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

z dnia  17 maja  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 VI 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) Sawicki Marek
10) Smaga Anatol
11) Stanis awski Miko aj
12) Wdowiak Miros aw
13) nowska Maria

Nieobecni:
Rodak Jerzy
Czarnota Zdzis aw

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) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
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) Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej
11) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
12) Alicja Balik – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
13) adys aw Koz owski – So tys wsi Czy ówek

Przewodnicz cy Rady Miejskiej powita  bardzo serdecznie so tysów, którzy ju  po raz kolejny
otrzymali zaufanie mieszka ców i ponownie zostali wybrani oraz nowo wybranych so tysów.
Pogratulowa  wyboru, z yczenia wielu sukcesów w pracy spo ecznej i w yciu osobistym.
Zapewni , e ze swej strony b dzie s  wszelk  mo liw  pomoc . Poinformowa , e so tysi
zgodnie ze statutem gminy mog  bra  udzia  w sesji Rady Miejskiej a tak e mog  zabiera  g os i
sk ada  wnioski w wa nych sprawach, istotnych dla swoich So ectw.

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

1. Otwarcie sesji i powitanie.
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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
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) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow. ok. 206,68 ha) –
referuje A. Balik, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 16),

2) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow. ok. 1994,83 ha) –
referuje Alicja Balik, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 16),

3) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow. ok. 1964,06 ha) –
referuje A. Balik, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 16),

4) skargi na dzia alno  Burmistrza I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego
(Druk Nr 17),

5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci Klików w Gminie I owa na lata 2011-2019
– referuje Janusz Kaniecki, Przedstawiciel Grupy Odnowy m. Klików (Druk Nr 15),

6) okre lenia istotnych dla wspólnoty samorz dowej zagro  bezpiecze stwa i porz dku
publicznego – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 18),

7) skierowania do Wojewódzkiego S du Administracyjnego skargi na rozstrzygni cie
nadzorcze Wojewody Lubuskiego stwierdzaj ce niewa no  w ca ci uchwa y 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 – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 17),

8) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej  przy  ul.  aga skiej  45/8  –  referuje  Janusz  Kaniecki,  Podinspektor  w  Referacie

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 18),
9) zakazu handlu na terenie przyleg ym do obiektu zabytkowego – referuje Sekretarz

Gminy (Druk Nr 18).
4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie VI sesji Rady Miejskiej w I owej.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej  zwróci  si  o zmian  porz dku obrad polegaj  na
przesuni ciu  projektu uchwa y w sprawie zakazu handlu na terenie przyleg ym do obiektu
zabytkowego  z ppkt 9)  w pkt 3. Przyj cie uchwa  w sprawie:  i rozpatrywanie jako ppkt 7)
porz dku obrad.

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

osowanie porz dku obrad po zmianach:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Porz dek obrad zosta  przyj ty jednog nie.
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PRZEBIEG OBRAD
Ad. II pkt 1
Pan Adam Gliniak–  Burmistrz I owej przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy
sesjami:

w ostatnim okresie odby y si  wybory so tysów we wszystkich so ectwach oprócz Jankowej
aga skiej ze skutkiem pozytywnym. W Jankowej aga skiej brak by o kandydatów na t

funkcj . Zgodnie ze Statutem So ectwa jest to równoznaczne z wnioskiem o likwidacj  tej
jednostki pomocniczej i radni b  musieli wyrazi  opini , spraw  przedstawi pan
Przewodnicz cy Rady Miejskiej,
zosta  rozstrzygni ty konkurs na stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.
W wyniku konkursu kierownikiem  zosta  wybrany pan Jacek Szary,
zosta  rozstrzygni ty przetarg i podpisana umowa z wykonawc , Sudeckim
Przedsi biorstwem Robót Drogowych z Jeleniej Góry na wykonanie „Kompleksowego
programu poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych 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,
Klików,
podpisa em umow  na wykonanie projektu budowy  kanalizacji  sanitarnej dla  pozosta ej
cz ci ul. Traugutta,
zosta  dokonany równie  ko cowy odbior I etapu przebudowy ul. Ko cielnej,
odby  si   przegl d gwarancyjny przebudowy  dróg gminnych- ulic Okrzei, Zau ek Rybacki,
Hutniczej i Boles awa Chrobrego w I owej ”,
taki sam przegl d gwarancyjny dotyczy  budowy wodoci gu w miejscowo ciach:
Czy ówek, Jankowa aga ska, aganiec,
zosta y cz ciowo odebrane  roboty drogowe, kanalizacyjne i wodoci gowe w ramach
uzbrojenia strefy aktywno ci gospodarczej „Magnolia”,
wyda em 11 decyzji  o warunkach zabudowy,
dnia 06 kwietnia br. podpisa em umow  na „Budow  zalicznikowej linii zasilaj cej dla
zasilania kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” przy ul. Piaskowej w I owej”.
Warto  robót wynios a 10.812,27 z  a Wykonawc  robót by  Pan Ryszard Brzezicki,
dnia 14 kwietnia br. podpisa em umow  na wykonanie robót naprawczych cian wietlicy
wiejskiej w Czernej. Warto  robót wynios a 4.994,50 z  a wykonawc  by a Firma
Budowlana „Buremo” Henryka Rzeszowskiego,
dnia 16 maja br. podpisa em umow  na  „Roboty remontowe ciany szczytowej i dachu
budynku administracyjnego na terenie stadionu miejskiego w I owej”.
Warto  robót ma wynie  18.672,67 z .  a wykonawc  robót b dzie Firma Budowlana
„Buremo” Henryka Rzeszowskiego,

     NIERUCHOMO CI
w dniu 29 kwietnia podejmuj c zarz dzenia wyznaczy em do sprzeda y dzia  nr 724/5 w

owej przy ul. Pu askiego pomi dzy budynkami nr 17 i 19 oraz do oddania w u ytkowanie
wieczyste grunty pod wybudowanymi gara ami przy ul. Borowskiej (dzia ka nr 512/3 –
boksy nr 48 i 54),
w tym samym dniu podj em zarz dzenia w sprawie wyznaczenia do dzier awy na cele
rolne dzia ki nr 244/4 w I owej, nr 21/6 w Szczepanowie , nr 165 w Wilkowiskach oraz nr
689 w Koninie aga skim,
na wniosek dzier awców przed em terminy trwania umów w stosunku do dzia ek nr :
1278/1 w I owej,
podpisa em umowy najmu : gruntu pod pawilonami  handlowymi nr 1 i 2 na targowisku
miejskim przy ul. Ko cielnej oraz gruntu pod gara em – boks nr 45 - dzia ka nr 512/3 w I owej
przy ul. Borowskiej,
na wniosek u ytkowników wieczystych wszcz te zosta o 4 post powania w sprawie
przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w stosunku do
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nieruchomo ci po onych w I owej ozn. dzia kami nr 1144 ul. Traugutta,  670/3 ul. Pu askiego,
694/1 ul. aga ska i nr 449 ul. Ogrodowa,
zawiesi em jedno post powanie o przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo

asno ci gruntu w stosunku do dzia ki nr 752 ul. Batorego z powodu mierci wnioskodawcy,
wyda em cztery postanowienia opiniuj ce pozytywnie mo liwo  dokonania podzia ów
geodezyjnych w stosunku do dzia ek nr 814 ul. M ska, 192/1 Konin aga ski, 1143/6 ul.
Traugutta i 1145/9 ul. Traugutta oraz jedno postanowienie opiniuj ce negatywnie mo liwo
dokonania podzia u geodezyjnego dzia ki nr 108 w Klikowie,
 nie wykona em prawa pierwokupu w stosunku do udzia u w cz ci nie zabudowanej
nieruchomo ci dzia ka nr 782 w Czy ówku,  nie zabudowanej nieruchomo ci dzia ka nr
620/4 ul. Piaskowa oraz nr 1145/9 ul. Traugutta,
podpisa em 3 protoko y uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz najemców lokali mieszkalnych
nr 2,3 i 4 w I owej przy ul. Pu askiego 19,
25 marca odby y si  przetargi na sprzeda  dzia ek gminnych po onych w I owej przy ul.
Ró anej – dzia ka 619/5 ze skutkiem pozytywnym oraz przy ul. aków – dzia ki nr 78/2 i
80/6 ze skutkiem negatywnym
15 kwietnia podpisa em umow  notarialn  dot. sprzeda y dzia ki nr 619/5 w I owej przy ul.
Ró anej . By a to ostatnia dzia ka spo ród 9 dzia ek wyznaczonych do sprzeda y w tym
kompleksie,
29 kwietnia ze skutkiem negatywnym odby y si  II przetargi na sprzeda  dzia ek przy
autostradzie,

DROGI i KOMUNIKACJA
w wyniku podpisanych umów wykonano :
1) napraw  poszycia k adki pieszo-rowerowej przy ul. Dolanowo,
2) wyrównano teren przy bibliotece miejskiej w I owej,
3) wykonano odwodnienie przej cia przy bibliotece,
4) naprawiono chodnik przy ul. Poniatowskiego (zniszczony w wyniku zdarzenia
drogowego) – zap ata nast pi a z wyp aconego z polisy OC sprawcy wypadku,
5) wykonano remont dróg gruntowych na terenie m. I owa i m. Borowe,
6) zamontowano na podstawie zatwierdzonej sta ej organizacji ruchu nowe znaki na ulicach
Batorego i eromskiego (zakazy zatrzymywania si  z jednej strony jezdni), progi
zwalniaj ce na ulicy Piaskowej oraz znaki ograniczaj ce tona  na drodze gminnej w m.
Czerna,
7) naprawiono pobocza przy drodze dojazdowej do stacji AS-24,
podpisa em dwie umowy na remonty dróg gminnych gruntowych na terenie m. Kowalice i
Czerna oraz w I owej przy ul. aków (odcinek od ul. Dolanowo),
w dniu 9 maja odby o si  w tut. Urz dzie spotkanie z przedstawicielami ESA Truck, Intry ,
Vitrosiliconu na temat rozwi za  projektowych dot. modernizacji drogi wojewódzkiej nr
296. Spotkanie dotyczy o g ównie zaprojektowania lewoskr tu i prawoskr tu z drogi
wojewódzkiej na drog  gminn  prowadz  do magazynów Vitrosiliconu, Esa Truck oraz
Intry.   W spotkaniu bra  równie  przedstawiciel Firmy Projektowej wykonuj cej projekt
modernizacji drogi wojewódzkiej. Ze wzgl du na zmiany organizacji ruchu – konieczno
zamkni cia zjazdu na drog  gminn  prowadz cej do nieruchomo ci Pana Berger – w drugiej
cz ci spotkania uczestniczy  Pan Tadeusz Berger . Uwagi dot. projektu zosta y przekazane
pisemnie do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
wyst pi em do Komisariatu Policji w I owej o podj cie dzia  zapobiegaj cych naruszeniu
prawa, a tak e zmierzaj cych do usuni cia zagro enia bezpiecze stwa i porz dku
publicznego na obszarze miasta i gminy I owa. Przyczyn  wyst pienia by o zniszczenie
znaków drogowych na terenie miasta,
wyda em 19 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,
wyda em decyzj  zmieniaj  termin usuni cia drzewa,
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zosta y wydane 2 postanowienia stwierdzaj ce brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzia ywania na rodowisko dla inwestycji polegaj cych na:
„Budowie stacji paliw, myjni, parkingów wraz z towarzysz  infrastruktur  techniczn ” na
dzia kach 404/4, 403/2, 403/3, 402/1, 402/9, 402/8, 402/6 i 402/2 obr b Konin aga ski,
gmina I owa,
„Budowie stacji paliw p ynnych” na dzia kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 985,
551/3, 551/4 obr b Czy ówek, gmina I owa,
zosta a wydana decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegaj cych
na „Budowie stacji paliw p ynnych” na dzia kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi
985, 551/3, 551/4 obr b Czy ówek, gmina I owa,
Ponadto zosta y wydane 22 za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta I owa oraz  1 wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
pismem z dnia 05.05.2011 r. zwrócono si  z pro  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

rodowiska w Zielonej Górze z pro  o sprawdzenie dzia alno ci  firmy przy ul.
Borowskiej 8 pod wzgl dem zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami w zwi zku z
wydobywaniem si  z komina czarnego dymu o nieprzyjemnym, dra ni cym zapachu (teren
po by ym zak adzie w ókienniczym),
w dniu 05.05.2011 r. zosta o podpisane porozumienie w sprawie wspó pracy przy realizacji
programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2011” w powiecie aga skim. W trwania
ramach porozumienia tj. od 01.06.2011 r. do 31.08.2011 r. 3 bezrobotnych ma wyczy ci
0,916 km rzeki B onie km 1+340 – 2+256 oraz 2,5 km rowów melioracji szczegó owej,
wydano 5 za wiadcze  o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 12 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 10 za wiadcze  o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 3 za wiadczenia o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,

    wydano 4 za wiadczenia potwierdzaj ce dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 8 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
nadano 2 numery porz dkowe budynkom mieszkalnym, w miejscowo ci Czy ówek nadano
numer porz dkowy 3a, w I owej przy ul. Blacharskiej nadano numer porz dkowy 20 b,
wydano 9 zezwole na sprzeda  napojów alkoholowych dla punktów sprzeda y detalicznej:

owa ul. Piaskowa 3 (kawiarnia), I owa ul. aga ska 21 (kawiarnia), miejscowo  Konin
aga ski 140/3 (bar), miejscowo  Borowe (sklep),

przydzielono lokal mieszkalny w I owej przy ul. Mickiewicza 11.

