
ruchu (znaki zakazu zatrzymywania si ) dla odcinka drogi gminnej ul. Piaskowa (od ul.B.
Chrobrego do ul. Ja minowej). Otrzymano zamówione znaki drogowe zwi zane z t
organizacj  ruchu , które w ci gi najbli szych dni zostan  ustawione,
wyst pi em do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z pro  o wykonanie 15
(pi tnastometrowego) odcinka chodnika , który czy  by si  z drog  gminn  w Czernej z
istniej cym chodnikiem biegn cym przy wietlicy wiejskiej,
wyda em pozytywne opinie w sprawie tymczasowej organizacji ruchu dla zada  zwi zanych
z wykonaniem przy czy gazowych przy ul. Ja minowej oraz przy ul. Okrzei oraz
przebudow  drogi gminnej w rejonie nowobudowanego pawilonu handlowego przy ul.

aga skiej (przy stacj  paliw),
uzgodni em pozytywnie dwie trasy autobusowego obs ugiwane przez PKS ary oraz MZK

aga ,
uzgodni em pozytywnie przebieg kabla energetycznego w drodze gminnej przy ul.

eromskiego do projektowanego budynku mieszkalnego oraz przebieg przy cza
telekomunikacyjnego do dzia ek po onych w strefie inwestycyjnej,
zaopiniowa em pozytywnie projekt sta ej organizacji ruchu zwi zany z rozbudow  drogi
wojewódzkiej nr 296 w m. I owa od km 39+279 do km 41+170 (ci g ulicy aga skiej i ul.
Dolanowo),
w wyniku podpisanych umów wykonano:
1) koszenie poboczy przy drogach gminnych,
2) monta  barierki na przepu cie w Koninie aga skim w ci gu drogi gminnej w rejonie
wybudowanego w ramach Funduszu So eckiego parkingu,
3) utwardzono po czenie dróg gminnych przy ul .Okrzei,
4) odnowiono oznakowanie poziome (przej cia dla pieszych) w ci gu drogi gminnej ul.
Piaskowa,
5) naprawiono kanalizacj  burzow  w ci gu drogi gminnej ul. Syrokomli ,
6) rozpocz to atanie mas  asfaltow  ubytków w drogach gminnych ,
7) wykonano miejsce pod targowisko przy nowym cmentarzu w celu rozwi zania
prowadzenia handlu w miejscu parkingu przy ul. Mickiewicza,
8) w ramach Funduszu So eckiego Konina aga skiego zamówiono dwa kosze uliczne
zosta  rozstrzygni ty konkurs na kierownika Biblioteki Publicznej w I owej. Wymagania
okre lone rozporz dzeniem Ministra Kultury odno nie s by bibliotecznej spe nia a tylko
jedna kandydatka, która zosta a wytypowana na kierownika Biblioteki tj. pani Wioleta
Korytko zam. w Wymiarkach,

na sprawa, która odbi a si  echem w prasie – zezwoli em firmie inwestuj cej przy
autostradzie na zasypanie humusem g bszej niecki po basenie k pielowym, w celu
zapewnienia bezpiecze stwa przebywaj cym na stadionie na wniosek Klubu Sportowego,
który kilkakrotnie si  o to zwraca .

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za
okres mi dzysesyjny.
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 Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
Pan Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
Poruszy  spraw  rozbudowy odcinka o wietlenia ulicznego przy g ównej drodze aga -I owa.
Zapyta , czy zadanie to mo na by oby uj  w planie finansowym na przysz y rok w rodkach
gminy. Pan So tys doda , e przy tej drodze by y gro ne wypadki, a ostatnio miertelny.

Pan Miros aw Wdowiak – Radny
Zg osi  do Burmistrza pro  w imieniu mieszka ców zamieszkuj cych w okolicy Rezydencji
Janków, którzy w zwi zku z organizacj  imprez w tej Rezydencji skar  si  na zak ócanie ciszy
nocnej. Podobno te sytuacje powtarzaj  si  ju  wielokrotnie, wcze niejsze rozmowy by y
bezskuteczne. Ostatnia taka impreza by a kiedy nasz s ynny skoczek, aktualnie rajdowiec Adam
Ma ysz go ci  – po godzinie 2200 gra a g na muzyka, mieszka cy w zwi zku z tym skar yli si .
Jeden z mieszka ców twierdzi , e dzwoni  do agania na Policj , ale zignorowano jego pro  o
interwencj . A pro ba polega na tym, eby przeprowadzi  skuteczn  rozmow  z panem Janków,
aby przestrzega  przepisów dotycz cych zachowania ciszy nocnej.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Do pana Burmistrza przedstawi  kilka spraw.

1) Nawi zuj c do afery basenowej poprosi  o informacj  kiedy inwestor, który przywozi
ziemi  wywi e si  z obietnicy wyrównania zasypanego basenu jak równie   wokó  niego
oraz naprawy studzienek, które zosta y zarwane w wyniku dowozu tej ziemi.

2) Zg osi , e od kilku miesi cy dopytuje si  jak zostanie rozwi zania sprawa gruzowiska za
oczyszczalni  i ko o cmentarza, bo do tej pory nie ma adnych efektów.

3) Opornie idzie zawi zanie spó ki wodnej, wiemy jakie s  stany rowów w naszej gminie,
dlatego prosz  o informacj  ile wniosków wys  pan do Starostwa Powiatowego o nakazy
czyszczenia rowów do dnia dzisiejszego, poniewa  jak ostatnio spotykali my si  mówi  pan,
e to nie jest w pana gestii jedynie do Starostwa Powiatowego. Dlatego chcia bym si

dowiedzie  ile pan do dnia dzisiejszego wys  wniosków o nakazy czyszczenia, poniewa
stan rowów jest op akany.

4) Ile  pism  pan  wystosowa  w  roku  ubieg ym  oraz  do  tej  pory  do  zarz dów  stref
ekonomicznych dzia aj cych w naszym s siedztwie z ofert  na nasz  stref  gospodarcz  lub
ile spotka  pan odby , ile propozycji pan przedstawi .

5) Czy przy wydawaniu pozwole  na  oczyszczalnie przydomowe w I owej by o zastrze enie,
e z chwil  wykonania kanalizacji b  one automatycznie do niej pod czane. Je eli nie to

jaki jest sens budowania kanalizacji np. na ul. Sportowej lub na ul. Traugutta, poniewa  tam
 budynki z oczyszczalniami przydomowymi.

6) ówny projektant projektu rz dowo-samorz dowego „Moje boisko Orlik 2012” podwa a
prawid owo  zastosowania trawy wbrew jego zaleceniom (ogólnopolskie), istnieje
podejrzenie, e po ono traw  chi sk , która nie spe nia wymaga , warunków i jest
mierdz ca. Projektant nakazuje demonta , a jego kosztami obci  samorz dy. Prosz  o

informacje jak  traw  po ono na naszym „Orliku”.

Pani Renata Kimla – Radna
Zwróci a si  do pana Burmistrza z pro  w sprawie wniosku, który z a w lutym br. o
uruchomienie linii autobusowej do Janowa.  W miesi cu marcu br. otrzyma a odpowied  i do tej
pory nic si  w sprawie nie dzieje, a mia a by  skalkulowana rentowno  tego kursu.

Pani Maria nowska – Radna
Skierowa a pytanie do pana Przewodnicz cego Rady Miejskiej odno nie debaty na temat
szkolnictwa, zapyta a kiedy b dzie zorganizowana, czy jeszcze w tym miesi cu.
Pan Przewodnicz cy udzieli  odpowiedzi odwrotnie, e zgodnie z wnioskiem komisji postara si  w
najbli szym czasie tak  debat  zorganizowa .
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Pan Mieczys aw Laskowski – Radny
Zapyta  pana Burmistrza, kto wyda  zgod  na umieszczenie banerów wyborczych na ziele cach w
mie cie I owa i czy s  pobierane za to op aty.

