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

z dnia  29 czerwca  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 15 radnych) i otworzy  obrady VII 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) Sawicki Marek
12) Smaga Anatol
13) Stanis awski Miko aj
14) Wdowiak Miros aw
15) nowska Maria

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) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM
5) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
6) Jacek Szary – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
7) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
8) Franciszek Paczkowski – So tys wsi Czerna
9) Zdzis aw Chodorski  – So tys wsi Konin ag.
10) Agata Parfianowicz – So tys wsi Wilkowisko
11) Jolanta D browska – Dyrektor Gimnazjum
12) Iwona Kaniewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego
13) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej
14) adys aw Koz owski – So tys wsi Czy ówek
15) Leokadia Ziaja – So tys wsi Jankowa aga ska

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)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy I owa wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud etu Gminy I owa za 2010 rok (Druk Nr 19)
- sprawozdanie finansowe za 2010 r.
- sprawozdanie z wykonania bud etu za 2010 r.

2) absolutorium dla Burmistrza I owej za 2010 rok (Druk Nr 19)
- zapoznanie si  z informacj  o stanie mienia komunalnego
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o sprawozdaniu z wykonania bud etu

Gminy I owa za rok 2010
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

owej
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w I owej dotycz cym udzielenia absolutorium Burmistrzowi
- dyskusja
- podj cie uchwa y

3) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2011 roku – referuje Skarbnik Gminy
(Druk Nr 19)

4) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy
5) zarz dzenia poboru op aty targowej  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i

wysoko ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla
inkasentów – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 19)

6) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy (Druk
Nr 19)

7) zarz dzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 19)

8) okre lenia zakresu i formy informacji o kszta towaniu si  wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze pó rocze – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 19)

9) planu nadzoru nad obkami, klubami dzieci cymi oraz dziennymi opiekunami –
referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 21)

10) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy I owa – referuje
Sekretarz Gminy (Druk Nr 20)

11) powo ania zespo u do zaopiniowania zg oszonych kandydatów na awników – referuje
Kierownik Referatu Organizacyjnego (Druk Nr 20)

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie VII 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:

poinformowa , e uzyska  informacj , i  projekt dotycz cy parku przeszed  i, e mamy du e
szanse na realizacje tego projektu. W tym miejscu Burmistrz podzi kowa  szczególnie panu
Miros awowi Wdowiakowi przewodnicz cemu Towarzystwa Mi ników Parku
Dworskiego w I owej oraz Sekretarzowi Gminy za zaanga owanie i wsparcie. Podkre li , e
bez tego Towarzystwa praktycznie nie by oby punktu zaczepienia, eby ze
Stowarzyszeniem z Gminy Wachau mo na by o nawi za  kontakty,
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odno nie Strefy Aktywno ci Gospodarczej zosta  dokonany cz ciowy odbiór robót
drogowych, kanalizacyjnych i wodoci gowych, termin zako czenia prac przewidywany jest
na koniec miesi ca lipca br.,
zosta  wybudowany z funduszy so eckich parking samochodowy przy wietlicy w Koninie

aga skim,
zosta a podpisana umowa na prace projektowe zwi zane z uzupe nieniem o wietlenia w
Jankowej aga skiej równie  z funduszy so eckich i w tej chwili prowadzone s  sprawy
formalne zwi zane z wydaniem pozwolenia na budow ,
w ramach Schetynówek trwaj  prace na drogach gminnych, rozmawia em z kierownikiem
technicznym firmy, który zapewnia , e terminy s  realne do zachowania, czyli koniec
sierpnia br.,
zosta o wydanych 7 decyzji o warunkach zabudowy i 1 postanowienie,
odno nie dzia alno ci gospodarczej zosta o wydanych 34 za wiadcze  z ewidencji
dzia alno ci gospodarczej,
wydano 4 decyzje o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
nadano 2 numery porz dkowe budynkom (pod dzia alno  gospodarcz  w Czy ówku i
budynek mieszkalny w I owej),
wydano 5 jednorazowych zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych,
wydano 6 zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych dla punktów sprzeda y detalicznej
(w I owej przy ul. Borowskiej 8 i w miejscowo ci Czy ówek) ,
zosta y przed one 2 umowy najmu lokali socjalnych, dokonano zamiany lokali
mieszkalnych pomi dzy zainteresowanymi najemcami,
zosta y zako czone roboty budowlane na boisku „Orlik”, dnia 15 czerwca br. dokonano
odbioru ko cowego i od 1 lipca br. administratorem boiska b dzie Gminne Centrum Kultury
i Sportu. Z dniem 1 lipca br. na wybudowanym obiekcie b dzie zatrudniony jeden animator
sportu pan Mateusz Góral,
wydano 4 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew,
równie  w tym okresie odby a si  równie  wystawa „Kwiaty I owej 2011”, w zwi zku z tym
prowadzono szereg praz zwi zanych ze zlecaniem poszczególnych czynno ci,
wydano 23 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,
NIERUCHOMO CI

