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

z dnia  25 marca  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 V 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) Smaga Anatol
11) Stanis awski Miko aj
12) Wdowiak Miros aw
13) nowska Maria

Nieobecni:
Rodak Jerzy
Sawicki Marek

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

Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:
1) Adam Gliniak – Burmistrz I owej
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM
5) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
6) Maria arska – Dyrektor GCKiS
7) Miros aw Gubernator – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
8) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
9) Franciszek Paczkowski – So tys wsi Czerna
10) Stanis awa Ostrowska – So tys wsi Szczepanów
11) Leokadia Ziaja – So tys wsi Jankowa ag.
12) Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.
13) Dariusz Nied wiecki – So tys wsi Wilkowisko
14) Ewa Sowa – Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
15) Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej
16) Ewa Koz owska – przedstawiciel Powiatowego Urz du Pracy w aganiu
17) Ma gorzata lebioda – Koordynator O rodka Integracji Spo ecznej w Czy ówku
18) Wanda Janczyk – Koordynator O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej
19) Ewelina Nowak – Koordynator O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem
20) Lidia Rouba – Koordynator wietlicy Socjoterapeutycznej  przy Wincenty skim

Centrum Pomocy Rodzinie w I owej

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

1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:
- Burmistrza I owej,
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej.

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Informacja nt. sytuacji na rynku pracy w gminie I owa w roku 2010 – referuje p. Wioletta

Tybiszewska Dyrektor Powiatowego Urz du Pracy w aganiu.
4. Sprawozdanie o stanie porz dku i bezpiecze stwa publicznego na terenie dzia ania

Komisariatu Policji w I owej w 2010 roku – referuje p. Piotr Tomkiewicz Komendant
Komisariatu Policji w I owej.

5. Sprawozdanie Pe nomocnika Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom z
dzia alno ci Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej za rok
2010 – referuje p. Ewa Sowa Pe nomocnik Burmistrza ds.  Przeciwdzia ania
Uzale nieniom.

6. Dzia alno wietlicy Integracji Spo ecznej w Koninie aga skim – referuje p. Ewa Sowa
Pe nomocnik Burmistrza ds  Przeciwdzia ania Uzale nieniom.

7. Sprawozdanie z dzia alno ci wietlicy Socjoterapeutycznej za rok 2010 dzia aj cej przy
Wincenty skim Centrum Pomocy Rodzinie w I owej – referuje p. Lidia Rouba
Koordynator wietlicy.

8. Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Integracji Spo ecznej w miejscowo ci Czerna –
referuje p. Wanda Janczyk Koordynator O rodka.

9. Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem za  rok 2010 –
referuje p. Ewelina Nowak Koordynator O rodka.

10. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) Wyodr bnienia w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym 2012 rodków

stanowi cych fundusz so ecki – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 13),
2) Ustalenia op aty za wpis do rejestru obków i klubów dzieci cych – referuje Sekretarz

Gminy (Druk Nr 13),
3) okre lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  przez Gmin  I owa –

referuje Przewodnicz cy Rady Miejskiej (Druk Nr 14).
11. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Zako czenie V sesji Rady Miejskiej w I owej.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej na pro  Radcy Prawnego zwróci  si  o zmian  porz dku
obrad polegaj  na rozpatrywaniu  pkt 10. Przyj cie uchwa  po pkt 2. Interpelacje, wolne wnioski i
zapytania radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Burmistrz  zg osi  wniosek o wprowadzenie do porz dku obrad projektu uchwa y w sprawie zmian
uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa.