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.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej przedstawi   pisma skierowane do Rady Miejskiej w
owej w sprawie:

1) budowy chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej nr 300 w miejscowo ci Borowe, skierowane
do Rady So eckiej wsi Borowe. Przewodnicz cy Rady pismo to skierowa  do rozpatrzenia
do Komisji Bud etu,

2) przedstawienia informacji na temat statusu radnego Stanis awskiego w zwi zku z
pe nieniem przez niego funkcji Prezesa Ochotniczej Stra y Po arnej w Borowem. Spraw
prowadzi Lubuski Urz d Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,

3) odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F od km 8+726 do 10+896 (droga
do Czy ówka) w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
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(pismo  ze  Starostwa  Powiatowego  w  aganiu  b ce  pytaniem,  czy  jest  mo liwo
dofinansowania z bud etu roku 2011 tej inwestycji). Przewodnicz cy Rady zapyta  pana
Burmistrza, czy s  w tej sprawie jakie  nowe ustalenia.
Burmistrz w odpowiedzi poinformowa , e nie by o nic nowego oprócz tego, e pan Starosta
kilkakrotnie si  kontaktowa . W ko cu zosta o wys ane pismo informuj ce o naszym
stanowisku, e ze wzgl du na obecny stan bud etu mo liwe jest znalezienie 20 tys. z  na to
zadanie,

4) wyboru so tysa w So ectwie Jankowa aga ska, poniewa  w wyniku zako czonej w dniu 12
kwietnia 2011 r. rejestracji kandydatów na so tysa So ectwa Jankowa aga ska nie zosta
zarejestrowany  aden  kandydat  dla  wyboru  so tysa  w  tym  so ectwie.  W  zwi zku  z  tym
stanowi to automatyczny wniosek o likwidacj  So ectwa. Z uwagi na to, e sytuacja ta
spowoduje likwidacj  So ectwa, jego przy czenie do innego lub pozostawienie wioski
samej sobie bez so tysa, Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapyta  radnych, czy radni s  za
procedur  przeprowadzenia przedterminowych wyborów w tym So ectwie.

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

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Skierowa  pytania do pana Burmistrza:

1) podzi kowa  za wyczerpuj ce odpowiedzi na wcze niej zg oszone zapytania, jednocze nie
chcia by jednak uzyska  dodatkowe informacje dotycz ce ulicy M skiej, czy mo liwe jest
podj cie dalszych kroków w celu odzyskania tej cz ci ulicy np. poprzez opracowanie planu
zagospodarowania oraz wyja nienie, czy mo na dalej odwo ywa  si  w tej sprawie,

2) w jaki sposób umo liwi  osobom niepe nosprawnym i w podesz ym wieku maj cym
trudno ci w poruszaniu si  leczenie w gabinecie stomatologicznym w O rodku Zdrowia w

owej przy ul. Kolejowej ze wzgl du na uci liwo  w dotarciu na pi tro budynku?
3) dlaczego nie s  czyszczone tablice og osze  w mie cie, jak zapobiec wieszaniu og osze  na

drzewach?
4) dlaczego wydaje si  zezwolenia na oczyszczalnie przydomowe, je li nie wykorzystane s

moce przerobowe oczyszczalni cieków w I owej, czy mo na temu zapobiec?
5) za oczyszczalni cieków i przy nowym cmentarzu powsta y wysypiska gruzu, betonu,

ziemi i innych odpadów. Kto na to zezwoli  i jakie s  mo liwo ci tego usuni cia?
6) by  og oszony konkurs na nazw  hali sportowej i co dalej? Kto wygra  i jakie nagrody

otrzyma ?

Pan Miko aj Stanis awski – Radny
1) poruszy  spraw  budowy czterech odcinków dróg w ramach tzw. Schetynówek w

miejscowo ci Borowe oraz drogi na tzw. Chwalimierz. Warunkiem budowy tego ostatniego
odcinka jest pozyskanie m.in. ziemi z wcze niejszych robót. W zwi zku z tym zachodzi
obawa, e nie zd y si  przed okresem jesiennym z wykonaniem prac zwróci  si  o
przy pieszenie wykonania naprawy dróg w Borowem,

2) odno nie wniosku pana Koski zapyta  w jakim terminie b dzie wykonana tablica na
Stadionie Miejskim w I owej.

Pani Maria nowska – Radna
Zapyta a, czy zosta a przeprowadzona rozmowa z kierownikiem O rodka Pomocy Spo ecznej w

owej w sprawie parkowania samochodów pracowników w innym miejscu.

Pan Pawe  Janczyk – Radny
1) zapyta , czy nie mo na doj  do porozumienia z Nadle nictwem i wykona  drogi o

wzmocnionych parametrach w miejscowo ci Czerna w zwi zku z poruszaniem si  po tych
drogach samochodów obci onych drewnem. W projekcie przebudowy dróg nie wida  te
odwodnienia i kraw ników,
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2) poprosi  o informacj  na temat wykonania remontu drogi gruntowej od torów do posesji
pa stwa Wolanin w Klikowie.

Pan Marek Sawicki – Radny
Zapyta  jakie s  mo liwo ci uruchomienia programu dofinansowania budowy przydomowych
oczyszczalni cieków, a tam gdzie nie pozwalaj  warunki glebowe pomoc w wykonaniu zbiorników
bezodp ywowych.

Pan Mieczys aw Laskowski – Radny
Zwróci  uwag , e stacja PKP powinna by  wizytówk  I owej, a nieporz dek wokó  stacji i na
samej stacji nie najlepiej wiadczy o naszej miejscowo ci.

Pan Robert Goc – Radny
1) jak jest rozwi zana sprawa z doprowadzeniem wody do posesji pana Chrz stka w

Czy ówku?
2) czy Zarz d Dróg Wojewódzkich w 2011 roku b dzie czy ci  rów melioracyjny wzd

osiedla Czy ówek w kierunku przejazdu kolejowego?

Pan Anatol Smaga – Radny
Jaka jest struktura organizacyjna Urz du Miejskiego w I owej i kto si  czym zajmuje w Urz dzie?