negatywnie zaopiniowa em mo liwo  podzia u nieruchomo ci po onej w m. I owa przy
ul. Traugutta, - dzia ka nr 1182,
nie skorzysta em z przys uguj cego prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomo ci
niezabudowanej ozn. dzia  nr 93 w m. aganiec,
na wnioski u ytkowników wieczystych wszcz em post powania w sprawie przekszta cenia
prawa u ytkowania w prawo w asno ci gruntu w stosunku do dzia ek nr: 734 ul.
Mickiewicza, 1145/8 ul. Traugutta, 787/8 ul. 3 Maja, 670/3 ul. Pu askiego, 449 ul.
Ogrodowa, 694/1 ul. aga ska oraz 752 ul. Batorego . W przypadku dzia ek nr 694/1 i 752
post powania zosta y zawieszone ze wzgl du na mier  wnioskodawców w trakcie
prowadzonego post powania. W stosunku do dzia ki nr 811  ul. Kolejowa odmówi em
wszcz cia post powania ze wzgl du na to, i  wnioski w sprawie przekszta cenia nie z yli
wszyscy wspó ytkownicy wieczy ci , których prawo zwi zane jest z w asno ci  lokali
mieszkalnych,
wyda em decyzj  w sprawie zatwierdzenia podzia u geodezyjnego dzia ki nr 1143/6
po onej w I owej przy ul. Traugutta,
w dniu 23 maja spisa em umowy notarialne dot. sprzeda y lokali mieszkalnych nr 2,3 i 4
przy ul. Pu askiego 17,
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podpisa em umowy dzier awy na dzia ki gminne nr 244/4 w I owej, 21/6 w Szczepanowie i
689 w Koninie aga skim,
odmówi em wydzier awienia cz ci dzia ki nr 526/3 oraz 1277/1 po onych w I owej,
podpisa em ze Stowarzyszeniem O wiatowym „Ma a Szko a” aneks do umowy u yczenia
szko y w Koninie aga skim, aneks do umowy dzier awy gruntu pod gara em – boks nr 43
- przy ul .Borowskiej oraz aneks do umowy dzier awy jazu przy zalewie w Klikowie,
podj em zarz dzenie w sprawie wydzier awienia na cele rolne cz ci dzia ki nr 694/10
przy ul. Surzyna,
DROGI i KOMUNIKACJA
podpisa em umow  z ZGKiM w I owej na wykaszanie poboczy przy drogach gminnych na
terenie miasta i gminy I owa,
negatywnie zaopiniowa em wniosek o dopuszczenie ruchu pojazdami ponadnormatywnymi
na drodze gminnej w m. Czerna ze wzgl du na to , i  wnioskodawca posiada wjazd na
posesj  przed znakiem ograniczaj cym tona ,
w dniu 27 kwietnia w Zielonej Górze bra em udzia  w spotkaniu zorganizowanym przez
Zarz d Dróg Wojewódzkich w sprawie projektu modernizacji drogi wojewódzkiej na
odcinku od ul. Sportowej do granic miasta (w kierunku do agania). Po tym
zorganizowa em w dniu 9 maja w Urz dzie Miejskim w I owej spotkanie z
przedstawicielami firm, którzy korzystaj  z drogi gminnej ozn. dzia  nr 546. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele Vitrosilicon, Intry oraz Esa-Trucks, dla których wa nym
problemem jest zjazd z drogi wojewódzkiej na drog  gminn . W spotkaniu uczestniczy
równie  przedstawiciel firmy projektuj cej modernizacj  drogi wojewódzkiej. W wyniku
spotkania ustalono , i  ZDW powinno za  zaprojektowanie i  wykonanie lewo i prawo
skr tu na swojej drodze. Uwagi przedsi biorców zosta y przekazane do ZDW w Zielonej
Górze , który przyj  wnioski z one na spotkaniu. W drugiej cz ci spotkania uczestniczy
równie  Pan Tadeusz Berger , do którego prowadzi droga gminna , a na któr  ma by
zamkni ty  obecny  wjazd  z  drogi  wojewódzkiej  .  Uwagi  Pana  Bergera  zosta y  równie
przyj te  przez ZDW przy projekcie modernizacji drogi wojewódzkiej.
zaopiniowa em pozytywnie projekt czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej przy ul.

eromskiego (dzia ka drogi nr 1135) na czas budowy przy cza gazowego do planowanego
budynku mieszkalnego na dzia ce nr 1098/4,
otrzyma em zgod  Starostwa Powiatowego w aganiu na umieszczenie ogrodzenia
segmentowego w pasie drogi powiatowej nr F1078 w Koninie aga skim (przy wietlicy
wiejskiej),
uzgodni em pozytywnie przebieg ruroci gu przez drog  gminn  w Jankowej aga skiej
(Janów) – dzia ka drogi nr 67/2 na potrzeby budowy przydomowej oczyszczalni cieków,
uzgodni em pozytywnie projekt budowlany  oraz wyrazi em zgod  na prowadzenie robót w
pasach dróg gminnych na dowi zaniach z drog  wojewódzk  nr 296 na odcinku od ul.
Kolejowej do granicy województwa lubuskiego i dolno skiego,
uzgodni em lokalizacj  elektroenergetycznego przy cza kablowego 230/400V w pasie
drogowym w m. I owa ul. eromskiego  (dz. drogi nr ewid. 1135)  oraz w pasie drogowym
w m. I owa  (dz. drogi nr ewid. 552 i 620/3) dla potrzeb planowanych budynków
mieszkalnych po onych w s siedztwie tych dróg,
uzgodni em wymian  istniej cej elektroenergetycznej linii napowietrznej 230/400 V
przechodz cej w m. Czerna nad drog  gminn  nr 001818F - dzia ka nr 503,
uzgodni em lokalizacj  zjazdów, przebudow  drogi gminnej oraz sieci zwi zanych z
planowan  inwestycj  (pawilon handlowy przy myjni i stacji paliw Shell) na dzia ce nr 1317
w I owej,
uzgodni em lokalizacj  zjazdu z drogi gminnej - ul. Le na - na drog  le  po on  na
dzia ce nr 1357,
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uzgodni em lokalizacj  przy cza gazowego w drodze - dzia ki ewid. nr 620/3 i 552 – ul.
Ja minowa dla potrzeb planowanego budynku mieszkalnego po onego w s siedztwie
drogi,
uzgodni em lokalizacj  zjazdu indywidualnego z drogi gminnej - dzia ka drogi nr 1628 –  na
dzia  nr ewidencyjny 9/6 w obr bie Czy ówek,
wyrazi em zgod  na utwardzenie cz ci drogi ozn. dzia  nr 609 w Koninie aga skim , o
któr  wyst pi a w cicielka dzia ki s siaduj cej z drog  . Utwardzenie zostanie
sfinansowane w ca ci przez wnioskodawc ,
FUNDUSZE SO ECKIE
zamówiono i przekazano do monta u dla so tysa wsi Konin aga ski ogrodzenie
segmentowe do zamontowania przy wyj ciu ze wietlicy wiejskiej w Koninie aga skim,
podpisano umow  na wykaszanie boiska w Szczepanowie w m-cach od czerwca do
pa dziernika br.
zakupiono i przekazano dla so tysa wsi Klików agregat pr dotwórczy, lampy halogenowe,
przed acz, wzmacniacz , kolumny g nikowe dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych
na terenie wsi ,
zakupiono i przekazano dla so tysa wsi Borowe kos  spalinow  wraz z osprz tem,
wykonany zosta  remont dróg gminnych na terenie wsi Czy ówek . W ramach remontu
zakupiono mieszank  bazaltow  i zlecono wykonanie remontu poprzez rozwiezienie
mieszanki z jej wa owaniem na drogach, które nie s  obj te programem Schetynówek,
zakupiono i przekazano dla so tysa wsi aganiec kos  spalinow  wraz z osprz tem.