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:

nadzorujemy prace budowlane przy przebudowie ul. Ko cielnej, prace nad uzbrojeniem
strefy aktywno ci gospodarczej i by y nadzorowane prace zwi zane z wykonaniem

wietlenia ulicznego w Czernej,
zosta a uzgodniona dokumentacja przy cza energetycznego boiska sportowego „Orlik”,
dokonano przegl du dróg gminnych w Borowym,
wyda em  4 decyzje  o warunkach zabudowy,
zlecili my do wykonania mapy do celów projektowych dla miejscowo ci Jankowa pod

wietlenie drogi powiatowej,
przygotowano i zosta  og oszony przetarg 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,
uzyskali my pozwolenie na budow  – Przebudowa Placu Wolno ci – etap I,
uzgodniono pozytywnie projekt organizacji ruchu dla projektowanych dróg gminnych na
terenie strefy aktywno ci gospodarczej „Magnolia” i projekt organizacji ruchu ul. Ko cielna
i Mickiewicza,

OCHRONA RODOWISKA
wydano 7 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,
wszcz to post powanie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
dla nast puj cych inwestycji:

„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.

wydano decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegaj cych na
„Budowie biogazowi rolniczej o mocy 1,9 MW” obr b Czy ówek, gmina I owa,
wydano 33 za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zlecono us ugi polegaj ce na wykonaniu zabiegów piel gnacyjnych na drzewach w mie cie

owa,
postanowieniem odmówiono wydania za wiadczenia, e zalesienie dzia ki jest zgodne z
zapisem w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

owa,
wydano decyzj  nakazuj  w cicielowi nieruchomo ci oznaczonej numerem
ewidencyjnym 160/2 w Koninie aga skim usuni cie zgromadzonych odpadów we ny
poprodukcyjnej,

NIERUCHOMO CI
podpisa em 2 umowy notarialne dotycz ce ustanowienia s ebno ci gruntowych na
nieruchomo ciach Gminy, a dotycz cych przej cia i przejazdu przez nieruchomo ci gminne
do budynków w I owej przy ul. aga skiej 6 oraz przy ul.Pu askiego 17,
podpisa em protoko y uzgodnie , a nast pnie umowy notarialne dotycz ce sprzeda y: lokali
mieszkalnych na rzecz najemców przy ul.Nadrzecznej 11/17, ul.Kolejowej 9/10,
ul. aga skiej 36/3 oraz oddania w u ytkowanie wieczyste gruntu pod gara em nr 34 przy
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ul.Piaskowej,
w dniu 10 marca odby y si  kolejne przetargi na najem gruntu  pod budow  gara y na
osiedlu mieszkaniowym Czy ówek. Spo ród wystawionych do przetargu 4 miejsc pod
budow  gara y, 3 miejsca znalaz y nabywców – boksy nr 11, 14 i 17 i z tymi osobami
zosta y podpisane umowy najmu gruntu,
podpisa em trzy aneksy umów dzier aw, przed aj c tym samym czas ich trwania w
stosunku do dzia ek nr 565, 694/11 (w cz ci) – na cele rolne oraz 512/3 w I owej przy
ul.Borowskiej – pod boksem gara owym nr 54,
podpisa em z Biurem Pomiarów i Map z aganiu umow  na wznowienie po enia punktów
granicznych dzia ki nr 522 (drogi gminnej) w Borowem,
wyda em dwa postanowienia opiniuj ce wst pne projekty podzia ów dzia ek nr 192/3 i 193
w Koninie aga skim oraz  nr 153/1 w I owej ,
wyda em jedn  decyzj  o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo

asno ci w stosunku do dzia ki nr 466 w I owej przy ul.Ogrodowej, w tej samej kwestii na
wniosek u ytkowników wieczystych wszcz te zosta y dwa post powania w sprawie
przekszta cenia w stosunku do dzia ek nr 724/1 – ul.Pu askiego i 782/1 - ul.Mickiewicza,
wyst pi em w wnioskiem do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Zielonej Górze o wydanie opinii w sprawie mo liwo ci dokonania podzia u geodezyjnego
dzia ki nr 824 w I owej przy ul.M skiej (teren d.m yna),
wyda em jedn  decyzj  zatwierdzaj  podzia  geodezyjny dzia ki nr 1317 w I owej przy
ul. aga skiej ,
wyznaczy em do sprzeda y na wniosek najemcy lokal mieszkalny przy ul.Konopnickiej
5/11,
podj em dzia ania zmierzaj cego do sprzeda y w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego dzia ki nr 724/5 po onej w I owej przy ul.Pu askiego (dzia ka przy
budynku nr 17),
uzgodniono przebieg przy cza telekomunikacyjnego przechodz cego przez dzia ki nr 41 i
115/1 w m.I owa,