Ad. II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1)  zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
arskiego w 2011 roku

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – w uchwale Nr 25/6/III/10 Rady Miejskiej w I owej z
dnia 30 grudnia 2010 r. pomoc finansowa by a okre lona w kwocie 6.800 z   po rozliczeniu ilo ci
dziewcz t zaszczepionych zamkn a si  kwot  w wysoko ci 3.690 z

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

2) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki w 2011 roku z bud etu pa stwa na
wyprzedzaj ce finansowanie operacji pn „Budowa placów zabaw w
miejscowo ciach Borowe, Czerna, Klików, Czy ówek, I owa, Jankowa aga ska,
Szczepanów, Konin aga ski, Wilkowisko”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e w zwi zku z podpisan  umowy
pomi dzy Samorz dem Województwa Lubuskiego a Gmin  I owa o przyznaniu pomocy
finansowej w kwocie 164.529z  w przypadku realizacji operacji ”Budowa placów zabaw w
miejscowo ciach Borowe, Czerna, Klików, Czy ówek, I owa, Jankowa aga ska, Szczepanów,
Konin aga ski, Wilkowisko„ zostaje przed ony projekt uchwa y dotycz cy zaci gni cia
po yczki z bud etu pa stwa  na wyprzedzaj ce finansowanie.
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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa
1. Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e zostaje zmniejszony plan wydatków

w dziale 010 rozdzia   01041 § 6059 o kwot  79.079 z , na które sk ada si :
zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „ Budowa k adki nad rzek  Czern  Ma  wraz
z ci giem pieszo-rowerowym przy ul. M skiej w I owej” o kwot  93.342 z .
zwi kszenie planu wydatków na zadaniu pn. „ Budowa placów zabaw w miejscowo ciach
Borowe, Czerna, Klików, Czy ówek, I owa, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin

aga ski, Wilkowisko” o kwot  14.263 z .
Ogó em plan zadania dotycz cy budowy placów zabaw ulega zmniejszeniu o kwot  16.440 z , lecz
udzia rodków w asnych w finansowaniu ulega zwi kszeniu o kwot  15.752 z , natomiast udzia
rodków PROW 2007-2013 zmniejszeniu o kwot  32.192 z , co ma swoje odzwierciedlenie w ww.

zwi kszeniu o kwot  14.263 z , zwi kszeniu planu wydatków w dziale 01041 § 6050 o kwot  1.489
 i zmniejszeniu planu wydatków w dziale 010 rozdzia  01041 § 6058 o kwot  32.192 z , któremu

towarzyszy zmniejszenie przychodów z tytu u kredytów i po yczek o kwot  32.192 z .
Dalsze zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 rozdzia  01041 § 6058 o kwot  173.658 z
dotycz  zmniejsze  dotycz cych budowy k adki przy ul. M skiej w zwi zku ze zniesieniem z
planu wydatków przedmiotowego zadania.
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2. Zostaje wprowadzone do realizacji zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej w I owej przy ul.
skiej (nabycie dzia ki) w zwi zku z powy szym zostaje zwi kszony plan wydatków w

dziale 600 rozdzia  60016 § 6050 o kwot  17.400 z .

3. W dziale 600 rozdzia  60016 §§ 6057, 6059 zostaje zwi kszony plan wydatków o ogóln  kwot
19.456 z , a zmniejszony równie  o kwot  19.456 z  plan wydatków w dziale 900 rozdzia
90001 §§ 6057, 6059, powy sze zmiany dotycz  przesuni  w planie, który odnosi si  do
Uzbrojenia Strefy Aktywno ci Gospodarczej.

4. Zmniejszeniu planu wydatków w dziale 900 rozdzia  90004 § 6057 o kwot  3.650.138 z ,
towarzyszy zmniejszenie planu dochodów w dziale 90004 § 6207 równie  o kwot  3.650.138

, zmiany dotycz  Rekompozycji Parku Dworskiego w I owej w zwi zku z tym, e
dofinansowanie nie b dzie dotacj  celow , a rodkami na dofinansowanie w asnych inwestycji
gmin pozyskane z innych róde  i rodki z zewn trz Gmina I owa otrzyma dopiero w 2012 r.,
jako refundacj  poniesionych wydatków w 2010 r. i 2011 r., gdy  umowa o dofinansowanie
projektu „Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej” by a podpisana
22.08.2011 r., natomiast harmonogram p atno ci zosta  przes any do Kontrolera celem
zaopiniowania 31.08.2011 r. Udzia rodków w asnych w finansowaniu Rekompozycji Parku
Dworskiego w I owej zostaje zmniejszony o kwot  521.729 z , co ma swoje odzwierciedlenie w
zmniejszeniu planu wydatków w dziale 900 rozdzia  90004 § 6059 o kwot  672.929 z  i
zwi kszeniu planu wydatków w dziale 900 rozdzia  90004 § 6050 o kwot  8.761 z  i § 6058 o
kwot  142.439 z .

5. W ramach wydatków maj tkowych zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 926 rozdzia
92601 § 6050 o kwot  45 z , dotycz cy budowy boiska Orlik.

6. Zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 900 rozdzia  90015 o kwot  29.332 z , na który
sk ada si  zwi kszenie planu wydatków w § 4260 o kwot  17.138 z  zwi zane z wi kszym
zu yciem energii elektrycznej dotycz cej o wietlenia ulic, placów i dróg, które wi e si  z
wi kszymi wydatkami z tytu u jej zakupu za okresy od miesi ca stycznia do miesi ca lipca
2011 roku, ponadto zostaje zwi kszony plan wydatków w § 4270 o kwot  12.194 z  dotycz cy
poprawy efektywno ci o wietlenia drogowego, gdy  wydatki z tego tytu u by y zaplanowane
przy za eniu WIBORU – 1 miesi cznego dla depozytów mi dzybankowych w wysoko ci
4,21%, natomiast za okres od miesi ca maja do miesi ca lipca 2011 r. przedmiotowy wska nik
mia  tendencj  wzrostow .

7. W ramach dzia u 801 i 854 zostaj  zmniejszone wydatki odpowiednio w kwotach 77.879 z  i
20.653 z . Na zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 o kwot  77.879 z , sk adaj  si
zmniejszenia w kwocie 143.393 z  w zwi zku z wykazaniem nadwy ki w planach przez
dyrektorów jednostek o wiatowych i zwi kszenia planów wydatków na dotacjach
podmiotowych o kwot  67.305 z  dla Ma ej Szko y w Koninie, gdzie kwota 1.791 z  ma swoje
pokrycie w zwi kszeniu planu dochodów w dziale 801 rozdzia  80103 § 2310.
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 dokonane zostaje równie  w zwi zku z
wykazaniem nadwy ki w planach.

8. Na wniosek Kierownika OPS w I owej zostaje wprowadzone do bud etu zadanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, co ma swoje odzwierciedlenie w zwi kszeniu planu
dochodów w dziale 853 o kwot  102.420 z  oraz zwi kszeniu planu wydatków w dziale 853 o
kwot  114.763 z  i zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852 o kwot  12.343 z .

9. Zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 851 o kwot  3.110 z , dotycz cy pomocy
finansowej na realizacj  projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV.

10. Zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 700 o kwot  511 z  celem zap acenia podatku
le nego przez Gmin  I owa.

11. Zwi kszenie planu dochodów w dziale 921 o kwot  70 z  z tytu u darowizny przeznaczone
zostaje na zwi kszenie planu wydatków w dziale 921 o kwot  70 z  i dotyczy GCKiS.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  4.375.069 z ,
natomiast plan wydatków o kwot  4.407.261 z , ró nica pomi dzy zmniejszeniem planu
wydatków a dochodów równa si  kwocie 32.192 z , co znajduje swoje odzwierciedlenie
w zmniejszeniu przychodów z tytu u kredytów i po yczek.
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osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011 – 2018

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e w stosunku do ostatniej zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy I owa na lata 2011 - 2018 dokonanej Zarz dzeniem
Nr 78/11 Burmistrza I owej z dnia 30 czerwca 2011 roku, dokonane zostaj  nast puj ce zmiany:
1. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  4.309.407 z , na które sk ada si  zmniejszenie

planu dochodów maj tkowych o kwot  4.537.488 z  w tym 863.970 z  z tytu u sprzeda y
maj tku i zwi kszenie planu dochodów bie cych o kwot  228.081 z .

2. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwot  4.341.599 z , na które sk ada si  zmniejszenie
planu wydatków maj tkowych o kwot  4.437.952 z  i zwi kszenie planu wydatków bie cych
o kwot  96.353 z .