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 Miko aj Stanis awski – Radny

1) Zapyta  na jakim etapie jest budowa placów zabaw w poszczególnych So ectwach.
2) Jak wygl da sprawa oczyszczenia stawu przy Remizie Stra ackiej w Borowem.

Pan Marek Sawicki – Radny
Zg osi , e chodniki w Koninie aga skim si  „zapadaj ”.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
1) Zg osi , e w miesi cu maju i czerwcu z  kilka wniosków, na które do tej pory nie

otrzyma  odpowiedzi.
2) Poprosi   o informacj  odno nie drogi przy ulicy M skiej w zwi zku z zamieszczonym

obwieszczeniem na tablicy og osze  w urz dzie.
3) Zapyta  jak przedstawia si  sprawa dzikich wysypisk – za cmentarzem przyby o gruzu.
4) W dalszym ci gu przy ko ciele nie ma tablicy og osze , og oszenia s  zawieszane na

drzewach.
5) Mieszka cy ulicy Ogrodowej prosili, eby zapyta  w jaki sposób b dzie mo liwe

korzystanie z boiska przy ulicy Ogrodowej, bo jest du o ch tnych. Wiadomo, e boisko jest
Zespo u Szkó  Ponadgimnazjalnych nie mniej dobrze by oby, eby tam by a tablica
informacyjna na jakich zasadach z boiska mo na korzysta .

6) Na ulicy aga skiej mo na zauwa  rozsypane szk o z samochodów wioz cych st uczk  z
Huty z Kunic, co stwarza niebezpiecze stwo na drodze.

Pan Mieczys aw Laskowski – Radny
Zapyta  w imieniu stra aków jak wygl da sprawa zakupu samochodu stra ackiego.
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Pan Robert Goc – Radny
Zapyta , czy zosta a rozstrzygni ta sprawa gara y na osiedlu Czy ówek, czy b dzie mo liwo
stawiania gara y blaszanych.

Ad. II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy I owa wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud etu Gminy I owa za 2010 rok

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – obydwa sprawozdania by y omawiane na
posiedzeniach  komisji. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok obejmuje bilans  z wykonania
bud etu Gminy I owa, czny bilans obejmuj cy dane z bilansów jednostek bud etowych gminy,
czyli sum  wszystkich bilansów naszych jednostek bud etowych, czny bilans obejmuj cy dane
wynikaj ce z zak adów bud etowych, w naszym przypadku jest to bilans Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Oprócz tego sprawozdanie finansowe obejmuje równie czne
rachunki zysków i strat, czne zestawienie zmian w funduszu. Je eli chodzi o bilans z wykonania
bud etu to zamkn  si  on  skumulowan  nadwy  w kwocie 175 131,29 z otych, planowany
deficyt by  4 551 844,00 z otych zamkn  si  w bilansie kwot  mniejsz  4 043 013,24 z otych. Po
stronie aktywów i pasywów tak jak przys uguje na bilans kwoty s  równe i wynosz  1 086 731, 41

otych. Bilans jednostek bud etowych po sumowaniu wszystkich bilansów jednostek i po
dokonaniu odpowiednich wy cze   i wzajemnych rozlicze  mi dzy jednostkami zamkn  si
wynikiem finansowym netto w kwocie 5 750 849,94 z otych, po stronie aktywów i pasywów w
kwocie 49 462 598,68 z otych. Bilans zak adu bud etowego zamkn  si  wynikiem finansowym z
zyskiem w kwocie 26 113,81 z otych, w sumach bilansowych po stronie aktywów i pasywów w
kwocie 773 596,86 z otych. Zysk zak adu bud etowego wykazany w rachunku zysków i strat jest
zgodny z wynikiem finansowym wykazanym w bilansie. Je eli chodzi o rachunek zysków i strat
jednostek bud etowych równie  zysk netto wykazany w rachunku zysków i strat jest zgodny z
wynikiem finansowym wykazanym w bilansie cznym obejmuj cym dane z bilansów jednostek
bud etowych. Przy zestawieniu zmian w funduszu jednostki w zak adzie bud etowym, fundusz
jednostki jest zgodny z funduszem jednostki w bilansie zak adu bud etowego. Równie  fundusz
jednostki, który dotyczy cznie jednostek bud etowych, fundusz jednostki na koniec roku jest
zgodny.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) absolutorium dla Burmistrza I owej za 2010 r.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz – podsumowa  zadania wykonane w 2010 roku. Dochody zosta y
wykonane w 99,58 % w stosunku do zak adanego planu uzyskuj c kwot  20 173 824,75 a wydatki
zosta y wykonane w kwocie 24 216 837,99 co stanowi 97,61% planu. Stan zobowi za  wed ug
tytu ów d nych z tytu u kredytów i po yczek stanowi 22,29 % wykonanych dochodów ogó em i
równa  si  na koniec roku 2010  kwocie 4. 496.033,51 z otych. Nale y zauwa , e realizacja
wydatków maj tkowych  w kwocie ponad 9 milionów z otych na inwestycje przewy sza sum
zrealizowanych dochodów maj tkowych i zaci gni tych kredytów oraz po yczek na kwot
1 134 000 z otych, czyli jest to nadwy ka nad wydatkami bie cymi.  Gmina pozyska a rodki z
zewn trz na wspó finansowanie inwestycji w postaci dotacji w kwocie 3 023 594,64 z otych.