DROGI
zlecono wykonanie równania i wa owania parkingu przy Bibliotece Miejskiej w I owej.
Prace zosta y wykonane przez Firm  Krzysztofa widerskiego ze Szczepanowa. Na
potrzeby tych prac zakupiono mieszank  bazaltow  w ilo ci 50 ton,
zlecili my równie  wykonanie odwodnienia przejazdu przy Bibliotece Miejskiej w I owej.
Prace te zostan  wykonane przez Firm  Budowlan  Henryka Rzeszowskiego z I owej,
otrzymali my odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za uszkodzenie
chodnika przy drodze gminnej w m.I owa ul.Poniatowskiego,
wyst pi em z pismem do PKS ary o rozwa enie mo liwo ci uruchomienia linii
autobusowej do Janowa zgodnie z wnioskiem Radnej Renaty Kimla,
uzgodnili my lokalizacj  zjazdu z dzia ki nr 1098/4 w I owej przy ul. eromskiego, na której
przewidywana jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na drog  gminn
ozn.dzia  nr 1135,
zgodnie z wnioskiem Komisji Bud etu wyst pi em do Zarz du Dróg Wojewódzkich w
Zielonej Górze o rozwa enie mo liwo ci usytuowania przej cia dla pieszych przy
ul.Dolanowo w ci gu drogi wojewódzkiej nr 296,

DZIA ALNO  GOSPODARCZA
wydano 24 za wiadczenia z zakresu ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 2 decyzje o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
nadano numer porz dkowy nieruchomo ci przeznaczonej do dzia alno ci gospodarczej w
Koninie aga skim,
wydano 3 zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych (do 4,5% zawarto ci alkoholu
oraz na piwo, powy ej 4,5% do 18% alkoholu i powy ej 18% alkoholu) w punkcie
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sprzeda y detalicznej w I owej przy ul. aga skiej 34a (market DINO),
wszcz to post powanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzeda  alkoholu (do 4,%
zawarto ci alkoholu oraz na piwo, powy ej 4,5% do 18% i powy ej 18% alkoholu) w
kawiarni w I owej przy ul. Piaskowej 3,

GOSPODAROWANIE LOKALAMI MIESZKANYMI
przed yli my umow  na lokal socjalny przy ul. M skiej 13 lokal nr 4 w I owej,
zosta  przydzielony lokal mieszkalny w I owej przy ul. Pu askiego 1

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
16 marca br. rozstrzygni to konkursy na wykonanie zada  publicznych w zakresie kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy I owa.
Oferty z :  KS „Vitrosilicon-Intra” z I owej, Towarzystwo Turystyczno-Sportowe
„Orze ” z Konina aga skiego i Ludowy Zespó  Sportowy „P omie ” z Czernej i z
wybranymi klubami zostanie podpisana umowa na organizacj  dzia alno ci szkoleniowej i
wspó zawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i m odzie y na terenie gminy.
trwaj  prace budowlane przy „ Budowie kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012”
przy ul. Piaskowej w I owej. Wykonane zosta y podbudowy pod p yty boisk, wybudowany
budynek szatniowo-socjalny, zamontowane s upy o wietleniowe,  utwardzono kostk
brukow  plac przy budynku. Obecnie trwaj  prace przy monta u ogrodzenia boisk,
wykonywane s  przy cza kanalizacyjne i wodoci gowe oraz roboty instalacyjne
wewn trzne. Planowany termin zako czenia robót zgodnie z umow  do 31 maja 2011 r.