3. Zosta y zmniejszone przychody z tytu u kredytów i po yczek o kwot  32.192 z .

W roku 2012 zosta y zmniejszone dochody maj tkowe o kwot  12.787.997 z , na które sk ada si
zmniejszenie:

o kwot  32.192 z  z tytu u refundacji po yczek planowanych do zaci gni cia w celu
sfinansowania zada  w 2011 roku w ramach programu PROW 2007 - 2013,
o kwot  3.124.805 z  na zadaniu pn."Pogranicze pi knieje - Rekompozycja Parku Dworskiego

w I owej" w zwi zku z tym, e dofinansowanie nie b dzie dotacj  celow , a rodkami na
dofinansowanie w asnych inwestycji gmin pozyskane z innych róde . Zaplanowano, i
dochody z tego tytu u b  wynosi y 521.054 z , na które sk adaj  si rodki refunduj ce
wydatki poniesione w 2011 r. i cz ciowo 2012 r. przez Gmin  I owa.
Natomiast refundacja cz ci przedmiotowych wydatków poniesiona w 2012 i 2013 roku
zaplanowana jest jako dochody w roku bud etowym 2013 w kwocie 3.575.502 z  i wp ywa na
zwi kszenie planu dochodów maj tkowych, a pozosta a kwota nale nej refundacji poniesionych
wydatków w 2013 r. zaplanowana zosta a w 2014 r. w kwocie 2.956.218 z .
Suma dochodów maj tkowych z tytu u sprzeda y maj tku w latach 2011 do 2014 nie uleg a
zmianie.

Obja nienia do dokonanych zmian w Przedsi wzi ciach na lata 2011 – 2016 Gminy I owa.
1. W zwi zku z wi kszym zu yciem energii elektrycznej dotycz cej o wietlenia ulic, parków i

dróg, która wi e si  z wi kszymi wydatkami z tytu u jej zakupu za okres od miesi ca stycznia
do miesi ca lipca 2011 roku, zostaje zwi kszony limit zaplanowanych wydatków o kwot
17.138 z  w roku bud etowym 2011 oraz cznych nak adów finansowych. Ponadto zostaje
zwi kszony limit zaplanowanych wydatków o kwot  12.194 z  w roku bud etowym 2011 oraz

cznych nak adów finansowych dotycz cy poprawy efektywno ci o wietlenia drogowego,
gdy  wydatki z tego tytu u by y zaplanowane przy za eniu WIBORU - 1 miesi cznego dla
depozytów mi dzybankowych w wysoko ci 4,21%, natomiast za okres od miesi ca maja do
miesi ca lipca 2011 r. przedmiotowy wska nik mia  tendencj  wzrostow ,.

2. W zwi zku z aktualizacj  kosztorysu i poniesionych cz ciowo wydatków, zosta y
zmniejszone czne nak ady finansowe o kwot  340.867 z  dotycz ce projektu pn.
"Pogranicze pi knieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej". Ponadto planowany
okres realizacji przedmiotowego projektu obj  dodatkowo rok 2013, i w zwi zku z
powy szym, limit zaplanowanych wydatków w roku 2011 zmniejszono o kwot  4.171.867

, w 2012 roku zmniejszono o kwot  3.124.805 z , natomiast w roku 2013 wprowadzono
limit zaplanowanych wydatków w kwocie 6.955.805 z .
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W uchwale Nr 24/6/III/ 10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
Uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011 - 2018, projekt by  na
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy
Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013, obecnie Gmina I owa jest po podpisaniu umowy
dotycz cej dofinansowania.

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

5) utworzenia gminnego programu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie I owa na lata 2011 – 2017

Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej wyja ni a, e zadania w zakresie
przeciwdzia ania przemocy w rodzinie s  realizowane przez organy administracji rz dowej i
jednostki samorz du terytorialnego na zasadach okre lonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pó n. zm.).  Na podstawie art.
17 ust.1 pkt 1 do zada  w asnych gminy o charakterze obowi zkowym nale y opracowanie i
realizacja gminnej strategii rozwi zywania problemów spo ecznych ze szczególnym
uwzgl dnieniem programów pomocy spo ecznej, profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie precyzuje zadania

asne gminy w  tym zakresie  tj.:
„Do zada  w asnych gminy nale y w szczególno ci tworzenie gminnego systemu przeciwdzia ania
przemocy w rodzinie, w tym :
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w
szczególno ci poprzez dzia ania edukacyjne s ce wzmocnieniu opieku czych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagro onych przemoc  w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkni tym przemoc  w rodzinie miejsc w o rodkach wsparcia;
4) tworzenie zespo ów interdyscyplinarnych.”

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

6) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia warunków przyznawania i odp atno ci
za us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze z wy czeniem
specjalistycznych us ug opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
warunków cz ciowego lub ca kowitego zwolnienia od op at i trybu ich pobierania
a tak e zasad zwrotu wydatków za te us ugi

Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej wyja ni a, e na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z pó n. zm. )  oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w zwi zku z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1372 z pó n. zm. ) proponuje si
przyj cie zmiany do uchwa y w sprawie us ug opieku czych.
Projekt uchwa y zmienia warunki cz ciowego lub ca kowitego zwolnienia od op at.
Pomoc w formie us ug opieku czych lub specjalistycznych us ug opieku czych z wy czeniem
specjalistycznych us ug opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przys uguje osobom,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj  pomocy innych osób, a s  tej
pomocy pozbawieni. Organizowanie i wiadczenie us ug opieku czych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania jest zadaniem w asnym gminy o charakterze obowi zkowym.
Realizacja powy szego zadania odbywa si   na podstawie  ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
spo ecznej oraz Uchwa y  Nr 285/5/ XXXIII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2009 r.
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w sprawie zasad wiadczenia us ug opieku czych i specjalistycznych us ug opieku czych.
Proponowane zmiany maj  na celu dostosowanie odp atno ci za us ugi opieku cze do mo liwo ci
finansowych osób starszych i niepe nosprawnych wymagaj cych pomocy w rodowisku
rodzinnym.
Na podstawie sporz dzonej diagnozy rodowiska lokalnego osób wymagaj cych pomocy w
zakresie podstawowym ustalono, i   obecna odp atno  za 1 godzin wiadczonej pomocy jest zbyt
wysoka do mo liwo ci finansowych osób korzystaj cych lub mog cych skorzysta  z tej formy
pomocy.
Niew tpliwie niekorzystny wp yw na t  sytuacj  ma utrzymanie od 2006 r. tych samych kryteriów
dochodowych zawartych w art. 8 ustawy o pomocy spo ecznej.
Zgodnie z art. 9  w/w ustawy, kryteria dochodowe podlegaj  weryfikacji co 3 lata, z
uwzgl dnieniem wyniku bada  progu interwencji socjalnej. Niestety, Trójstronna Komisja do
Spraw Spo eczno-Gospodarczych w 2009 r. niezmiennie utrzyma a obowi zuj ce kwoty kryteriów
dochodowych do nast pnej weryfikacji w roku 2012.
W wyniku tej sytuacji pomimo, i  od  sze ciu lat ro nie wysoko  najni szej emerytury,   nast puje
wzrost cen za produkty ywno ciowe, op aty za energi  i inne media, to kryterium dochodowe
uprawniaj ce do skorzystania z pomocy spo ecznej jest takie same tj.
- art. 8.1.  Prawo do wiadcze  pieni nych z pomocy spo ecznej, z zastrze eniem art. 40, 41, 53a,
78 i 91, przys uguje:
1) osobie samotnie gospodaruj cej, której dochód nie przekracza kwoty 477 z , zwanej dalej
„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj cej”,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osob  nie przekracza kwoty 351 z , zwanej dalej
„kryterium dochodowym na osob  w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob  w rodzinie,
zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”.
Z uwagi na powy sz  sytuacj , kieruj c si  dobrem osób i rodzin znajduj cym si  w trudnych
sytuacjach yciowych, których oni sami nie s  w stanie pokona , jak równie  zapobiegaj c
marginalizacji i wykluczeniu z ycia spo ecznego osób starszych   i  niepe nosprawnych, proponuje
si  przyj cie przedstawionej uchwa y.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 13-20 wrze nia 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.