ówne inwestycje zrealizowane w roku ubieg ym:
budowa wodoci gów w So ectwach  Czy ówek, Jankowa aga ska i aganiec,
poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ulicy Okrzei,  Chrobrego i
Hutniczej (wsparcie ze Schetynówek),
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przebudowa ulicy Ko cielnej,
budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum (prace wyko czeniowe –
chodniki, parkingi itp.)
budowa przepompowni cieków przy ulicy Surzyna (inwestycja, która znacznie poprawi a
funkcjonowanie istniej cej kanalizacji podci nieniowej,
uzbrojenie Strefy Aktywno ci Gospodarczej  (II etap inwestycji wspó finansowany ze
rodków LRPO dot. budowy drogi jak i sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej),

utwardzono ci gi pieszo-jezdne oraz remont istniej cych ci gów pieszo-jezdnych na
osiedlu mieszkaniowym Czy ówek,
rozpocz ta zosta a budowa boiska „Orlik” przy ulicy Piaskowej (inwestycja zosta a
zako czona w bie cym roku),

Burmistrz zaznaczy , e w ubieg ym roku bardzo du o przeprowadzono inwestycji, rodki
pozyskiwano z ró nych róde . W tym miejscu Burmistrz zaznaczy , e  nie zawsze tak jest.
Czasami tak jest, e w danym roku nie ma  ani konkursów, ani decyzji o przyznanych rodkach i
wtedy trudno jest wykaza  si  inwestycjami. Sami pa stwo w tej chwili widzicie, e terminy
realizacji okre lonych inwestycji praktycznie nie zale  za wiele od nas, szczególnie tych
inwestycji, które s  wspó finansowane ze rodków zewn trznych albo na, które chcemy pozyska
rodki. Po prostu ci, którzy nam pieni dze daj  stawiaj  okre lone warunki, w okre lonych

terminach dopiero je przyznaj  i  to warunkuje rozpocz cie inwestycji w okre lonym czasie a nie od
naszych ch ci. Burmistrz zauwa , e rok ubieg y by  rokiem udanym dla Gminy, nie za du e
zad enie by o a jednocze nie wykonanie szeregu inwestycji, które znacz co poprawi y i
podnios y jako ycia mieszka ców i równie  maj  du y wp yw na przysz y rozwój gminy.

Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  radnych z Uchwa   248/2011
Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 kwietnia 2011
r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania bud etu Gminy I owa za rok 2010.
Regionalna Izba Obrachunkowa wyda a pozytywn  opini  o sprawozdaniu Burmistrza I owej  z
wykonania bud etu Gminy I owa za rok 2010.

Pan Jerzy Rodak – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej przedstawi  wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceni a
wykonanie bud etu za 2010 rok,  nie wnosz c uwag i wyst pi a z wnioskiem do Rady Miejskiej o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytu u wykonania bud etu.

Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  radnych z Uchwa   364/2011
Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 czerwca 2011 w
sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I owej dotycz cym
udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Regionalna Izba Obrachunkowa wyda a pozytywn  opini  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w I owej dotycz cym udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej otworzy  dyskusj  w sprawie absolutorium
Burmistrzowi.

Pan Franciszek Przynoga – Przewodnicz cy Komisji Bud etu – na ostatnim posiedzeniu Komisji
Bud etu podczas g osowania nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza wstrzyma em si  od

osu, jednak po ponownym przeanalizowaniu wykonania bud etu i prze ledzeniu bud etów z lat
poprzednich doszed em do wniosku, e ten bud et nie jest taki z y, wykonano wiele inwestycji, z
których si  oczywi cie cieszymy. Natomiast jedynym minusem w tym bud ecie jest to, e jest za
ma a sprzeda  odno nie planowanego pierwotnego bud etu. Oczywi cie b  g osowa  za
udzieleniem absolutorium.
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Pan Przewodnicz cy Rady poprosi  przewodnicz cych poszczególnych komisji o przedstawienie
opinii na temat absolutorium.

Pan Mieczys aw Laskowski – Przewodnicz cy Komisji ds. Publicznych – Komisja zapozna a si  z
opini  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz opini  Komisji Rewizyjnej o
udzielenie  absolutorium i nie wnosi uwag do przedstawionych opinii.

Pan Jerzy Rodak – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej
W uzupe nieniu swojej wcze niejszej wypowiedzi poda , e Komisja analizuj c sprawozdanie w
dniu 2 czerwca 2011 r. w g osowaniu jawnym jednog nie opowiedzia a si  za udzieleniem
absolutorium.