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 Franciszek Przynoga – Radny
Skierowa  pytania do pana Burmistrza:

na poprzedniej sesji zada em pytanie o podci cie drzew na ul. Konopnickiej – jak dot d bez
efektu,
tak e z poprzedniej sesji – sprawa uzupe nienia spoin w chodnikach na ul. Okrzei – te  bez
efektu,
nale y  zobowi za  wykonawców  chodników  przy  ul.  Okrzei  i  ul.  Kolejowej  do  poprawy
stanu chodników szczególnie w op akanym stanie s  chodniki przy ul. Kolejowej,
nie wszyscy mieszka cy I owej odwiedzaj  Urz d Miejski a znajduj ca si  gablota przy pl.
Wolno ci nie jest na bie co uzupe niana informacjami, które znajduj  si  na tablicy
og osze  w Urz dzie,
w jakim stopniu zaawansowane s  prace w sprawie wietlicy wiejskiej w aga cu, czy
porozumiano si  ze wspó cicielem w sprawie pod czenia energii elektrycznej, zgody
na dalsze prace, budow  szamba itp., poniewa  ta sprawa ci gnie si  od ponad dwóch lat a
budynek niszczeje.

Pan Miros aw Wdowiak – Radny
Zwróci  uwag  na ponownie pojawiaj cy si  problem niszczenia chodnika na ul. Ogrodowej  przez
samochody ci arowe wje aj ce na nieruchomo  po on  obok przejazdu kolejowego.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej
W zwi zku z ko cz  si  kadencj  2007-2011 podzi kowa  w imieniu Rady Miejskiej w I owej
so tysom za wk ad pracy i zaanga owanie w pe nieniu tej funkcji.
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Burmistrz I owej
Do czy  si  do podzi kowa . Wskaza , e ko czy si  kadencja, Pa stwo so tysi po wi cali swój
czas, energi  na to, aby mieszka com wsi o si  lepiej, eby problemy z którymi zwracaj  si
mieszka cy by y rozwi zywane. Zaznaczy , e so tysi s  osobami zaufania publicznego w swoich
so ectwach i za to wszystko chcia by im serdecznie podzi kowa , za po wi cony czas, po wi cenie
w pe nieniu tej funkcji. yczy  zdrowia  i sukcesu w nadchodz cych wyborach na now  kadencj
2011-2015.
Pan Jan S ocki  - w imieniu so tysów podzi kowa  za wspó prac  wszystkim obecnym i
nieobecnym na sesji Rady oraz yczy  dalszych sukcesów w pracy.

Obecnym na sesji so tysom Burmistrz i Przewodnicz cy Rady wr czyli podzi kowania i
pami tkowe albumy.

Ad. II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:
Przewodnicz cy Rady Miejskiej przed przyst pieniem do omawiania projektów uchwa  zapozna
radnych z protoko em z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwa  z radami dzia alno ci
po ytku publicznego, organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie.
Do projektów uchwa  nie wp yn y adne uwagi.

1) wyodr bnienia w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym 2012 rodków
stanowi cych fundusz so ecki

Pan  Roman  Andzel  –   Sekretarz  Gminy  omówi  projekt  uchwa y.  Poinformowa ,  e  konieczno
podj cia uchwa y o wyodr bnieniu z bud etu gminy na rok 2012 rodków funduszu so eckiego,
wynika bezpo rednio z przepisu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu so eckim (Dz.U. z dnia
31 marca 2009 r.):

Art. 1. 1. Rada gminy rozstrzyga o wyodr bnieniu w bud ecie gminy rodków stanowi cych
fundusz so ecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzaj cego rok bud etowy,
podejmuj c uchwa , w której wyra a zgod  albo nie wyra a zgody na wyodr bnienie funduszu w
roku bud etowym.

2.  Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

3. rodki funduszu przeznacza si  na realizacj  przedsi wzi , które zg oszone we wniosku, o
którym mowa w art. 4, s  zadaniami w asnymi gminy, s  poprawie warunków ycia
mieszka ców i s  zgodne ze strategi  rozwoju gminy.