7) okre lenia gminnych jednostek bud etowych gromadz cych dochody na
wydzielonym rachunku bankowym, róde  tych dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporz dzania planu finansowego dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w
planie oraz ich zatwierdzania

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e projekt uchwa y w sprawie
okre lenia gminnych jednostek bud etowych gromadz cych dochody na wydzielonym rachunku
bankowym, róde  tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz dzania planu
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, czy w jedn  uchwa
dotychczas podj te cztery uchwa y, dotycz ce gromadzenia przez jednostki o wiatowe dochodów
na wydzielonym rachunku bankowym i ich przeznaczenia tj.:

1. Uchwa  Nr 376/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
rachunku dochodów gromadzonych przez Gimnazjum w I owej.

2. Uchwa  Nr 377/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
rachunku dochodów gromadzonych przez Szko  Podstawow  w I owej.
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3. Uchwa  Nr 378/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
rachunku dochodów gromadzonych przez Szko  Podstawow  w Szczepanowie.

4. Uchwa  Nr 379/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
rachunku dochodów gromadzonych przez Przedszkole Miejskie w I owej.

5. Uchwa  Nr 29/6/IV/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
okre lenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorz dowe
jednostki bud etowe.

W zwi zku z wyrokiem Wojewódzkiego S du Administracyjnego.

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

8) zarz dzenia poboru op aty targowej w drodze inkasa, okre lenia inkasentów i
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla
inkasentów

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e   pobieranie op aty targowej na
terenie ca ej gminy (nie tylko na terenie wiejskim) odbywa si  w drodze inkasa, w niniejszym
projekcie wyznaczonych jest 11 inkasentów – dodatkowo na teren miasta I owa.
Dodatkowo w projekcie uchwa y wyznaczono inny termin rozliczania si  inkasentów z terenu
so ectw ni  wynika to z ogólnej zasady która mówi, e terminem p atno ci dla inkasentów jest
dzie  nast puj cy po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wp ata
podatku powinna nast pi . Terminem wniesienia op aty targowej jest dany dzie  w którym
dokonywany jest handel na targowisku, tak wi c terminem rozliczenia dla inkasentów (bez zmiany
tego terminu) nast pny dzie  po poborze op aty. Dlatego te  niew tpliwie celowe jest
wprowadzenie rozliczenie si  inkasentów w zakresie pobranych op at targowych z terenu
wiejskiego raz w miesi cu. Zarz dzenie poboru op aty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla
inkasentów zosta o uregulowane uchwa   Nr 51/6/VII/11 w dniu 29 czerwca 2011 r. któr
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w ramach nadzoru, uniewa ni o.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 13-20 wrze nia 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.

9) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów w drodze inkasa, okre lenia
inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e art. 19 upowa nia rad  gminy do:
- zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów  w drodze inkasa (art. 19 pkt 2),
- okre lenia inkasentów (art. 19 pkt 2),
- okre lenia wynagrodzenia inkasentów - inkasa (art. 19 pkt 2),
- okre lenia zasad poboru op aty od posiadania psów (art. 19 pkt 1).

Inkaso jest form  p atno ci polegaj  na wydaniu okre lonego przedmiotu (np. dokumentów
handlowych, finansowych) przez po rednika (bank, spedytora, inkasenta) wskazanej przez
zleceniodawc  osobie trzeciej (p atnikowi), po pobraniu od niej odpowiedniej kwoty lub spe nieniu
przez ni  innego warunku [ ród o definicji: Encyklopedia Gazety Wyborczej, tom 7]
W tym konkretnym przypadku, inkaso polega  b dzie na poborze op aty od posiadania psa na
terenie wiejskim od mieszka ców so ectwa przez wyznaczonego inkasenta, w zamian wystawiaj c
pokwitowanie dokonanej wp aty.
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Ugruntowanym prawem zwyczajowym na terenie gminy I owa jest wyznaczanie jako inkasentów –
so tysów poszczególnych so ectw lub osób przez nie wskazanych. Projekt uchwa y zak ada
powo anie 10 inkasentów cznie z okre leniem terenu obs ugiwanego przez ka dego z nich
(so ectwa).
Zaproponowano równie  wysoko  wynagrodzenia za pobór op aty od posiadania psa w wysoko ci
10% zainkasowanych kwot. Wysoko  ta nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem 2010,
poniewa  waloryzacja samej wysoko ci op aty od posiadania psa automatycznie powoduje
kwotowy wzrost wynagrodzenia za inkaso.
Projekt uchwa y zawiera równie  regulacj  dotycz  zasady poboru op aty od posiadania psa na
terenie miejskim (§ 4 uchwa y). Okre la on miejsce wnoszenia tej op aty w zale no ci od tego, czy
op ata wnoszona jest w formie gotówkowej czy bezgotówkowej. Zarz dzenie poboru op aty od
posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso, zosta o
uregulowane uchwa  Nr 52/6/VII/11 w dniu 29 czerwca 2011 r. któr  Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w ramach nadzoru, uniewa ni o.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 13-20 wrze nia 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) zarz dzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e opis do uchwa y w zakresie
poj cia inkasa, inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso jest analogiczny do opisu
umieszczonego przy projekcie uchwa y w sprawie zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów,
wyznaczenia inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso.
Rada Miejska w I owej zaproponowa a równie  wysoko  wynagrodzenia za pobór podatków w
drodze inkasa w wysoko ci 7% zainkasowanych kwot. Wysoko  ta  ulega zmianie w porównaniu z
rokiem 2010 o 0,30 % .
Zarz dzenie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso zosta o uregulowane uchwa   Nr 53/6/VII/11 w dniu 29 czerwca 2011 r.
któr  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w ramach nadzoru,
uniewa ni o.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 13-20 wrze nia 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.

11) zmiany Statutu So ectwa Czerna
Pan  Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e w dniu 5 czerwca 2011 r. mieszkaniec
so ectwa Czerna zwróci  si  z pismem do Burmistrza I owej o uchylenie zapisu § 8 ust. 3 za cznika
do Statutu So ectwa w którym okre lono zasady wyboru organów so ectwa wskazuj c, e aktualnie
obowi zuj cy zapis w brzmieniu:
3. Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru Rady So eckiej w drodze uchwa y, spo ród  kandydatów
zaproponowanych przez nowo wybranego So tysa. – jest w sprzeczno ci z uregulowaniem
zawartym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz dzie gminnym:
2. So tys oraz cz onkowie rady so eckiej wybierani s  w g osowaniu tajnym, bezpo rednim, spo ród
nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta ych mieszka ców so ectwa uprawnionych do

osowania.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorz dzie gminnym, organizacj  i zakres dzia ania jednostki
pomocniczej okre la rada gminy odr bnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszka cami. W tym samym trybie dokonywane s  zmiany statutu. W wyniku przeprowadzonych
konsultacji z mieszka cami So ectwa Czerna, otrzymano nast puj cy ich wynik tj. otrzymano jedn
opini .
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 13-20 wrze nia 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.

12) wyboru awników do S du Rejonowego w aganiu na kadencj  2011 - 2015
Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego – poinformowa a, e zgodnie
z przepisami ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych awników do s dów okr gowych oraz
do s dów rejonowych wybieraj  w g osowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest obj ty

ciwo ci  tych s dów. Liczb awników wybieranych przez poszczególne rady gmin do
wszystkich s dów dzia aj cych na obszarze w ciwo ci s du okr gowego, w tym tak e liczb
awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ustala kolegium s du okr gowego.