Ad. II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow. ok. 206,68 ha)

Pani Alicja Balik – Podinspektor w Referacie Gospodarki Gminy omówi a cznie trzy projekty
uchwa  w tej sprawie. Wyja ni a, e Nadle nictwo aga  w zwi zku z wykonaniem nowego Planu
Urz dzania Lasu na lata 2011-2020 zwróci o si  o zaopiniowanie  przez  Rad  Miejsk  w I owej
wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Pa stwa na obrze e zarz dzania.
Zgodnie z art. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12
poz. 59 z pó n. zm.) minister w ciwy do spraw rodowiska, w drodze decyzji, uznaje las za
ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego.
Jednym z dokumentów niezb dnych do wydania takiej decyzji jest opinia w ciwej miejscowo
rady.
Natomiast zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591  z  pó n.  zm.)  do  wy cznej  w ciwo ci  rady  gminy  nale y
stanowienie w innych sprawach zastrze onych ustawami do kompetencji rady gminy.
Las ochronny to las pe ni cy (wy cznie lub dodatkowo) funkcj  pozaprodukcyjn  zwi zan  z
ochron  gruntów, wód, infrastruktury oraz terenów zamieszkanych przez cz owieka i zagro onych
skutkami zjawisk ywio owych, np. powodzi . Zgodnie z przepisami rozporz dzenia Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w  sprawie
szczegó owych  zasad  i  trybu  uznawania  lasów  za ochronne oraz szczegó owych zasad
prowadzenia w nich  gospodarki le nej (Dz. U. Nr 67, poz. 337), za ochronne mog  by  uznane
lasy, które:
 1)  chroni  gleb  (lasy glebochronne), w tym lasy:

a)  na wydmach nadmorskich i klifach oraz na terenach bezpo rednio do nich przyleg ych w
pasie nadbrze nym,

b)  na wydmach ródl dowych, obejmuj cych obszary piasków wydmowych wykazuj cych, po
ods oni ciu, sk onno  do przemieszczania si , oraz na terenach bezpo rednio do nich
przylegaj cych,

c)  na stromych i  urwistych zboczach górskich, obejmuj ce,  w zale no ci od wystawy, stoki o
rednim nachyleniu:
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- ponad 20° na zboczach o wystawie po udniowej, po udniowo-zachodniej i zachodniej na
glebach p ytkich do 25 cm g boko ci, a przy wi kszej g boko ci gleby - ponad 25°,

- ponad 30° na zboczach o wystawie pó nocnej, pó nocno-zachodniej, pó nocno-wschodniej
i wschodniej na glebach p ytkich do 25 cm g boko ci, a przy wi kszej g boko ci - ponad
35°,

d)  na terenach podatnych na usuwiska lub na terenach o rze bie schodkowej z p kni ciami
prostopad ymi do linii spadu - przy stokach o przewa aj cym nachyleniu ponad 20°,

e)  na stromych zboczach jarów, w wozów i wzgórz o przewa aj cym nachyleniu ponad 20°
przy glebach lu nych i ponad 35° przy glebach zwi ych, przy czym granica lasu
ochronnego powinna przebiega  w odleg ci 30-50 metrów od kraw dzi zbocza,

f)  w strefie górnej granicy lasów,
 2)  chroni  zasoby wód (lasy wodochronne):

a)  u ródlisk rzek i potoków,
b)  wzd  rzek, potoków, kana ów, jezior i innych zbiorników wodnych, uznanych za eglowne

i sp awne, a tak e nie uznanych za eglowne i sp awne, wyodr bniane w zale no ci od ich
po enia i charakteru, przy uwzgl dnieniu, e obejmuj :
- w górach - lasy po one mi dzy brzegami wód i najbli szymi liniami naturalnymi w

terenie,
- na nizinach - lasy po one na terenach zalewowych podczas redniej wysoko ci wody,

wokó  zbiorników wodnych lasy po one mi dzy brzegiem danego zbiornika a najbli sz
lini  naturaln  w terenie okalaj  zbiornik,

c)  na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz w granicach stref ochronnych
uj  i róde  wody, wyznaczonych zgodnie z przepisami prawa wodnego,

d) na siedliskach wilgotnych i bagiennych,
 3)  wykazuj  uszkodzenia drzewostanów na skutek gazów i py ów emitowanych przez zak ady

przemys owe, objawiaj ce si  ubytkiem li ci w ponad 25% oraz zniekszta ceniem koron, lub
lasy, w których drzewostany przewidziane s  do przebudowy,

 4)  stanowi  cenne fragmenty rodzimej przyrody,
 5)  znajduj  si  na sta ych powierzchniach badawczych i do wiadczalnych, wydzielonych w planie

urz dzenia lasu,
 6)  stanowi  drzewostany nasienne, wy czone z u ytkowania r bnego,
7)  chroni rodowisko przyrodnicze, w tym lasy:

a)  stanowi ce ostoje zwierz t podlegaj cych ochronie gatunkowej,
b) po onych w granicach administracyjnych miast i w odleg ci do 10 km od granic

administracyjnych miast licz cych ponad 50 tys. mieszka ców,
c)  uzdrowiskowe, po one w strefach okre lonych w statutach uzdrowisk, oraz lasy w strefach

ochronnych wokó  sanatoriów w promieniu nie przekraczaj cym 1000 m od sanatorium,
8) maj  szczególne znaczenie dla obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa, w tym lasy po one w

granicach poligonów, placów wicze , lotnisk i zamkni tych kompleksów wojskowych, a
tak e stanowi ce strefy ochronne dla tych obiektów.

Uznanie lasu za ochronny nast puje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzj  tak  wydaje b
to minister w ciwy do spraw rodowiska, b  starosta. W ciwo  rzeczowa organu
wydaj cego decyzj  zale y od tego, czy za las ochronny jest uznawany las stanowi cy w asno
Skarbu Pa stwa, czy te  stanowi cy w asno  innych podmiotów. W tym pierwszym przypadku

ciwy rzeczowo jest minister w ciwy do spraw rodowiska, za  w drugim - starosta.
Skutkiem uznania lasów za ochronne, jest obni enie stawki podatku le nego o 50% (art. 4 ust. 3
ustawy o podatku le nym). Nale y jednak pami ta , e podatkiem le nym obj te s  wy cznie lasy
w wieku powy ej 40 lat, dlatego uznanie takich lasów za ochronne nie b dzie mia o wp ywu na
dochody w asne gminy.
Powierzchnia lasów w gminie I owa
Kwoty podatków:
Ogólna powierzchnia – 10.567,1613 ha
Lasy ochronne –   3.903,9166 ha - 50% podstawy – 66.411,48 z
Lasy do 40 lat –   3.388,2462 ha - zwolnione
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Pozosta e lasy –   3.271,9985 ha - 100 %     – 111.323,205z

Wnioskowana powierzchnia lasów do uznania za ochronne to – 4.165,57 ha (w tym s  lasy w wieku
do 40 lat o powierzchni 1437,64 ha)
Nadle nictwo aga  ma 2288,7891 ha lasów uznanych za ochronne a zatem powierzchnia zwi ksza
si  o 439,1409 ha.
Lasy do 40 lat – zwolnione z podatku
Stawka podatkowa za 1 ha lasów powy ej 40 lat wynosi 34,023 z
Stawka za lasy ochronne wynosi 50 % stawki podstawowej.