4. rodki funduszu mog  by  przeznaczone na pokrycie wydatków na dzia ania zmierzaj ce do
usuni cia skutków kl ski ywio owej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
kl ski ywio owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z pó n. zm.).

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

2) ustalenia op aty za wpis do rejestru obków i klubów dzieci cych – referuje
Sekretarz Gminy

Pan Roman Andzel –  Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e Ustawa z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dzie mi w wieku do lat 3 da mo liwo  z dniem 3 kwietnia 2011 roku:

- tworzenia przez gmin , osob  fizyczn  lub osob  prawn  i jednostk  organizacyjn
nieposiadaj cej osobowo ci prawnej obków,

- tworzenia przez gmin , osob  fizyczn  lub osob  prawn  i jednostk  organizacyjn
nieposiadaj cej osobowo ci prawnej klubów dzieci cych,

- zatrudniania przez gmin  osoby fizycznej jako opiekuna dziennego dzieci,
- zatrudniania przez osob  fizyczn  niani do dzieci (w tym wypadku od dnia 1 pa dziernika

2011 roku).
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obki i kluby dzieci ce przed rozpocz ciem swojej dzia alno ci podlegaj  miedzy innymi wpisowi
do rejestru obków i klubów dzieci cych prowadzonego przez prowadzonego przez Burmistrza.
Rejestr b dzie jawny i udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej gminy I owa.
Zgodnie z art. 33 ustawy, wpis do rejestru podlega op acie, która stanowi dochód w asny gminy.
Wysoko  op aty ustala Rada Miejska w I owej i nie mo e ona by  wy sza ni  50% minimalnego
wynagrodzenia za prac  ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za prac .
Nie podlegaj  op acie zmiany wpisu.
Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za prac  reguluje ustawa z dnia 10 pa dziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac  (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z pó n. zm.). Zgodnie z ta
ustaw , od 1 stycznia 2011 roku wysoko  minimalnego wynagrodzenia za prac  wynosi 1386 z
miesi cznie (rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 5 pa dziernika 2010 r. w sprawie wysoko ci
minimalnego wynagrodzenia za prac  w 2011 roku – Dz.U. Nr 194, poz. 1288).
W zwi zku z powy szym, op ata za wpis do rejestru obków i klubów dzieci cych powinna by
ustalona w kwocie nie wi kszej ni  693 z otych.
Komisje Rady na swoich posiedzeniach zaproponowa y ustalenie op aty za wpis do rejestru

obków i klubów dzieci cych w wysoko ci 650 z otych.
osowanie uchwa y:

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

3) okre lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  przez Gmin  I owa
Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e Ustawa z dnia 25 czerwca
2010 r o sporcie okre li a sport jako bardzo wa  cz ycia spo ecznego, natomiast tworzenie
warunków, w tym organizacyjnych sprzyjaj cych rozwojowi sportu okre li a jako zadanie w asne
jednostek samorz du terytorialnego.
Rada Gminy jako organ stanowi cy mo e w wietle tej ustawy okre li  w drodze uchwa y, warunki
i tryb finansowania rozwoju sportu, wskazuj c jednocze nie cel publiczny jaki z zakresu sportu rada
zamierza osi gn . Dzia alno  sportowa prowadzona jest w szczególno ci w formie klubu
sportowego.
W naszej gminie dzia aj  trzy kluby sportowe uprawiaj ce przede wszystkim pi  no .
Utrzymywane s  ze rodków prywatnych sponsorów, ale te  trzeba tu zaznaczy , e Gmina równie
przeznacza na ten cel niema e rodki finansowe w formie utrzymywania i udost pniania obiektów
sportowych oraz finansowania szkolenia sportowego dzieci i m odzie y.
Od pocz tku tej kadencji grupa radnych stanowi cych wi kszo  w Radzie, po sygna ach p yn cych
ze strony dotychczasowych sponsorów o zamiarze obni enia przeznaczonych na kluby rodków
finansowych, zastanawia a si  czy Gmina mo e bardziej w czy  si  w finansowanie sportu na
naszym terenie.
Analizuj c sytuacj  finansow  klubów, po przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami
sponsorów, a tak e deklaracji Pana Burmistrza o ch ci wspierania rozwoju sportu, ze stycznia tego
roku, skierowanej na moje r ce oraz do firm sponsoruj cych kluby sportowe, grupa radnych maj c
na uwadze dobro rozwoju sportu w gminie wyst pi a z inicjatyw  uchwa odawcz  zgodnie ze
statusem naszej gminy i przed a Radzie projekt uchwa y wspieraj cej sport wskazuj c cel
publiczny z zakresu sportu, który Gmina zamierza osi gn .
Radni: Robert Goc, Pawe  Janczyk, Franciszek Przynoga oraz Anatol Smaga podpisani pod
projektem uchwa y, upowa nili mnie jednocze nie do podj cia prac nad projektem oraz konsultacji
projektu pod wzgl dem prawnym jak i formalnym.
Przyznam, e ostateczna wersja znacznie ró ni si  od pierwotnej, ale wymusi y to wymagania
prawne. Uchwa a by a dok adnie konsultowana z Sekretarzem Gminy oraz pani  mecenas.
Wszelkie uwagi zosta y w tej uchwale uwzgl dnione. Ostatnie poprawki zosta y wprowadzone
przez poszczególne komisje a tak e uwagi do uchwa y by y wprowadzone przez Pana Burmistrza.
Wszystkie poprawki zosta y zaakceptowane i ostateczny projekt uchwa y zosta  przedstawiony
Pa stwu do uchwalenia.
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Uchwa a okre la w szczególno ci warunki i tryb finansowania klubów sportowych, tryb
post powania o udzielenie wsparci oraz sposób jego rozliczenia. Uchwa a okre la równie  cele
publiczne z zakresu sportu, które Gmina zamierza osi gn  oraz sposób kontroli realizowanego
zadania celu publicznego. Uchwa a okre la, e wsparcie b dzie mog o by  udzielane w formie
dotacji i stypendiów sportowych udzielane na podstawie osobnej uchwa y. Wsparcie b dzie
udzielane po przeprowadzeniu organizowanego przez Burmistrza otwartego konkursu i po
podpisaniu umowy, na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zdaj  sobie spraw , e by
mo e kluby sportowe b  troch  rozczarowane ale pami tajmy e, dysponujemy rodkami
publicznymi i kluby b  musia y napisa  dobre wnioski, a potem dok adnie rozliczy  si  z
otrzymanych rodków publicznych. Na koniec chcia bym powiedzie , e by  mo e nie jest to
idealna uchwa a, ale je eli kluby sportowe jak i Burmistrz, który b dzie organizowa  konkursy
wyka  dobr  wol  to jej cel zostanie osi gni ty. I jeszcze jedno, jestem radnym ju  V kadencj  i
je eli dobrze pami tam jest to pierwsza uchwa a wniesiona pod obrady przez radnych, dlatego
prosz  o jej przyj cie.
W zwi zku z rozbie no ciami wynikaj cymi z posiedze  komisji dot. ostatecznego brzmienia § 5
ust. 2 pkt 6 nale y rozwa  zapis tego punktu.

Pan Miros aw Wdowiak – Radny
Zg osi  wniosek, aby zapis § 5 ust. 2 pkt 6 brzmia :
„Wyp aty wynagrodze  dla pracowników i dzia aczy klubu sportowego”.