Zgodnie z pismem z dnia 24 maja 2011 r. Prezesa S du Okr gowego w Zielonej Górze zachodzi
konieczno  dokonania wyboru najpó niej w pa dzierniku 2011 r. awników do S du Rejonowego
w aganiu do Wydzia u Pracy – 2 awników i do Wydzia u Rodzinnego i Nieletnich – 1 awnika,
razem 3 awników. Zg oszenia kandydatów na awników by y przyjmowane do 30 czerwca 2011 r.
Przed przyst pieniem do wyborów awników rada gminy powo a zespó , który przedstawia na
sesji rady gminy swoj  opini  o zg oszonych kandydatach, w szczególno ci w zakresie spe nienia
przez nich wymogów okre lonych w ustawie.
List  wybranych awników wraz z wymaganymi w/w ustaw  dokumentami, rady gmin przesy aj
prezesom w ciwych s dów najpó niej do ko ca pa dziernika.
Podj cie uchwa y w sprawie wyboru awników do S du Rejonowego w aganiu na kadencj  2012-
2015 nie rodzi skutków finansowych dla Gminy I owa.
Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  Rad  z zasadami g osowania w wyborach awników do

dów powszechnych na kadencj  2012 – 2015 r. i poinformowa , e:
1. Radni, wybieraj :
1) 1 awnika do S du Rejonowego w aganiu Wydzia  Rodzinny i Nieletnich spo ród 0

kandydatów;
2) 2 awników do S du Rejonowego w aganiu do orzekania w sprawach

z zakresu prawa pracy spo ród 2 kandydatów.
2. G osowanie przeprowadza wybrana spo ród radnych Komisja Skrutacyjna.
3. G osowanie jest tajne, odbywa si  przy pomocy kart do g osowania.
4. Kandydaci na awników umieszczeni s  na karcie do g osowania w porz dku alfabetycznym.
5. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawid owo  sporz dzonych kart do g osowania, szczególnie
pod k tem czy wszyscy kandydaci s  na nich umieszczeni i rozdaje je radnym.
6. G osowanie odbywa si  na sesji poprzez wyczytywanie przez cz onka Komisji Skrutacyjnej,
nazwisk radnych, którzy kolejno podchodz  do urny i w obecno ci Komisji Skrutacyjnej wrzucaj
do niej karty do g osowania.
7. Po przeprowadzeniu g osowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki g osowania i sporz dza
protokó .
8. Protokó  podpisuj  osoby wchodz ce w sk ad Komisji Skrutacyjnej.
9. Wyniki wyborów og asza przewodnicz cy Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protoko u na
sesji.
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10. Wybór awników nast puje zwyk  wi kszo ci  g osów przy obecno ci co najmniej po owy
ustawowego sk adu Rady.
11. Karty do g osowania, sporz dzone odr bnie dla ka dego Wydzia u S du, wed ug jednolitej
formy, zawieraj  tre : „Karta do g osowania w wyborach awników do S du Rejonowego w

aganiu” oraz pytanie „Czy jeste  za wyborem na awnika?”
Poni ej, w kolejno ci alfabetycznej nazwisko, imi  kandydata. Obok, ka dego nazwiska, z prawej
strony, w jednej linii umieszcza si  dwie jednakowe kratki: jedna nad obok wyrazu „tak”, druga
obok wyrazu „nie”.
12. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku ka dego kandydata znaku „x” w
kratce obok wyrazu „tak” opowiadaj c si  w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu
„nie” opowiadaj c si  w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na awnika.
13. Je eli radny na karcie do g osowania:
1) postawi przy nazwisku kandydata znak „x” jednocze nie w kratce obok wyrazu „tak”, jak i w
kratce obok wyrazu „nie”;
2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce ani obok wyrazu „tak” ani obok
wyrazu „nie”;
3) wype ni kart  przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z pouczeniem - jego g os uwa a si
za wa ny bez dokonania wyboru w obr bie tego kandydata.
14. Kart ca kowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwag .
15. Kandydata na awnika uwa a si  za wybranego, je eli w g osowaniu uzyska  wi cej g osów
(suma znaków „x” w kratce obok wyrazu „tak”) od sumy znaków „x” w kartce obok wyrazu „nie”.
16. Komisja Skrutacyjna sporz dza protokó , w których okre la co najmniej:

1) imiona i nazwiska zg oszonych kandydatów;
2) liczb  radnych, którym wydano karty do g osowania;
3) liczb  kart niewa nych;
4) ) kolejno, imi  i nazwisko zg oszonego kandydata oraz liczb  g osów
    wa nych:
     a) za wyborem kandydata na awnika,
     b) przeciw wyborowi kandydata na awnika,

oraz stwierdza wynik wyborów w obr bie g osowania na ka dego z kandydatów na awników.
17. Komisja, odnotowuje w protokole wszelkie okoliczno ci i uwagi mog ce mie  wp yw na wynik

osowania oraz zastrze enia zg oszone przez cz onków Komisji Skrutacyjnej odnosz ce si  do
naruszenia procedury w trakcie g osowania, obliczania g osów lub sporz dzania protoko u.

Karta do g osowania w wyborach awników
do S du Rejonowego w aganiu

Czy jeste  za wyborem na awnika?

Furmanowicz Ewa tak nie

Kotwis Jadwiga tak nie

(piecz )

Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku ka dego kandydata znaku „x”
w kratce obok wyrazu „tak” opowiadaj c si  w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu
„nie” opowiadaj c si  w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na awnika.
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Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Zespo u do zaopiniowania zg oszonych kandydatów na
awników przedstawi  stanowisko Zespo u do zaopiniowania kandydatów na awników z dnia 8

lipca 2011 r. w sprawie czy zg oszenia kandydatów na awników wp yn y w terminie oraz czy
spe niaj  wymagania formalne.

Zespó  do zaopiniowania kandydatów na awników (Zespó ) zosta  powo any uchwa  Nr
57/6/VII/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powo ania zespo u do
zaopiniowania zg oszonych kandydatów na awników, w sk adzie:
1) Zdzis aw Czarnota - radny Rady Miejskiej w I owej;
2) Miko aj Stanis awski- radny Rady Miejskiej w I owej;
3) Miros aw Wdowiak - radny Rady Miejskiej w I owej.
Zespó  wybra  ze swojego grona Przewodnicz cego Zespo u w osobie Pana Miros awa Wdowiak.

Wybory awników odbywaj  si  na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o
ustroju s dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z pó n. zm.), zwanej dalej ustaw , oraz
rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu
post powania z dokumentami z onymi radom gmin przy zg aszaniu kandydatów na awników
oraz wzoru karty zg oszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639).

Zadaniem Zespo u, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, jest wypracowanie i przedstawienie
na  sesji  Rady  Miejskiej  w  I owej  opinii  o  zg oszonych  kandydatach,  w  szczególno ci  w  zakresie
spe nienia przez nich wymogów okre lonych w ustawie.

W zwi zku z tym, e zgodnie z art. 162 § 10 Rada  zobowi zana jest w drodze uchwa y
pozostawi  zg oszenia kandydatów na awników, które wp yn y po up ywie terminu, tj. po 30
czerwca 2011 r. a tak e te, które nie spe niaj  wymaga  formalnych, o których mowa w art. 162 §
2–5 ustawy bez dalszego biegu – Zespó  przygotowa  stanowisko w sprawie zg osze  kandydatów.

Zespó  stanowisko wypracowa  i przyj  na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2011 r.
Prezes S du Okr gowego w Zielonej Górze pismem z dnia 24 maja 2011r., znak:

OA. .015-4/11, skierowanym do Burmistrza I owej, zg osi  konieczno  dokonania wyboru
nast puj cej liczby awników na kadencj  2012-2015 do S du Rejonowego w aganiu:

do Wydzia u Pacy                                     - 2 awników
do Wydzia u Rodzinnego i Nieletnich        - 1 awnik

Termin zg aszania kandydatów up yn  w dniu 30 czerwca 2011 r. O terminie tym oraz sposobie
dokonywania zg osze  opinia publiczna by a poinformowana poprzez zamieszczenie stosownych
informacji na tablicach og oszeniowych w Urz dzie Miejskim w I owej, w poszczególnych
so ectwach Gminy I owa i mie cie I owa oraz na stronie internetowej www.ilowa.pl oraz w BIP.

Uprawnione grupy obywateli zg osi y do S du Rejonowego w aganiu do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy - 2 kandydatów.
Do orzekania w pozosta ych sprawach nie zosta  zg oszony aden kandydat.

Po przeanalizowaniu zg osze  pod k tem czy wp yn y w ustawowym terminie, tj. do
30 czerwca 2011 r. w cznie, Zespó  stwierdza, e zg oszenia do S du Rejonowego w aganiu -
Wydzia  Pracy, dokonane przez grupy obywateli wp yn y w terminie do 30 czerwca 2011r.