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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow.ok. 1994,83 ha)

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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow.ok. 1964,06 ha)

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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) skargi na dzia alno  Burmistrza I owej
Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego poinformowa a, e     zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591  z  pó n.  zm.)  do  wy cznej  w ciwo ci  rady  gminy  nale y  stanowienie  w  innych  sprawach
zastrze onych do kompetencji rady.
Art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post powania administracyjnego
wskazuje rad  gminy  jako organ w ciwy do rozpatrywania skarg dotycz cych zada  lub
dzia alno ci  burmistrza.
W dniu 25 marca 2011 r. wp yn a skarga Pana Jana S ockiego z dnia 24 marca 2011 r. na
dzia alno  Burmistrza I owej  w zwi zku z prowadzonym post powaniem administracyjnym
dotycz cym zmiany stanu gruntów na dzia kach o numerach ewidencyjnych nr 25 i 20/7,
po onych w miejscowo ci Konin aga ski.
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej skierowa  powy sz  skarg  do Komisji Rewizyjnej w
celu przeprowadzenia post powania wyja niaj cego.
Stosownie do art. 238 § 1 kpa zawiadomienie o sposobie za atwienia skargi powinno zawiera :
oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga zosta a za atwiona, oraz
podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska s bowego osoby upowa nionej do za atwienia
skargi lub, je eli zawiadomienie sporz dzone zosta o w formie dokumentu elektronicznego,
powinno by  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc
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wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym za atwieniu skargi powinno
zawiera  ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o tre ci art. 239.

Pan Robert Goc – Wiceprzewodnicz cy Komisji Rewizyjnej przedstawi  wyniki przeprowadzonego
post powania wyja niaj cego i uzasadnienie Komisji Rewizyjnej a tak e wniosek w sprawie tej
skargi tj. o uznanie skargi za bezzasadn .
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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci Klików w Gminie I owa na lata 2011-
2019

Projekt uchwa y omówi  pan Janusz Kaniecki – Przedstawiciel Grupy Odnowy m. Klików.
Poinformowa , e jest wspó autorem tego Planu oraz, e ten Plan jest to dokument niezb dny do
starania si  o dofinansowanie w ramach dzia ania:  „Odnowa i Rozwój wsi obj tego programem
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Plan Odnowy Miejscowo ci Klików
zosta  przyj ty przez Zebranie Wiejskie dnia 26 kwietnia br. Priorytetem wskazanym w Planie jest
remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przyleg ego do wietlicy.
Pan Kaniecki w imieniu swoim i mieszka ców miejscowo ci Klików zwróci  si  do Rady Miejskiej
o przyj cie tej 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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

6) okre lenia istotnych dla wspólnoty samorz dowej zagro  bezpiecze stwa i
porz dku publicznego

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego poinformowa a, e zgodnie z
art. 10 ust. 1 ustawy o policji, Komendanci Policji sk adaj  roczne sprawozdania ze swojej
dzia alno ci, a tak e informacje o stanie porz dku i bezpiecze stwa publicznego w ciwym radom
gmin. Rada gminy na podstawie powy szego sprawozdania i informacji, mo e okre li , w drodze
uchwa y, istotne dla wspólnoty samorz dowej zagro enia bezpiecze stwa i porz dku publicznego.
Efektem wys uchania sprawozdania komendanta komisariatu policji w I owej by o stwierdzenie
faktu braku tzw. patroli pieszych na terenie miasta, stanowi cych prewencyjne dzia anie w zakresie
poprawy bezpiecze stwa mieszka ców. Akt wybryku chuliga skiego, jaki mia  miejsce w nocy z
16 na 17 kwietnia 2011 r., zwi zany z niszczeniem mienia (wybicie szyb w gablocie informacyjnej
w centrum miasta, zniszczone znaki drogowe) to powtarzaj cy si  ju  kolejny raz tego typu eksces.
W tej sytuacji mo na mie  wra enie bezkarno ci winnych tego typu aktów wandalizmu i
bezsilno ci s b Policji. Zauwa alny jest równie  brak reakcji na przypadki przebywania w
centrum miasta I owa (Plac Wolno ci) osób pod wp ywem alkoholu. Bez reakcji pozostaj  cz ste
przypadki spania osób odurzonych alkoholem na awkach i ziele cach. Przyk ady takich zachowa

 umieszczane w formie krótkich filmów na stronach sieci Internet, co nie stanowi najlepszej
wizytówki zarówno miasta jak i s b odpowiedzialnych za bezpiecze stwo i porz dek. W zwi zku
z powy szym, niniejszy projekt uchwa y zawiera w swojej tre ci najistotniejsze dla wspólnoty
samorz dowej zagro enia bezpiecze stwa i porz dku publicznego, które w powi zaniu ze

onym sprawozdaniem komendanta Komisariatu Policji w I owej podczas sesji Rady Miejskiej
w dniu 25 marca 2011 r. nie rokuj  szybkiego rozwi zania.
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Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e po tym incydencie, o którym pani
Kondraciuk wspomnia a wyst pi  o informacj , czy by a pe niona s ba patrolowa i otrzyma
informacj , e nie odnotowano adnych zdarze , s ba patrolowa by a pe niona w tym czasie. Nie
mniej jednak te fakty si  potwierdza y. Na terenie Placu Wolno ci przebywaj  osoby, które trudno
powiedzie , czy spo ywaj  alkohol, ale zajmuj  miejsca na awkach, innymi s owy pe nione jest
tam ycie towarzyskie, szczególnie w s oneczne dni.  W sprawozdaniu z dzia alno ci Policji
sk adanym na poprzedniej sesji by a omowa o braku pe nej obsady etatowej, by  mo e ta uchwa a
pomo e panu komendantowi w staraniu si  o zwi kszeniu etatów.
Wp yn  te  wniosek Komisji ds. Publicznych o dopisanie w § 1 pkt 1) s owa na wst pie: rozboje,
wybryki chuliga skie... oraz w pkt 2) § 1 tre ci: „przebywanie osób pod wp ywem rodków
odurzaj cych w miejscach publicznych, a w szczególno ci na terenie Placu Wolno ci w I owej.”
W wyniku wyja nie  dot. rozumienia pod poj ciem rodków odurzaj cych i alkoholu,
sprecyzowano brzmienie pkt 2) § 1 „przebywanie  osób pod wp ywem alkoholu lub rodków
odurzaj cych, a w szczególno ci na terenie Placu Wolno ci w I owej.”