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Zaznaczy , e radni s  autorami tego projektu uchwa y m.in. dlatego, e nie mogli my doj  do
porozumienia co do koncepcji finansowania rozwoju sportu. Praktycznie ja  do tej uchwa y nic nie
wnioskowa em  tylko pyta em jak  mam j  czyta  dlatego, e pa stwo chcecie t  uchwa
wprowadzi , eby móc dofinansowywa  kluby sportowe. Ja oczywi cie nie jestem przeciwnikiem
klubów sportowych, mam jednak inn  koncepcj  dofinansowania rozwoju sportu i za atwienia tego
problemu. Pa stwo proponujecie rozwi zanie takie jak w projekcie, my natomiast z Sekretarzem
Gminy  podeszli my  do  tej  uchwa y  w  ten  sposób,  eby  stwierdzi ,  czy   jest  ona  dla  nas  tj.
urz dników do wykonania. Ona oczywi cie przy pewnych za eniach jest do wykonania. Te
niejasno ci na komisjach wyja niali my, jeszcze du o zagro  istnieje, bo nie wiadomo co ycie
napisze.  Podkre lam,  e  kwoty  na  dofinansowanie,  jak  równie  same  rozwi zania  w  tej  uchwale
le  w pa stwa gestii jako tych, którzy o to wnioskujecie.

osowanie wniosku zg oszonego przez pana M. Wdowiaka:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

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

4) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. I tak:
1. Zmniejszenie planu dochodów z tytu u cz ci o wiatowej subwencji ogólnej o kwot  148.824 z
dokonane zostaje na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku znak:
ST3/4820/2/2011 ( dzia  758 rozdzia  75801 §2920 ), które wp yn o do Urz du Miejskiego w

owej 23 lutego 2011 roku.
2. W zwi zku z otrzyman  darowizn  przez So ectwo Borowe zostaje zwi kszony plan dochodów o
kwot  1.300 z  ( dzia  921 rozdzia  92109 § 0960),  któremu towarzyszy zwi kszenie planu
wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 §§ 4210, 4260 na czn  kwot  1.300 z .
3. Ww. klasyfikacji bud etowej na § 4270 zostaje zwi kszony plan wydatków o kwot  5.000 z  na
sfinansowanie likwidacji zawilgoce  i zagrzybie  , wykonania tynków w wietlicy wiejskiej w
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Czernej  w zwi zku z zaleceniami pokontrolnymi.
4. W  ramach dotacji dla „ Ma ej szko y w Koninie” zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale
801 rozdzia  80101 § 2540 o kwot  522 z , a zwi kszony w dziale 854 rozdzia  85404 § 2540
równie   o kwot  522 z .
5. W zwi zku z aktualizacj  kosztorysu dotycz cego inwestycji pn. Kompleksowy program
poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych przez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze
poprawiaj cych bezpiecze stwo- I etap zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 600 rozdzia
60016 § 6050 o kwot  328.101 z .
6. W zwi zku z wnioskami Komisji Bud etu i Przewodnicz cego Komisji Bud etu w sprawie:
- wprowadzenia do bud etu dotacji celowej na wspieranie sportu przez Gmin  I owa w kwocie
100.000 z ,
- wprowadzenia do bud etu zadania dotycz cego modernizacji budynku znajduj cego si  na
stadionie miejskim w kwocie 20.000 z
zostaje zwi kszony plan wydatków:
- w dziale 926 rozdzia  92605 § 2820 o kwot  100.000 z ,
- w dziale 926 rozdzia  92601 § 6050 o kwot    20.000 z .
Zwi kszenie planu wydatków na ogóln  kwot  453.101 z  wynikaj cych z pkt 3, 5, 6 oraz
zmniejszenie planu dochodów wynikaj cych z pkt 1 o kwot  148.824z   cz ciowo znajduje swoje
pokrycie w:
-  zwi kszeniu planu dochodów na §§ 0920,0580, 0910,2360,0490 tj. w kwocie 8.517 z ,
- wprowadzeniu do bud etu skumulowanej nadwy ki z lat ubieg ych w kwocie 175.131 z ,
- wprowadzeniu do bud etu wolnych rodków w kwocie 333.699 z .
Pozosta a kwota 84.578 z  znajduje swoje pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków
zaplanowanych do sfinansowania rodkami w asnymi na zadaniu pn. „ Plac Wolno ci –
modernizacja po czona z odnow ”, co ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu planu
wydatków w dziale 600 rozdzia  60016 § 6059 o kwot  84.578 z . W celu zachowania proporcji
15% udzia u bud etu Gminy i 85% udzia u rodków bud etu Unii Europejskiej w finansowaniu
przedmiotowego zadania ulega zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600 rozdzia  60016 § 6057
o kwot  479.276 z  i równocze nie plan dochodów  w dziale 600 rozdzia  60016 § 6207 równie  o
kwot  479.276 z .
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
W dniu dzisiejszym w godzinach rannych pan Marek Sawicki poinformowa  mnie, e uzyska
podzi kowanie od Klubu Sportowego „Orze ” w Koninie ag. w zwi zku z przeznaczeniem
rodków na remont boiska. W projekcie uchwa y przewidywane s rodki w wysoko ci 20 tys. z  na