Po przeanalizowaniu zg osze  czy spe niaj  wymagania formalne, o których mowa w art.
162 § 2–5 ustawy Zespó  stwierdza, e zg oszenie na awnika:

1) Jadwigi Kotwis do S du Rejonowego w aganiu – Wydzia  Pracy, dokonane przez grup
obywateli zawiera wymagane informacje o kandydacie;

2) Ewy Furmanowicz do S du Okr gowego w aganiu – Wydzia  Pracy, dokonane przez
grup  obywateli zawiera wymagane informacje o kandydacie.

Poniewa  w/w zg oszenia zosta y z one w terminie oraz spe niaj  wymagania formalne, w
zwi zku z powy szym Zespó  wnioskuje o zasi gni cie od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o tych kandydatach na awników zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

http://www.ilowa.pl
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Prawo o ustroju s dów powszechnych.
Po otrzymaniu od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o zg oszonych

kandydatach Zespó  na podstawie art. 163 § 2 w/w ustawy, przed przyst pieniem do wyborów
przygotuje i przedstawi na sesji rady swoj  opini  o zg oszonych kandydatach, w szczególno ci w
zakresie spe nienia przez nich wymogów okre lonych w ustawie.

W dniu 15 wrze nia 2011 r. w Urz dzie Miejskim w I owej odby o si  posiedzenie Zespo u w
pe nym sk adzie, na którym Zespó  zapozna  si  z  informacj  Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gorzowie Wlkp. dotycz  zg oszonych kandydatów na awników oraz przygotowa  opini  dla
Rady Miejskiej w I owej o zg oszonych kandydatach na awników.
Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. poinformowa   pismem z dnia 21 lipca 2011 r.,

 kandydaci na awników S du Rejonowego w aganiu w osobach:
1. Ewa Furmanowicz
2. Jadwiga Kotwis

nie figuruj  w policyjnych systemach informatycznych.
Opinia Zespo u do zaopiniowania kandydatów na awników.
Zespó  w sk adzie:
1. Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy
2. Miko aj Stanis awski - cz onek
3. Zdzis aw Czarnota - cz onek
Na posiedzeniach w dniu 8 lipca 2011 r. i 15 wrze nia 2011 r. zapozna  si  z dokumentami

onymi przez kandydatów na awników w zakresie ich zgodno ci z wymogami okre lonymi w
ustawie oraz z informacj  Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach.
Zespó  stwierdza, i  kandydatki na awników S du Rejonowego w aganiu w osobach:

1. Ewa Furmanowicz
2. Jadwiga Kotwis

spe niaj  wszystkie wymogi okre lone w ustawie.
Zespó  pozytywnie opiniuje kandydatur  Ewy Furmanowicz i Jadwigi Kotwis.

Zosta a powo ana komisja skrutacyjna w sk adzie:
1. Maria nowska
2. Halina Konopa
3. Renata Kimla

Zg oszone osoby wyrazi y zgod  na prac  w komisji.
Komisja przyst pi a do pracy, po podliczeniu g osów przewodnicz ca komisji odczyta a protokó
komisji i tak:
Furmanowicz Ewa otrzyma a 13 g osów na „tak” za wyborem kandydata
Kotwis Jadwiga otrzyma a 13 g osów na „tak” za wyborem kandydata

Po czym przyst piono do g osowania uchwa y.
osowanie uchwa y:

w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

13) ustalenia  wysoko ci ekwiwalentu dla cz onka ochotniczej stra y po arnej
Pan Roman Andzel –  Sekretarz  Gminy omówi  projekt  uchwa y i  poinformowa ,  e Wojewódzki

d Administracyjny we Wroc awiu, w wyroku dotycz cym sprawy oznaczonej sygnatur IV
SA/Wr 93/09 stwierdzi e:
„Uchwa a podj ta na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej ma
swoj  podstaw  w przepisie ustawy, jej wydanie jest obowi zkowe ma charakter aktu
wykonawczego, zawiera normy generalne i abstrakcyjne. Zawarta w uchwale norma nak ada
obowi zek na gmin  (ekwiwalent jest wyp acany z jej bud etu) i stwarza uprawnienie po stronie
osób wype niaj cych dyspozycj  przepisu art. 28 ust. 1 (prawo do otrzymania ekwiwalentu). Z tego
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wynika, e unormowanie zakwestionowanej uchwa y wykazuje cechy aktu normatywnego
pozwalaj ce uzna  j  za akt prawa miejscowego.”

Poniewa  obecnie obowi zuj ca uchwa a Nr 296/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 2
grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onków ochotniczej stra y
po arnej zosta a podj ta w formie aktu kierownictwa wewn trznego, zaistnia a konieczno
podj cia przez Rad  Miejsk  nowej uchwa y zgodnie z zacytowanym powy ej wyrokiem s du.

Ekwiwalent pieni ny przys uguje cz onkom ochotniczej stra y po arnej, który uczestniczy  w
dzia aniu ratowniczym lub szkoleniu po arniczym organizowanym przez Pa stwow  Stra  Po arn
lub gmin , w zwi zku z tym, wyp ata ekwiwalentu b dzie mo liwa po przedstawieniu dwóch
dokumentów:

1) dokumentu potwierdzaj cego cz onkostwo danej osoby w ochotniczej stra y po arnej (OSP
jako stowarzyszenie mo e w swoim statucie okre la  w asne zasady przyjmowania w poczet
cz onków ochotniczej stra y po arnej, dlatego jaki powinien by  to dokument, decyduje
statut danej jednostki)

2) dokumentu potwierdzaj cego udzia  stra aka OSP w akcji ratowniczej lub szkoleniu z
okre leniem czasu udzia u stra aka w tej akcji lub tym szkoleniu; dokument ten powinien
by  podpisany odpowiednio przez Komendanta Powiatowego Pa stwowej Stra y Po arnej
lub Burmistrza I owej (lub osób przez nie upowa nione)

Skutki finansowe podj cia uchwa y

Przedstawiony projekt uchwa y okre la wysoko  ekwiwalentu w takiej samej wysoko ci jak w
dotychczasowej uchwale, wobec czego jej podj cie nie powoduje zwi kszenia wydatków ani te
zmniejszenia dochodów gminy w stosunku do wielko ci wynikaj cych z obecnie obowi zuj cych
przepisów.

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.

Sprawa podniesiona przez pana So tysa wsi aganiec o rozbudow  o wietlenia –
rozumiem, e jest to wniosek do przysz orocznego bud etu, który b dziecie pa stwo
rozpatrywa . Chcia bym zwróci  uwag  na fakt, e to tej pory by a prowadzona polityka
taka, i  Rady So eckie rozbudowywa y o wietlenie na poszczególnych wsiach ze swoich
rodków. W tej chwili projekty bud etów niektórych so ectw równie  to uwzgl dniaj .

Zmiana tej polityki, czyli odci enie funduszu so eckiego a obci enie dodatkowymi
wydatkami funduszu inwestycyjnego gminy musia oby obj  wszystkich. Niestety nie
mo na ju  zmieni  wniosków do funduszu so eckiego, które wp yn y do nas. Tak wi c
przy rozwa aniu sprawy trzeba okre li  jak  polityk  przyjmujemy, bo moim zdaniem nie
mo na stosowa  ró nego podej cia w tym samym temacie. Natomiast odno nie wykonania
rozbudowy o wietlenia w aga cu faktycznie by y zawirowania dlatego, e z firmy ENEA
zosta a wydzielona spó ka ENEOS, która na maj tku ENEI o wietleniem si  zajmuje, czyli
uzgadnia ka de zawieszenie lampy, ka  rozbudow . Sprawa rozbudowy mia a by
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za atwiona z firm  ENEA w ramach konserwacji o wietlenia, niestety w zwi zku ze
zmianami nie mo na tego by o zrealizowa .
Je eli chodzi o interpelacj  pana Wdowiaka, zak ócanie ciszy nocnej – post powanie jakie
powinno by  ka dy z nas wie, czyli je eli czujemy si  pokrzywdzeni albo widzimy jak
niestosowno  dzwonimy na Policj  i z jej strony powinna by  reakcja, je li jej nie ma to s
jeszcze prze eni w Policji i tak mo emy dochodzi  braku reakcji. Do tej pory z

cicielem Rezydencji tj. panem Janków bardzo dobrze nam si  wspó pracowa o w
sprawach dotycz cych parku i teraz te  pewnie warto si  spotka  i porozmawia  w tej
sprawie.