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.
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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
Pan  Miros aw  Wdowiak  korzystaj c  z  obecno ci  pana  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  I owej
poprosi  o ustosunkowanie si  do tej uchwa y i powiedzia   jakie skutki ta uchwa a mo e  przynie .
Pan Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej poinformowa , e je eli chodzi o
rozboje w mie cie I owa nie by o ju  od dwóch lat, wybryki chuliga skie, niszczenie mienia s
dokonywane  zw aszcza pod wp ywem alkoholu, to prawda. Przebywanie osób pod wp ywem
alkoholu i  rodków odurzaj cych – tutaj zwrócimy si  do pa stwa o zakupienie testerów, gdy
Policja nie dysponuje takimi testerami je eli chodzi o badanie osób, czy przebywaj  pod wp ywem
rodków odurzaj cych, czy te  nie, mamy tylko urz dzenie do badania stanu trze wo ci. Zakup

testera to kwota rz du kilku tysi cy z otych, tak e b  wdzi czny za pomoc finansow  na
realizacj  tej uchwa y. Je eli chodzi o przebywanie osób pod wp ywem  alkoholu w miejscach
publicznych jest to problematyczne, gdy  ka da osoba je eli nie pope nia adnego wykroczenia
mo e przebywa  w miejscu publicznym, nie ma takiego przepisu, który by zakazywa . Spo ywanie
alkoholu to jest wykroczenie, my na  takie zg oszenia zawsze reagujemy.
Pan Mieczys aw Laskowski – jeszcze raz zwróci  si  do pana Komendanta o patrole piesze.

7) zakazu handlu na terenie przyleg ym do obiektu zabytkowego
Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
W zwi zku z wnioskiem zg oszonym przez komisj  sta  Rady, Komisj  Bud etu zosta
opracowany projekt uchwa y  w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na terenie przyleg ym do
obiektu zabytkowego wed ug propozycji, która jest w za czniku graficznym do projektu uchwa y,
czyli obejmuje ulice przyleg e do obiektu tj. plac przed ko cio em, który by  w remoncie, ul.
Mickiewicza, Ko cieln  i Wilhelma Pluty – to co na za czniku graficznym do projektu uchwa y
zaznaczono w kolorze fioletowym, propozycja jest zgodnie z wnioskiem Komisji, aby na tym
terenie obowi zywa  zakaz handlu.
Pana Franciszek Przynoga – Przewodnicz cy Komisji Bud etu  doda , e wniosek by  podyktowany
bezpiecze stwem mieszka ców,  nast pnie upi kszaniem miasta, poniewa  ten skwerek jest bardzo
adny i mam nadziej , e w dalszym ci gu b dzie adnia  oraz osobami starszymi, które mog yby na
aweczkach odpocz . Taka by a intencja Komisji Bud etu.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapyta  pana Burmistrza, jakie jest jego zdanie w tej sprawie.
Burmistrz – jest to wniosek Komisji i w pewnym sensie handel k óci si  z tym miejscem. Jest to
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bardzo trudny temat, bo nale y rozwa  potrzeby spo eczne zwi zane z tanim handlem na
targowiskach (bo on istnieje wsz dzie), a z drugiej strony chodzi o stworzenie godnych warunków
dla funkcjonowania ko cio a. Wydaje si  w ciwym ograniczenie handlu na cz ci placu i
poczekanie na rozwój sytuacji.
Przewodnicz cy Rady – na wykonanie prac na tym terenie posz y znaczne rodki i ten handel, który
w zasadzie istnieje tylko w I owej, taki niezorganizowany, dzikie targowisko budzi zdziwienie, jest
wi c apel do Policji, aby handel w pasie drogi, na jezdni spotyka  si  z reakcj  Policji. Komisja ds.
Publicznych zg osi a wniosek o cz ciowy zakaz handlu, aby udro ni  ulic  Mickiewicza.
Pan Miros aw Wdowiak – istniej  dwie strony medalu w tej sprawie, s  ró ne potrzeby ze strony
mieszka ców, po zapoznaniu si  z projektem uchwa y Komisja zaproponowa a kompromis. Nadal
jest zapotrzebowanie na tego typu handel w I owej, z drugiej strony trzeba zadba  o odnowiony
plac i bezpiecze stwo ludzi. Wprowadzenie ca kowitego zakazu by oby nie w porz dku w stosunku
do tych, którzy tam od lat handluj  i kupuj . Propozycja kompromisowa polega wi c na wy czeniu
z handlu ulicy Mickiewicza i pozostawieniu mo liwo ci handlu na parkingu zaznaczonego w
kolorze tym na naszej propozycji za cznika graficznego. Jest to rozwi zanie czasowe do
momentu wyznaczenia i przygotowania placu na targowisko.
Pan Franciszek Przynoga – targowisko w I owej znajduje si  przy ul. Ko cielnej i zgodnie z ustaw
handluj cy mo e handlowa  wsz dzie gdzie stanie. W rejonie ko cio a handluj cy si
przyzwyczaili, a s  przecie  jeszcze inne miejsca, w których mo na handlowa .
Pani Maria nowska – jako jedyna z Komisji ds. Publicznych by am przeciwna takim
po owicznym rozwi zaniom, poniewa  ludzie zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami nadal b
handlowa  wsz dzie, poza wskazanym terenem.
Pan Marek Sawicki – podzielam zdanie zarówno radnej nowskiej, jak i radnego Wdowiaka.
Proponowa bym jednak ograniczenie handlu w tym miejscu i pobieranie op aty za konkretnie
ograniczone miejsce, a nie za sam handel.
Pan Józef Brzezicki – je li uchwa a wejdzie w ycie to Policja b dzie mia a podstaw  do
egzekwowania handlu tylko na miejscach wskazanych.

osowanie wniosku Komisji ds. Publicznych:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych
za przyj ciem wniosku g osowa o – 8 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 5 ((M. nowska, H.Konopa, R.Kimla, Fr.Przynoga, K.Burnat)

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 13 radnych.
za przyj ciem uchwa y g osowa o – 8 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 5 (M. nowska, H.Konopa, R.Kimla, Fr.Przynoga, K.Burnat)

8) skierowania do Wojewódzkiego S du Administracyjnego skargi na rozstrzygni cie
nadzorcze Wojewody Lubuskiego stwierdzaj ce niewa no  w ca ci uchwa y 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

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbbnik Gminy omówi a projekt 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.
 G osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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9) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego
w I owej przy ul. aga skiej 45/8

Projekt uchwa y omówi  pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej.
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 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 – 11 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 2 (K.Burnat, M.Sawicki)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Udzieli  odpowiedzi na zadane pytania i tak:

po pi mie Konserwatora Zabytków Sekretarz Gminy wystosowa  wniosek o lokalizacj  dla
inwestycji celu publicznego i w tej chwili jest w opracowaniu decyzja w tej sprawie, która
zostanie zako czona je eli nie b dzie skutecznych protestów. Jest to mo liwo  otwarcia
drogi do za atwienia tej sprawy bez wielkich pieni dzy, które by yby niezb dne w
przypadku planu zagospodarowania. Dlatego te  nie zosta o wszcz te post powanie w
sprawie planu zagospodarowania, bo nie ma na to pieni dzy w bud ecie gminy. W tej chwili
idziemy zgodnie z pa stwa wnioskiem, czyli staramy si  za atwi  spraw  drogi bez
konieczno ci budowy k adki,
w celu umo liwienia dost pu do gabinetu stomatologicznego koniecznym jest powstanie
windy lub pochylni. Nale y si  zastanowi  czyje to jest zadanie. Us ugodawca wiadcz cy
us ugi stomatologiczne jest zobowi zany w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia do zapewnienia odpowiedniego standardu wiadczonych us ug i ich dost pno ci, w
tym dla osób niepe nosprawnych. Inne podmioty wiadcz ce us ugi zdrowotne spe niaj
takie warunki, nie wiem dlaczego w tym wypadku jest to niedotrzymane. To jest tylko nasz
budynek, a kwestia za atwienia tej sprawy nale y do wynajmuj cego. Mieli my wolne
lokale u ytkowe i adna z pa  stomatolog nie by a zainteresowana zmian  lokalizacji
gabinetu. S ba zdrowia nie jest w tym momencie naszym zadaniem i niestety pacjent
mo e i musi zwróci  si  w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia o wskazanie,
gdzie mo e korzysta  z us ug je li np. jest osob  niepe nosprawn ,
staramy si  w momencie gdy tablice s  zbyt zawieszone oczyszcza  je, sygna  w tej sprawie
ju  wcze niej zosta  zg oszony do ZGKiM, w tej chwili czekamy na ofert  w tej sprawie.
Natomiast wieszanie og osze  na drzewach nie powinno si  odbywa , ale skoro ju  wisz  i
przeszkadzaj  to trzeba b dzie je usun ,
dokonane symulacje co do kosztów przy czenia np. wiosek do naszej oczyszczalni
wskazuj  na ogromny wzrost ceny za cieki, tym samym kosztów dla mieszka ców
si gaj cych nawet 15 z /m3 w niektórych aglomeracjach. Sama budowa sieci kanalizacyjnej
dla ca ej gminy przerasta nasze mo liwo ci finansowe, a nawet mo liwo ci kredytowe.
Dlatego w poprzedniej kadencji odeszli my od koncepcji budowy tej sieci na wioskach. W
samym mie cie I owa wydajemy tylko decyzje warunkowe na budow  szamba z
konieczno ci  pod czenia si  do kanalizacji ciekowej w przypadku jej wybudowania.
Kiedy  przepisy nie by y jednoznaczne, dlatego te  wcze niej wydawane by y decyzje na
budow  przydomowych oczyszczalni, teraz wydajemy tylko na szczelne szamba i
pod czenie. Prawdopodobnie zgodnie z wymogami unijnymi do 2015 roku b dziemy
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musieli skanalizowa  ca  I ow  jako miasto, bo inaczej b dziemy musieli p aci  ogromne
kary, oczywi cie je eli nie zmieni  si  przepisy i wymagania Unii Europejskiej,
na  podmok ym terenie za oczyszczalni   by y sk adowane materia y w celu ich
rozplantowania dla podwy szenia terenu, by y to materia y odzyskane przy budowie dróg,
których nie przekazywali my na wysypisko mieci w celu obni enia kosztów inwestycji a
jednocze nie mog  by  one wykorzystane dla poprawy stanu terenu. Natomiast za
cmentarzem zosta y z one materia y z budowy ulicy Ko cielnej. W okresie zimowym

y jako górka do zje ania. Pojawiaj ce si  inne odpady np. gruz s  wynikiem dzia
mieszka ców, którzy w ten sposób pozbywaj  si mieci. Niestety ten problem dotyczy
ró nych rejonów miasta i gminy,
konkurs na propozycj  nazwy wygra a pani Michalina Soba ska, która zaproponowa a
nazw  „Piast”. Za swoj  propozycj  otrzyma a album malarstwa - M oda Polska oraz
podzi kowanie za udzia  w tej inicjatywie. Na stronie internetowej by a umieszczana
informacja w tej sprawie wraz z wykonanymi zdj ciami. Swego czasu by a awaria serwera
obs uguj cego stron  gminy, st d by  mo e nie mo na odnale  obecnie tej informacji,
nikt nie neguje, e droga na tzw. Koloni  w Borowem wymaga naprawy, by  mo e nawet
jej podniesienia. W zwi zku z wykonywaniem prac w ramach tzw. Schetynówek w celu
obni enia kosztów, materia  zbierany z tych prac ma by  przeznaczony na remont tej

nie drogi. Harmonogram wykonywania poszczególnych dróg zosta  przedstawiony
przez wykonawc  i próba jakichkolwiek zmian mo e doprowadzi  do opó nienia
wykonania ca ci. Nikt z nas nie wybiera  kto ma by  pierwszy a kto drugi, czy te  ostatni.
Zmiana przez nas harmonogramu mo e by  te  wygodnym wyt umaczeniem w przypadku
opó nie  dla wykonawcy. W chwili obecnej mo liwe s  tylko kosmetyczne poprawki na
drodze do tzw. Kolonii,
Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e tablica jest wykonywana i b dzie
zamontowana na Stadionie Miejskim w I owej,
w sprawie braku miejsc na parkingu przy ul. Kolejowej przeprowadzi em stosown
rozmow  z pani  Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej. Nie jest mo liwe powi kszenie
tego parkingu, obok jest posesja prywatna a w podwórku tej nieruchomo ci nie ma ju  za
bardzo miejsca.  Nie mo na te   parkowa  przed budynkiem ze wzgl du na brak mo liwo ci
uzyskania zgody na takie  parkowanie od Zarz du Dróg Wojewódzkich, który wydaje tylko
zgody na wjazd na posesje i przez nich wykonane parkingi np. na Placu Wolno ci. Wszyscy
korzystaj cy z tej nieruchomo ci maj  prawo i wr cz musz  korzysta  z tego parkingu, a
wi c ci którzy przyje aj  do o rodka zdrowia, stomatologów i o rodka pomocy
spo ecznej. Pracownicy tego o rodka te  musz  gdzie  zostawi  swoje samochody, które s
im niezb dne w dotarciu do podopiecznych o rodka. Ciesz  si , e w ogóle uda o si  tam
parking wybudowa , bo nie by o go tam wcale,
wykonanie tych dróg jest uzale nione od posiadanych i pozyskanych rodków, staramy si
w ramach tych rodków zrobi  jak najwi cej tzn. jak najd sze odcinki. Je eli wykonywa
by drogi z odwodnieniem, z kraw nikami i na takie obci enie to po ow  kwoty, któr
mamy jako wk ad w asny musieliby my przeznaczy  tylko na wykonanie wymaganej
dokumentacji technicznej a nie na bezpo rednie wykonanie drogi. A tak mo emy to robi  na
zg oszenie jako ulepszenie nawierzchni bez dokumentacji jak przy budowie. Przyj te
parametry daj  mo liwo  wykonania jak najd szych odcinków przy tych rodkach. W
podobny sposób wykonywane s  drogi w innych gminach i mieszka cy tam s  zadowoleni z
takiego rozwi zania, bo mieli do wyboru, je dzi  po gruntówce i nie mie  takiej drogi.
Odno nie porozumienia z Lasami, to nie jest ono mo liwe. Tak jak i my Nadle nictwa nie
mog  prowadzi  inwestycji na nie swoim terenie np. gmina nie mo e prowadzi  inwestycji
na dzia ce Vitrosiliconu, czy spó dzielni. Mo emy jedynie jako gmina dotowa  np. Powiat.
Wytrzyma  tej drogi, a w tym jej stan jest zale ny tak e od tego jak o ni  b  dba  jej