Pan Franciszek Przynoga – Przewodnicz cy Komisji Bud etu – doda , e podczas posiedzenia
Komisji  przy g osowaniu nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza 3 osoby g osowa y za, 2 si
wstrzyma y.
Wobec braku ch tnych do dalszej dyskusji Przewodnicz cy Rady przyst pi  go g osowania
uchwa y.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2011 roku
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e jednym ze róde  sfinansowania
zadania 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” wed ug za cznika „Wydatki maj tkowe 2011” do uchwa y bud etowej
z pó niejszymi zmianami jest kredyt d ugoterminowy w kwocie 700.000 z .
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja br. oraz, e  w wyniku konsultacji nie
wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.
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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e w zwi zku z oszcz dno ciami
poprzetargowymi  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 zmniejszony  plan dochodów z tytu u dotacji celowej z
bud etu pa stwa o kwot  273.879 z  ( dzia  600 rozdzia  60016 § 6330 ), któremu towarzyszy
zmniejszenie planu wydatków o kwot  273.879 z  ( dzia  600 rozdzia  60016 § 6050 ), ponadto w
przedmiotowej klasyfikacji na ww. zadaniu po stronie wydatkowej zostaje zmniejszony plan o
kwot  513.430 z , który mia  by  sfinansowany rodkami w asnymi. W wyniku tych zmian ogó em
plan wydatków na kompleksowym programie poprawy bezpiecze stwa na drogach zosta
zmniejszony o kwot  787.309 z .
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Po rozliczeniu zadania pn.” Przebudowa ulicy Ko cielnej”, zostaje zmniejszony plan wydatków o
kwot  15.588 z  w dziale 600 rozdzia  60016 § 6050 i zwi kszony plan wydatków zwi zany z
budow  o wietlenia towarzysz cego przebudowie ulicy Ko cielnej w dziale 900 rozdzia  90015 §
6050 o kwot  6050 o kwot  624 z  .
Zostaje zwi kszony plan wydatków o kwot  24.601 z  w celu sfinansowania projektu zamiennego
dla uzbrojenia strefy aktywno ci gospodarczej w tym:
- drogi wewn trzne o kwot  7.380 z  ( dzia  600 rozdzia  60016 § 6050 ),
- kanalizacja o kwot  14.121 z  ( dzia  900 rozdzia  90001 § 6050 ),
- wodoci gi o kwot  3.100 z .( dzia  900 rozdzia  90095 § 6050 ).
 Ponadto w dziale 900 rozdzia  90001 § 6050 zostaje zwi kszony plan wydatków o kwot  61.500 z
w zwi zku z zapewnieniem kwoty na wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej.
Zostaje zmniejszony plan dochodów w dziale 600 rozdzia  60016 § 6207 o kwot  1.433.244 z ,
któremu towarzyszy zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdzia  60016 § 6057 o kwot
1.433.244 z , a tak e zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 600 rozdzia  6059 o kwot
252.922 z - udzia  w asny gminy, oraz wprowadzony do bud etu plan dochodów w dziale 050
rozdzia  05011 § 6298 w kwocie 1.000.000 z , któremu towarzyszy wprowadzenie planu wydatków
w dziale 050 rozdzia  05011 § 6058 w kwocie 1.000.000 z  i wprowadzenie planu wydatków
sfinansowanych udzia em w asnym gminy w dziale 050 rozdzia  05011§ 6059 w kwocie 371.622

. Przedmiotowe zmiany dokonywane s   w zwi zku z zamiarem sk adania wniosku o
dofinansowanie zadania pn.” Rewitalizacja Placu Wolno ci” w ramach Programu Operacyjnego „
Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybo ówstwa i Nadbrze nych Obszarów Rybackich 2007-2013” i
zdj cia planu dochodów i wydatków zwi zanych z dotychczas planowanym dofinansowaniem w
ramach LRPO.
Zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 926 rozdzia  92601 § 6050 o kwot  535 z  na
zadaniu, które dotyczy modernizacji budynku na stadionie miejskim i zwi kszony plan w tej samej
klasyfikacji bud etowej, o kwot  7.000 z  na zadaniu „ Moje boisko Orlik 2012” w celu zakupu
wyposa enia.
W zwi zku ze zmian  klasyfikacji bud etowej zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 750
rozdzia  75095 §6050 o kwot  12.000 z  i zwi kszony w dziale 750 rozdzia  75023 § 6630 równie
o kwot  12.000 z , niniejsze zmiany dotycz  zadania „ Lubuski e- Urz d”.
Zostaje zmniejszony plan wydatków zwi zanych z zakupem pieca c.o. dla OSP I owa o kwot  908

 ( dzia  754 rozdzia  75412 § 6060) i zwi kszony plan wydatków równie   o kwot  908 z   z
przeznaczeniem na pokrycie wydatków zwi zanych z udzia em w akcjach p, po arowych ( dzia
754 rozdzia  75412 § 3030 ).
Zwi kszenie planu dochodów o kwot   5.372 z  ( dzia  801 rozdzia  80103 § 2310) i zwi kszenie
planu wydatków równie  o kwot  5.372 z  ( dzia  801 rozdzia  § 2540 ) zwi zane jest z wp atami
JST za pobyt dzieci z ich terenu w oddziale przedszkolnym „ Ma a Szko a w Koninie”.
Zostaje wprowadzony do bud etu plan wydatków ogó em w kwocie 5.878 z   w dziale 926 rozdzia
92601 §§4110,4120,4170 na wynagrodzenia dla dwóch animatorów kompleksu sportowego Orlik.
W zwi zku z otrzyman  darowizn  w kwocie 1.000 z  od Banku Spó dzielczego w I owej  przez