Odno nie zapyta  radnego Franciszka Przynogi:
Co z wyrównywaniem ziemi na basenie w I owej – na komisji podnosi  pan t  spraw  i ja
wyja nia em, e to wywo enie humusu na stadion by o za moj  zgod , ale nadzór nad
wywo eniem mia  Klub Sportowy „Vitrosilicon-Intra”. Uzgodni em z panem Ku aczem, e
tego przypilnuje, eby nie by o zniszcze  i je eli firma, która wywozi nie wyrówna to zrobi
to Klub przy pomocy fadromy b cej w posiadaniu firmy „Vitrosilicon”. Takie informacje
uzyska em od pana Ku acza, by o to powiedziane w obecno ci pana Sekretarza i
pracownika Klubu Sportowego.
W tym momencie dopuszczony zosta  do g osu pan Przynoga, który poinformowa , e na
spotkaniu, w którym uczestniczy  równie  radny Laskowski Burmistrz powiedzia , e
inwestor zobowi za  si  do zasypania i wyrównania tego terenu na stadionie, plus je li

dzie wywozi  ziemi  za oczyszczalni  to tam wyrówna te  teren. Taka by a rozmowa po
posiedzeniu komisji do spraw publicznych, gdzie z yli wniosek w sprawie zezwolenia na
zasypanie basenu.
Burmistrz – nie mog em czego  takiego powiedzie , bo takiego zobowi zania nie by o.
Odno nie rozplantowania gruzu za oczyszczalni  – tak mówi em, e je eli b dzie tam
wywozi  to zobowi zany by  do wyrównania tego. Poniewa  tam nie wywozi , dlatego tego
nie wyrówna . W przypadku basenu rozmawia em z inwestorem, który wywozi  ziemi  i
mia  nawet pretensje, e wys  pierwsz  parti  ziemi i musia  wys  swój sprz t do
wyrównania, gdy wiedzia , e powinni my to zrobi  we w asnym zakresie. Dobrze, e
uda o nam si  jednak zgromadzi  du  ilo  ziemi na wysypisku, bo b dzie ona niezb dna
do jego rekultywacji. Po rozmowie z panem Brzezickim ju  wiemy, e mo liwo ci
gromadzenia ziemi na wysypisku te  si  ju  wyczerpa y. Je li chodzi o górk  za
cmentarzem to jest to urobek, który powsta  w wyniku realizacji ulicy 3 Maja. Podczas,
której nie przewidywano wywiezienia tego urobku. Dlatego by  dylemat co z tym zrobi  i
postanowi em sk adowa  go na gruncie gminy. Ten materia , jak i ten za oczyszczalni
mo e zosta  wykorzystany do rekultywacji wysypiska mieci, gdzie b dzie trzeba pó  metra
nawie  gruntu. Trudno jest wozi  z odleg ci 10, 20, 30 km pozyskany materia , je li
mo na mie  miejsca z których posprz ta si  zgromadzony materia .
W tym miejscu pan Laskowski potwierdzi , e z rozmowy z Prezesem Klubu wynika o, e
zapewni wyrównanie fadrom .
Burmistrz – poinformowa , e warunkiem wywo enia za oczyszczalni  by o wyrównanie
terenu przez inwestora, a na basen nie. Inwestor w tej chwili ma innych ch tnych na ziemi
i przesta  wozi  na nasz teren. My , e wyrównanie pozosta ych kupek ziemi po ostatnich
wywózkach nie b dzie stanowi o problemu dla Klubu, któremu schodzi zreszt  obowi zek
zabezpieczenia tego terenu.
Radny Laskowski – zg osi em do Prezesa Klubu powstanie mazi, która jest niebezpieczna.
Pr dzej mo e kto  zanurzy  si  w tej mazi i nie wyj , ni  wpa  do niecki.
Burmistrz – pan Ku acz poinformowa , e w tej chwili nie ma mo liwo ci u ycia fadromy,
ale to zrobi  w bli ej nie okre lonej przysz ci.
Radny Rodak – rozumiem, e nast pi a taka sytuacja, e powsta a  ma , b oto, e fadroma
tam nawet nie wjedzie, bo si  utopi.
Burmistrz – nie przesadzajmy, fadroma ju  tam przecie  wyrównywa a i sami byli
zdziwieni, e jest tak twardo, tak  informacj  otrzyma em od pana Ku acza. Nie róbmy z
tego bagna, w którym si  wszyscy utopi , bo lepiej jest chyba teraz ni  mia oby np. dziecko
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wpa  do betonowej niecki z wysoko ci 2 – 2,5 metra. To cud, e do tej pory nic si  nie
wydarzy o. Wtedy mieliby cie pa stwo pretensje dlaczego nie reagowa em na pisma
„Vitrosiliconu” w tej sprawie, a ja mówi bym, e „Vitrosilicon” ma w umowie i oni s
winni, a oni, e wnioskowali do Burmistrza. Prokurator zapyta  by si  kto w ko cu jest za
to odpowiedzialny, a my wszyscy mieliby my na sumieniu, e co  si  sta o. To nie chodzi
tylko o odpowiedzialno  karn  za dopuszczenie do takiej sytuacji.