ytkownicy m.in. mieszka cy przy niej mieszkaj cy. Czy b  interweniowa  na Policji
je li pojawi si  np. samochód ponadtona owy. Powinni spisywa  numery i zawiadamia
organ Policji. Nie ma innego wyj cia, bo inaczej rozjad  nam ka  drog . Na ka dej z tych
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dróg nadal b dzie ograniczenie tona owe. Za posiadane i pozyskane pieni dze mo na zrobi
jedynie oko o kilometra drogi w pe nych parametrach tona owych i z odwodnieniem, a nie
siedem kilometrów, tak jak my chcemy to zrobi . Oczywi cie tam, gdzie b dzie trzeba
odpowiednie prace zostan  wykonane. Aby te nowe drogi by y jak najd ej w dobrym
stanie b dziemy musieli zadba  wszyscy, w tym w nie mieszka cy, którzy obok swoich
nieruchomo ci otrzymaj  za darmo nowe drogi. Jeste my jedn  z niewielu gmin, która
jeszcze nie wprowadzi a op aty adiacenckiej. Jest to op ata od wzrostu warto ci dzia ki
po onej przy inwestycji podnosz cej jej warto , atrakcyjno . Po wprowadzeniu takiej
op aty z pewno ci  sko czy y by si dania i wnioski np. w sprawie budowy drogi.

ciciele liczyli by si  z konieczno ci  poniesienia okre lonych kosztów z tytu u op aty
je li obok nieruchomo ci zostanie wykonana np. droga lub inna inwestycja wp ywaj ca na
jej warto ,
zgodnie ju  z wcze niejsz  wypowiedzi  w prasie pana Przewodnicz cego, droga w
Klikowie do pa stwa Wolanin zostanie poprawiona z wykorzystaniem materia ów
pozyskanych przy remoncie i budowie dróg w ramach programu Schetynówek, tak jak w
Borowem  na  Kolonii.  Naprawi  te  drogi  mo na  ju  w  tej  chwili,  ale  trzeba  mie
wiadomo , e jesieni  zabraknie rodków na bie ce utrzymanie dróg nieutwardzonych,

w poprzedniej kadencji by a faktycznie uchwa a w sprawie dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni, zosta a ona uchylona, bo nie by a zgodna z prawem. Teraz
prawo si  zmieni o i jest mo liwo  dofinansowania osób fizycznych w tym zakresie, ale
nie mamy pieni dzy i uchwa y. Projekt uchwa y jest opracowany i zostanie pa stwu
przedstawiony. Gorzej jest z pieni dzmi, które corocznie trzeba by przeznaczy  na takie
dofinansowanie. W tej chwili sytuacja bud etu jest taka jaka jest, mamy 3,5 mln z otych
tzw. pustego pieni dza w bud ecie, bo nie zosta y jak na razie sprzedane grunty przy
autostradzie – o czym informowa em na spotkaniu  pana Przewodnicz cego Rady i
Przewodnicz cego Komisji Bud etu. Nad ka dym pa stwa wnioskiem zapewne
uzasadnionym trzeba si  teraz powa nie zastanawia , bo rodków zaczyna brakowa .
Trzeba w tej chwili znale  3,5 mln z otych, a dopiero pó niej rozpatrywa  kolejne wnioski.
Niezb dne s  konkretne propozycje wzrostu dochodów lub obni enia realnych wydatków,
to prawda, e przez I ow  je dzi poci g mi dzynarodowy, z Krakowa do Hamburga, a nasza
stacja wygl da okropnie, podobnie zreszt  w Koninie w Jankowej. PKP jest w kondycji
takiej jakiej jest, nie ma pomys u na dworce, co widoczne jest równie  w du ych miastach.
Wyst pimy oczywi cie z  wnioskiem do Kolei, która jest zarz dc  i w cicielem stacji
PKP. Teren przyleg y do dworca w zale no ci od miejsca nale y do ró nych w cicieli: po
Przedszkolu to teren prywatny, od szyn do drogi powiatowej w cicielem jest PKP, droga
nale y  do Starostwa.  W rejonie dworca nie ma naszych dzia ek,
do posesji pana Chrz stka w Czy ówku nie zosta  doprowadzony wodoci g. W projekcie
nie by o w tym miejscu tego wodoci gu, teraz trzeba by oby zrobi  projekt i zaplanowa
jako inwestycj  w bud ecie. Projekt by  wykonywany podczas kadencji pana Janusa. Pan
Chrz stek rozmawia  ze mn  w tej sprawie w trakcie inwestycji, ale nie mogli my ju
zmieni  projektu,
przypomnimy si  Zarz dowi Dróg Wojewódzkich, co do terminu planowanego przez nich
czyszczenia rowu przy osiedlu Czy ówek,
struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny Urz du s  okre lone moim zarz dzeniem.
Na struktur  sk adaj  si  referaty z ich kierownikami i pracownikami wykonuj cymi
okre lone zakresem czynno ci zadania. Mam nadziej , e sytuacja kadrowa si  ustabilizuje i
nie b dzie ju  zmian. Informacje kto czym si  zajmuje mo na uzyska  zawsze w Urz dzie i
na stronie internetowej Urz du. Pisanie dodatkowych pism informuj cych jest chyba zb dne
i tak ju  chyba zbyt wiele piszemy odpowiadaj c np. na niektóre wnioski, które niewiele
wnosz  do spraw istotnych dla mieszka ców. Pracownik zamiast pilnowa  spraw musi
sporz dza  pisma, które zajmuj  mu tylko czas. Przy tym stanie kadrowym konieczno
pisemnego ustosunkowania si  do niektórych spraw mo e doprowadzi  do niedopilnowania
spraw istotnych.
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Pan Miros aw Wdowiak – zg osi , e na zalewie w Klikowie by  czyszczony rów, kr gi le  obok,
tworzy to wra enie ba aganu. Ko o W dkarskie sprz ta o teren, worki nie zosta y wywiezione,  nie
wiem, czy  by o to zg oszone do Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Burmistrz – rów zosta  udro niony, woda tam przep ywa, konieczne jest wybudowanie nowego
wlotu i zlecenie uprz tni cia oraz wywozu mieci przez ZGKiM, to wszystko wi e si  ze rodkami
finansowymi.
Pan Franciszek Przynoga – zapyta  o spraw  wybrzuszonego chodnika na ul. Hutniczej.
Pan Jacek Szary – poinformowa , e wykonawca dokona stosownej naprawy.

Ad. II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady VI 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. 1735

Protoko owa a:

Maria Soko owska