rodki Integracji Spo ecznej w Czy ówku  i Borowem zostaje zwi kszony plan dochodów o
kwot  1.000 z  ( dzia  851 rozdzia  85154 § 0960 ), któremu towarzyszy zwi kszenie planu
wydatków w dziale 851 rozdzia  85154 § 4210 równie  o kwot  1.000 z .
Na wniosek Pe nomocnika Burmistrza d/s przeciwdzia ania uzale nieniom w ramach dzia u 851
rozdzia  85154 zostaje zmniejszony plan wydatków na § 4170 o kwot  1.800 z  w zwi zku z
rozpocz ciem dzia alno ci jednego z OIS od miesi ca kwietnia 2011 r. i zwi kszony na § 4300 z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci w pó kolonii organizowanej w
Wincenty skim Centrum Pomocy Rodzinie.
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Zwi kszeniu  dochodów  z  tytu u   wp aty  so ectwa  w  kwocie  303  z  z  tytu u  zu ytej   energii
elektrycznej ( dzia  921 rozdzia  92109 § 0970) towarzyszy zwi kszenie planu wydatków równie  o
kwot  303 z  ( dzia  921 rozdzia  92109 § 4260).
W zwi zku z otrzyman  darowizn  przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w kwocie 1.860 z
zostaje zwi kszony plan dochodów w  dziale 921 rozdzia  92109 § 0960 i plan wydatków  równie
o kwot  1.860 z  w dziale 921 rozdzia  92109 § 4210.
Ponadto na wniosek Dyrektora GCKiS zostaje do bud etu wprowadzony projekt pn. „ Polsko -
Niemieckie Spotkania Muzyczne”, co ma swoje odzwierciedlenie w zwi kszeniu planu dochodów
w dziale  921 rozdzia  92109 § 2708 o kwot  25.640 z , któremu towarzyszy zwi kszenie planu
wydatków równie  o kwot  25.640 z  w dziale 921 rozdzia  92109 §§ z ko cówk  (8), oraz
zabezpieczenie wk adu w asnego w kwocie 8.550 z  dzia  921 rozdzia  92109 §§ z ko cówk  (9)
poprzez zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 §§ z ko cówk  (0) o kwot
8.550 z .
Pozosta e zwi kszeniu planu dochodów na §§ 0690, 0750, 0910, 0920, 0970, 2360, 2680, 0870  na
ogóln  kwot  9.599 z , przy zmniejszeniu planu wydatków na ogóln  kwot  984.178 z ,  pozwala
na zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 rozdzia  70005 § 0760 o kwot  3.759 z  tj.( do
poziomu wykonania osi gni tego w 2010 roku ) i w dziale 700 rozdzia  70005 § 0770 o kwot
317.090 z , w celu zbilansowania si  bud etu.
W zwi zku z posiadan  dotychczas p ynno ci  finansow  przy p atno ciach  dotycz cych  prac
zwi zanych z ulic  Ko cieln , boiskiem Orliki i Parkiem Dworskim, kredyt jako ród o
finansowania zosta  przesuni ty  na sfinansowanie zadania zwi zanego z programem poprawy
bezpiecze stwa na drogach gminnych w kwocie 700.000 z  w tym: 205.000 z  przypada z ul.
Ko cielnej, 400.000 z  z boiska Orliki, 95.000 z  z Parku Dworskiego.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) zarz dzenia poboru op aty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia 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.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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6) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia
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),
- wyznaczenia inkasentów (art. 19 pkt 2),
- ustalenia wynagrodzenia inkasentów - inkasa (art. 19 pkt 2),
- ustalenia 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.
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.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

7) 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.
Pan Mieczys aw Laskowski – Przewodnicz cy Komisji ds. Publicznych – radny Anatol Smaga
zg osi  wniosek, eby zmieni  wysoko  wynagrodzenia za inkaso z 6,7 % na 7 %.
Pan Miros aw Wdowiak – zapyta , czy  pan radny Smaga podtrzymuje ten wniosek.
Pan Marek Sawicki – zapyta  czym pan radny motywuje wniosek.
Pan Anatol Smaga –  poinformowa , e podtrzymuje wniosek, a motywuje tym, e zapyta  sk d si
wzi o 6,7 % nie umiano tego wyt umaczy . Po rozmowie z panem Sekretarzem uwa a, e nale y
to wyprostowa  i da  7% do wyrównania.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych
za przyj ciem wniosku g osowa o – 12 radnych
przeciw – 2 (K.Burnat, M.Wdowiak)
wstrzymuj cych si  – 1 (M.Sawicki)
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja br. oraz, e  w wyniku konsultacji nie
wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.
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osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
za przyj ciem uchwa y g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (M.Sawicki)

8) okre lenia zakresu i formy informacji o kszta towaniu si  wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze pó rocze

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e w 2011 r. na ono obowi zek na
organ wykonawczy, aby za pierwsze pó rocze równie  dokonywa  informacji o kszta towaniu si
wieloletniej prognozy finansowej. Informacja b dzie sporz dzana po raz pierwszy. Wymóg jest
ustawowy, eby zakres i form  informacji okre li a Rada. Je eli chodzi o form  to najlepsza jest
pisemna, natomiast zakres informacji okre lony jest w § 2 i 3 projektu uchwa y. Pan
Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem konsultacji,
które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

9) planu nadzoru nad obkami, klubami dzieci cymi oraz dziennymi opiekunami
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy – poinformowa , e ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dzie mi w wieku do lat 3 nak ada obowi zek  sprawowania przez gmin  nadzoru nad obkami,
klubami dzieci cymi i dziennymi opiekunami.
Pierwsza czynno  nadzorcza wynikaj ca z przepisów ustawy zosta a okre lona w art. 29:

Art. 29. Przed dokonaniem wpisu do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje
wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione s  bezpieczne i higieniczne warunki wychowania
i opieki nad dzie mi.
Kolejne czynno ci nadzorcze (w trakcie dzia ania obka, klubu dzieci cego i dziennego opiekuna)
powinny odbywa  si  zgodnie z planem ustalonym przez rad  gminy lub w razie przypadku
powzi cia informacji o nieprawid owo ciach w organizacji i funkcjonowaniu obka, klubu
dzieci cego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna.
W projekcie uchwa y przyj to nast puj ce za enia:

1) ka dy obek, klub dzieci cy i dzienny opiekun powinien by  obj ty nadzorem polegaj cym
na kontroli ich dzia alno ci bezpo rednio w lokalu gdzie sprawowana jest opieka nad
dzie mi w drugim miesi cu od dnia rozpocz cia dzia alno ci,

2) ka dy obek, klub dzieci cy i dzienny opiekun powinien by  obj ty nadzorem polegaj cym
na kontroli ich dzia alno ci bezpo rednio w lokalu co najmniej raz do roku, przy czym
kontrola ta powinna by  przeprowadzona w miesi cu wrzesie /pa dziernik danego roku (po
okresie urlopowym) lub w miesi cu stycze /luty danego roku podczas wyst powania
ujemnych temperatur na wie ym powietrzu.

Z wykonanych czynno ci nadzorczych powinien by  sporz dzony odpowiedni protokó , z którego
powinien wynika  zakres obj ty nadzorem.