Ile wniosków wys em o nakazy czyszczenia rowów do Starosty – moje dzia anie opiera si
na tym, e do mnie musz  wp yn  wnioski o czyszczenie rowów, a ja je przekazuj  do
Starosty. Nie wp yn  do mnie aden wniosek na czyszczenie rowów melioracyjnych, w
zwi zku z tym nie przekaza em nic do Starosty do rozpatrzenia. Nie mog  dzia  z urz du
tylko na wniosek zainteresowanych stron, bo te strony musz  by  pó niej w decyzji Starosty
okre lone.
Radny Przynoga – rozumiem, e móg bym z  wniosek o nie wyczyszczonych rowach
do pana, czy kto to ma z .
Burmistrz – pan nie jest stron , je eli pan jest w cicielem gruntu rolnego, który jest
obs ugiwany przez okre lony rów melioracyjny i ten rów nie wyczyszczony powoduje straty
na pana gruncie to wnioskuje pan o wyczyszczenie. Wtedy wnioskuje pan do mnie lub
bezpo rednio do Starosty, by spowodowa  wyczyszczenie tego rowu.
Radny Przynoga – czy robi si  przegl dy stanu rowów?
Burmistrz – my nie mo emy zmusi  do czyszczenia rowu, mo emy tylko zareagowa  na
skarg  mieszka ca np., e kto  celowo zasypa  rów, co te  panu t umaczy em w jednej z
rozmów. Burmistrz wydaje decyzje zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w sytuacji gdy
kto wiadomie  zasypa  rów  i  w  ten  sposób  uniemo liwi  odp yw  wody.  Taka  mi dzy
innymi sytuacja by a w Koninie aga skim, gdzie jeden z zainteresowanych mieszka ców
na którego posesj  wp ywa a dro no  rowu wyst pi  do mnie ze skarg , e inny
mieszkaniec spowodowa   zasypanie rowu. Wtedy mog em wyda  decyzj  nakazuj
odtworzenie rowu. W przypadku, gdy rów staje si  niedro ny z powodów naturalnych,
zaro ni cia, zamulenia – to nie ja wydaj  decyzj , tylko decyzj  w sprawie wyczyszczenia
wydaje Starosta. Tylko w sytuacjach nadzwyczajnych np. zasypania rowu decyzj  po
stwierdzeniu faktu wydaj  ja. W przypadku zanieczyszczenia Starosta musi okre li  na jakie
nieruchomo ci ten rów ma wp yw i w jakim zakresie, okre li  w cicieli gruntów maj cych
po ytek  z  tego  rowu  i  w  ko cu  ustali  dla  ka dego  z  w cicieli  obowi zek  oczyszczenia
okre lonej d ugo ci rowu, albo wniesienie op aty za jego oczyszczenie. Tak to wygl da z
punktu widzenia prawa wodnego. Przepisy w tym zakresie maj  si  prawdopodobnie
zmieni  i to co Starosta wydaje np. w sprawie oczyszczania ma by  zadaniem gminy. Wtedy
my b dziemy musieli to zadanie wykonywa , otrzymamy umocowanie prawne do takiego
dzia ania. Tylko niekiedy np. po powodzi mo emy dzia  z wykorzystaniem  rodków na
usuwanie skutków powodzi, które by  mo e uzyskamy z bud etu pa stwa. Wtedy te
mo liwe jest odtworzenie rowów zniszczonych w wyniku powodzi.
Ile pism lub spotka  odby em z w adzami specjalnych stref ekonomicznych? –  bez pa stwa
sugestii sam podj em inicjatyw , o tym równie  informowa em pana na komisji, e
spotka em si  Prokurentem Spó ki – Kostrzy sko-S ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Rozmawia em w sprawie mo liwo ci utworzenia podstrefy na naszych gruntach.
Przedstawi em nasz  sytuacj  np. o uzbrojeniu gruntów. W ocenie pani Prokurent Spó ki
atrakcyjno  tych gruntów nie zapewnia jeszcze konkurencyjno ci w stosunku do innych
gruntów oferowanych przy autostradzie, bo nie ma bezpo redniego zjazdu z w a do strefy,
tylko jest dojazd do niej przez Konin aga ski. W zwi zku z tym je eli napiszemy do nich
wniosek, oni rozpatrz  ten wniosek, wezm  pod uwag  wszystko, bo maj  okre lony area
do dyspozycji i mog  t  podstref  specjaln  utworzy  w jakim  miejscu, który zaakceptuj .
Napisz  wniosek do Rady Ministrów, eby zmieni a Rada Ministrów rozporz dzenie w tej
sprawie i utworzy a podstref , ale oni musz  liczy  na to, e te grunty, które obejm  w
najbli szym czasie znajd  inwestora w sensie takim, e s  na tyle atrakcyjne, e mog
stanowi  konkurencj  do innych gruntów. W tej chwili takimi gruntami najbli ej le cymi,
które przebijaj  nas pod wzgl dem atrakcyjno ci to s  grunty w Krzywej. Po prostu s
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zjazdy bezpo rednio na du y area , du y teren, na którym dzia a Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna. Mówi , e je eli utworzyli by tutaj np. Stref  na kilku hektarach nawet na
jednej, czy na dwóch dzia kach to i tak trudno by oby namówi  inwestora, eby tutaj
przyszed , st d dalej podtrzymuj  gotowo  przej cia Strefy w momencie kiedy znajdziemy
inwestora i inwestor b dzie zainteresowany dzia alno ci  w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej to oni wtedy  od razu przyjd , albo piszemy do nich wniosek  i czekamy na
ich warunki, decyzj  w tej sprawie.  Bo oni nie chc  ogranicza  swojej powierzchni, któr
maj  do dyspozycji jako Specjalna Strefa i tworzy  tam podstref, gdzie szanse widz
mniejsze na znalezienie inwestora. Odno nie Strefy mamy uchwa , która reguluje sprawy
zwi zane ze zwolnieniem z podatku od nieruchomo ci podj  w poprzedniej kadencji
Rady. Zasady, które s  tam okre lone s  podobne do tych zasad, które funkcjonuj  w Strefie
w arach, czyli zwolnienie jest uzale nione od ilo ci zainwestowanych pieni dzy, jak
równie   od ilo ci utworzonych miejsc pracy.
Przydomowe oczyszczalnie cieków w I owej – by y wydawane decyzje lokalizacyjne, które
pozwala y budowa  szambo albo przydomow  oczyszczalni cieków. W momencie kiedy
powsta a Aglomeracja, czyli teren, w którym ma by  zbudowana kanalizacja, te
oczyszczalnie ju  s . W tej chwili nie wydajemy decyzji lokalizacyjnych, w których jest
mo liwo  wybudowania oczyszczalni tylko piszemy, e cieki mo na odprowadzi  do
bezodp ywowego zbiornika, czyli szamba do czasu wybudowania kanalizacji. Dlatego, e
Aglomeracja, w której jeste my stawia okre lone wymogi, czyli musimy skanalizowa  te
miejsca w I owej, które jeszcze skanalizowane nie s . I tutaj jest od razu  odpowied  jakby
na drug  cz   pana pytania, co z tymi inwestycjami na ul. Traugutta i na ul. Sportowej.
Czyli tam, gdzie s  te oczyszczalnie cieków i one by y wybudowane na podstawie tamtych
decyzji –  z nimi si  ju  nic  nie da zrobi . Natomiast tam, gdzie s  szamba i, gdzie jeszcze
nie jest rozwi zany problem cieków, bo te  s  takie sytuacje, tam oczywi cie ci
mieszka cy b  mieli obowi zek pod czenia si  do nowo wybudowanej kanalizacji.
Natomiast, czy budowa , czy nie to te  b dzie zale o od nas, czy podejmiemy si  tej
budowy. Na ul. Sportowej podj li cie pa stwo decyzj , eby budowa , natomiast je eli
chodzi o ul. Traugutta te  projekt jest ju  zrobiony i trzeba b dzie si  przymierzy , bo do
2015 roku  musimy skanalizowa  ca  I ow . Po 2015 roku przyjd  kontrole i policz  kto
nie ma mo liwo ci pod czenia si  do kanalizacji, je eli b  takie bia e plamy to wtedy
nam zostanie naliczona kara.
Jak  traw  po ono na boisku „Orlik” – odno nie „Orlików” jest robiona bardzo du a
polityka, czyli doniesienia prasowe, czy w mediach niewiele maj  do czynienia jakby z
rzeczywisto ci , bo tam te  s  sprawy zwi zane z prawami autorskimi np. tych projektów.
Okaza o si , e to te  nie jest uregulowane, kto  tam wymy li  znowu, e s upki nie takie,
trawa nie taka itd. Chocia  by y to zalecenia odno nie norm z Ministerstwa, bo oni dawali
nam dofinansowanie. Je eli chodzi np. o szatnie to te  nie mo na by o wybudowa
wi kszych tylko w takich rozmiarach na jakie by o dofinansowanie, natomiast do wi kszych
ju  nie. Bez wzgl du na to co w tych mediach jest mamy po on  muraw  produkcji
czeskiej, któr  k ad a firma Hermet z Zielonej Góry. Tak e je eli Czesi sprowadzili chi sk
to my ju   na ten temat nic nie wiemy. Po prostu mamy certyfikaty i producenta.
Je eli chodzi o linie autobusow  do Janowa –  wystosowali my pismo. To nie chodzi o to,
e papier wszystko przyjmie, bo to praktycznie, czy pani napisze, czy ja to na jedno

wychodzi. Po prostu PKS mo e w ogóle nie  odpowiedzie  na pismo, jego nie obowi zuje
Kodeks post powania administracyjnego. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi z PKS-u nie ma.
Mo e zasadne by oby ponowne wyst pienie, mo e  kilka podpisów zebra  mieszka ców i
bezpo rednio wyst pi  do PKS-u z takim pismem. Tutaj wida  wyra nie, e tego tematu
unikaj . Wcze niej by a przeprowadzona rozmowa telefoniczna z nimi i te  to nie da o
adnego rezultatu.

Banery wyborcze na ziele cach w I owej, czy s  pobierane op aty – banery s  stawiane  bez
zezwolenia, op aty nie s  pobierane. By o zapytanie niektórych komitetów wyborczych,
gdzie mog  rozplakatowa  plakaty, zawsze wskazywali my tylko jedno miejsce – tablice
og osze  pod warunkiem, e nie b  zakrywa  obwieszcze  urz dowych zwi zanych z



22

wyborami.  Nikt natomiast do nas nie wyst powa  o zgod  na wydzier awienie jakiego
gruntu, czy stawianie. Je eli pa stwo uwa acie, e nale y sprz ta  to b dziemy sprz ta  ju
ca kowicie, bo do tej pory ZGKiM zbiera  to co si  przewraca o, czy za mieca o, czy kto
zniszczy .  Z drugiej strony ludzie te  chc  pozna  swoich kandydatów i trudno jest to
ogranicza . Uwa am, e je eli co  nie stwarza zagro enia to mnie osobi cie nie
przeszkadza. Natomiast je eli stwarza zagro enie, wtedy trzeba to na pewno sprz tn .

Ad. II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady VIII sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 22 stron, ponumerowanych od 1 do 22
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1640

Protoko owa a:

Maria Soko owska