Pan Przewodnicz cy Rady poinformowa , e Komisje Bud etu i ds. Publicznych zg osi y wniosek o
zmian  zapisu w § 1 pkt 2).
Pan Franciszek Przynoga – Przewodnicz cy Komisji Bud etu – w § 1 pkt 2) komisje proponuj
brzmienie:  2) przeprowadzenie czynno ci nadzorczych w lokalu w terminach:

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych
za przyj ciem wniosku g osowa o – 15 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0
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Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

10) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy

owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy – poinformowa , i  uleg a zmianie ustawa o systemie

wiaty w tym zakresie, e przy sk adaniu wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dowód o
osi gni tych dochodach mo e by  przedstawiany nie tylko w formie za wiadczenia, czyli
dokumentu wydanego przez pracodawc , ale równie  poprzez napisanie w asnor cznie

wiadczenia, czyli rodzic lub opiekun prawny o wiadcza jakie ma wynagrodzenie. W zwi zku z
tym w za czniku do uchwa y o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dodajemy
mo liwo  o wiadczenia o wysoko ci dochodu. Przy okazji tej zmiany we wniosku równie  zosta y
dodane dwie techniczne zmiany, w rubryce miejsce zamieszkania ucznia i adres do korespondencji
by a tylko ulica proponujemy, aby by  równie  podany numer domu i numer mieszkania.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 10-17 maja 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

11) powo ania zespo u do zaopiniowania zg oszonych kandydatów na awników
Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego – poinformowa a, e
awników do s dów okr gowych oraz do s dów rejonowych wybieraj  w g osowaniu tajnym rady

gmin, których obszar jest obj ty w 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 s
przyjmowane do 30 czerwca 2011 r.
Stosowne og oszenia w tej sprawie zosta y umieszczone na tablicach og osze  w mie cie i w
poszczególnych so ectwach oraz na stronie internetowej tut. Urz du.
Przed przyst pieniem do wyborów awników rada gminy powo uje 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:
„Art. 158. § 1. awnikiem mo e by  wybrany ten, kto:
  1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
  2)   jest nieskazitelnego charakteru,
  3)   uko czy  30 lat,
  4) jest zatrudniony , prowadzi dzia alno  gospodarcz  lub mieszka w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,
  5)    nie przekroczy  70 lat,
  6)    jest zdolny, ze wzgl du na stan zdrowia, do pe nienia obowi zków awnika,
  7)    posiada co najmniej wykszta cenie rednie.
§ 2.  (uchylony).
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§ 3.  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy awnikiem powinna by  wybrana osoba
wykazuj ca szczególn  znajomo  spraw pracowniczych.
Art. 159. § 1. awnikami nie mog  by :
  1)   osoby zatrudnione w s dach powszechnych i innych s dach oraz w prokuraturze,
  2)   osoby wchodz ce w sk ad organów, od których orzeczenia mo na da  skierowania sprawy
na drog  post powania s dowego,
  3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj ce stanowiska zwi zane ze ciganiem
przest pstw i wykrocze ,
  4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6)   duchowni,
  7)   nierze w czynnej s bie wojskowej,
  8)   funkcjonariusze S by Wi ziennej,
  9)   radni gminy,  powiatu i województwa.
§ 2. Nie mo na by awnikiem jednocze nie w wi cej ni  jednym s dzie.”

Ustawa nie okre la, kto mo e by  cz onkiem zespo u. W dotychczasowej praktyce  cz onkami
zespo u byli wy cznie radni Rady Miejskiej .
Zespó  mo e sk ada  si  z co najmniej trzech  osób.
Zespó  opiniuj cy ma za zadanie jedynie sporz dzi  opinie o kandydatach i przedstawi  je
radnym, którzy w g osowaniu tajnym sami podejmuj  decyzj , czy opinia wystawiona o
konkretnym kandydacie przekonuje ich co do posiadanych przez kandydata kwalifikacjach, czy
te  stwierdz , e dana osoba nie mo e pe ni  tak wa kiej roli w polskim s downictwie, jak  jest
rola awnika. To radni, po zapoznaniu si  z opiniami dotycz cymi wszystkich kandydatów
podejmuj  decyzj , którzy z kandydatów zostan  wybrani na awników.

Pan Franciszek Przynoga – Przewodnicz cy Komisji Bud etu – na posiedzeniu Komisji zg osili my
do powo ania w sk ad  Zespo u  pana Zdzis awa Czarnot , który wyrazi  zgod  na kandydowanie.
Poniewa  pozosta e komisje nie wytypowa y swoich kandydatów, Przewodnicz cy Rady zwróci
si  do radnych o zaproponowanie jeszcze innych kandydatur.
Zosta y zg oszone nast puj ce osoby:
Pan Miko aj Stanis awski
Pan Miros aw Wdowiak
Zg oszone osoby wyrazi y zgod  na powo anie ich w sk ad Zespo u.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 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 – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (J.Rodak)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Udzieli  odpowiedzi na zadane pytania i tak:
Je eli chodzi o odpowiedzi na zapytania radnych w poprzednich kadencjach zosta o tak przyj te, e
odpowiedzi ustne, których udzielam s  wi ce zarówno dla pracowników urz du jak i radnych.
Je li nie jeste cie pa stwo zadowoleni z tych odpowiedzi, pytacie jeszcze raz. Pó niej
wprowadzi em taki zwyczaj, eby odpowiedzi ustne uzupe ni  jeszcze odpowiedziami pisemnymi.
Proponowa bym, eby czasu nie traci  przej  od razu do pisemnych odpowiedzi, wtedy otrzymacie
pa stwo wi  odpowied , jasn . Pracownik, który odpowied  przygotowywa  wie co ma zrobi ,
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jest to przeanalizowane a nie na gor co, co czasami te  mo e powodowa  rozbie no ci informacji.
W zwi zku z tym proponowa bym, eby przyj  tak  form  na przysz . Pa stwo zadajecie
pytania, ja w formie pisemnej na zadane pytania odpowiadam.
Przewodnicz cy Rady zwróci  uwag , e zgodnie ze Statutem Gminy odpowiedzi udzielane s
ustnie lub pisemnie. Rozumie, e pan Burmistrz chce udziela  odpowiedzi na zadane pytania w
formie pisemnej.
Burmistrz odniós  si  do niektórych zapyta  i udzieli  od razu odpowiedzi:

w sprawie placu zabaw uzupe niany jest w tej chwili wniosek, bo otrzymali my zalecenia,
eby poprawi  niektóre zapisy,

je eli chodzi o oczyszczenie stawu wniosek nie zosta  przyj ty z tego wzgl du, e mimo, i
by  konsultowany z pracownikiem Borów Dolno skich i powinien by  bez zarzutu,
okaza o si , e sam tytu  jest nie taki. We wniosku by o podane na oczyszczanie stawu,
gdyby tytu  by  na ewentualnie modernizacj  centrum wsi, czy zagospodarowanie centrum
wsi wtedy by by ten projekt przyj ty, w tej chwili jest odrzucony.  Teraz takiej informacji
mog  udzieli , natomiast kiedy b dzie planowane rozpisanie nast pnej edycji ju
musia bym w drodze pisemnej odpowiedzie . Dlatego proponowa em  udzielanie
odpowiedzi pisemnych, bo zawsze jest jaki  element dodatkowy, który dobrze by oby
doszczegó owi , eby spraw  zamkn ,  inaczej zawsze b dziemy wraca  do tych samych
problemów jak np. wysypisko za cmentarzem,
odno nie chodników w Koninie wiadomo, e do Powiatu trzeba napisa  pismo,
odno nie ulicy M skiej z tego co wiem ju  mamy  decyzj  pani Konserwator pozytywn .
W tej chwili jest w opracowaniu analiza decyzji lokalizacyjnej, st d to przed enie w
czasie. Za kilka dni powinno ukaza  si  ju  og oszenie o konsultacji,
tablica og osze  – ZGKiM nie ma w tej chwili spawacza i odmówi  nam wykonania
zlecenia. Natomiast mamy inny pomys  na wykonanie tablic, zwrócili my si  do stolarzy o

enie ofert, eby obudowa  drzewo tablicami, wówczas nie by oby dost pu do wieszania
og osze  na drzewie. Widzieli my takie tablice w innych miejscowo ciach, dobrze to
wygl da, by  mo e jeszcze inne drzewa, na których systematycznie s  wieszane og oszenia
zostan  obudowane. S  to tablice stoj ce dooko a  drzewa na nó kach. Czekamy w tej
chwili na oferty,
w sprawie boiska musia bym si  zwróci  do pani dyrektor Zespo u Szkó
Ponadgimnazjalnych, eby poda  konkretn  odpowied ,
równie  odno nie rozsypanego szk a trzeba si  zastanowi , gdzie spraw  skierowa ,
odno nie zakupu wozu stra ackiego kompletujemy ostatecznie dokumenty, eby z
wniosek,
w sprawie gara y po zbadaniu sytuacji udziel  odpowiedzi,

Pan radny Laskowski przypomnia , e Komisja ds. Publicznych na posiedzeniu w dniu 1 czerwca
br. podj a temat utworzenia miejsko - gminnej spó ki wodnej przy pomocy urz du wspólnie z

cicielami gruntów. W zwi zku z tym, e So tysi s  obecni na dzisiejszej sesji poprosi , eby
pan Sekretarz na wietli  spraw .
Pan Sekretarz Gminy poinformowa , e na spotkaniu z So tysami rozmawiano, aby porusz uszy  te
tematy. Wyja ni , e z Urz du nic nie mo emy zrobi , mo emy jedynie deklarowa  pomoc w
prowadzeniu spó ki. Inicjatywa za enia spó ki musi wyj  od w cicieli nieruchomo ci, które s
na terenie wiejskim, przy czym musi by  wi kszo  ch tnych. Dlatego jest  pro ba do So tysów o
rozpoznanie, czy s  ch tni. Je eli b  ch tni mo na b dzie zacz  mówi  o szczegó ach.
Dotychczas dzia aj ce spó ki zosta y rozwi zane przez samych w cicieli i w ciciele gruntów
rolnych doskonale wiedz  jak to dzia a.
Pan Marek Sawicki – rozumiem, e przekaz musi i  taki do mieszka ców, e nikt za nich tego nie
zrobi, w ciciele ziemi sami musz  o tym zdecydowa .
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Pan Jerzy Rodak – do rolników od So tysów musi pój  informacja, e musz  si  zebra  i podj
dzia ania.  Nie  ma  przepisów,  które  by  przymusza y.  Wiadomo,  e  do  pewnych  rzeczy  si  ci ko
przekonuje, na pewno wszyscy wiedz , e kiedy  spó ki wodne by y, rolnicy sami rozwi zali je, ale
ycie co innego pokaza o i po pewnym czasie trzeba wróci  do tych spraw.

Przewodnicz cy Rady wróci  do formy udzielania odpowiedzi na interpelacje. My , e forma
ustna udzielania odpowiedzi powinna pozosta , natomiast  odpowiedzi pisemnej udziela  wówczas
je li to jest konieczne. Dlatego, e je eli przyjmiemy form  udzielania odpowiedzi tylko pisemnie,
to osoba, który zg asza zapytanie otrzyma odpowied , ale pozostali nie b  ju  wiedzie  o
sposobie za atwienia, a poruszane problemy s  wa ne dla wszystkich.
Burmistrz – czyli taka skrótowa informacja jest dla pa stwa cenna,  jakby sygnalizuj ca.
Przewodnicz cy Rady – tak oczywi cie, pó niej w przypadkach tego wymagaj cych zawsze mo na

 pisemn  informacj .

Ad. II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady VII sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 16 stron, ponumerowanych od 1 do 16
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1640

Protoko owa a:

Maria Soko owska