Stadion w I owej, a do pana Przewodnicz cego Rady Miejskiej wp yn y dwa pisma z Czernej i z
Konina ag., które zosta y nast pnie przes ane do mnie, z którymi si  zapozna em i praktycznie nie
wiedzia em  co  mam  z  tym  fantem  zrobi ,  bo  to  jest  w  decyzji  pa stwa.  W  zwi zku  z  tym  jest
pro ba, mamy 20 tys. z  i na remonty obiektów sportowych wi cej nie damy, bo nie ma tych
pieni dzy wi cej, wi c prosz  o zmian  przeznaczenia tych rodków nie tylko na Stadion Miejski w

owej, ale na obiekty sportowe w Gminie I owa. Wnioski te obejmowa y ró ne wydatki, które by
mo e w cz ci b  mog y by  sfinansowane zgodnie z uchwa  o finansowaniu rozwoju sportu,
ale niektóre np. trzy prysznice w Czernej, wiercenie studni i w Koninie remont dachu, szatni i
barierki  to  wydatki  z  modernizacji.  Oczywi cie  trzeba  b dzie  sprawdzi  ich  zasadno ,  bo  w
Czernej b dzie przecie  wodoci g. Stawiam wi c wniosek o zmian  przeznaczenia rodków na
modernizacj  obiektów sportowych na terenie Gminy I owa.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Osobi cie sk ada em wniosek o znalezienie rodków finansowych na inwestycje na Stadionie
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Miejskim w I owej, by y z tym bardzo du e problemy, niezb dne by y opinie prawne i to si
przeci ga o w czasie, dlaczego teraz mamy straci  to. Nie mamy przecie  pism ani „Or a” ani
„P omienia”. Je li takie pisma wp yn  na komisje to je rozpatrzymy i b dziemy szukali rodków. Ja
na dzie  dzisiejszy nie rusza bym tego.

Pan Robert Goc – Radny
Zasad  jest remontowanie czego  starszego, w Koninie ag. jest wybudowana szatnia mo e osiem
– dwana cie lat temu.

Pan Burmistrz – ona by a wybudowana zaraz po wojnie.

Pan Goc – ale wyremontowana, mi si  wydaje, e w I owej jest d ej dach i te pomieszczenia
wygl daj  gorzej.

Pan Burmistrz – pa stwo decydujecie, a to jest  moja propozycja, aby zmieni  ten zapis. Je li nie to
zostanie tak jak jest.

Pan Miros aw Wdowiak – Radny
Rozumiem, e przy zmianie zapisu te rodki nie by yby teraz dzielone, tylko pó niej komu jaka
kwota.

Pan Burmistrz – nie wiem jaka jest przyczyna, e pa stwo nie rozpatrywali cie tych pism.

Pan Przynoga – nie jestem przeciwny modernizacji tych obiektów, ale musi by  przyj ty jaki  tok
post powania. Proponuj , aby pisma te wp yn y na komisje, które je rozpatrz  i b dziemy szukali
rodków na ten cel.

Pan Burmistrz – ale wiecie pa stwo doskonale, e wi cej pieni dzy ju  nie ma, mo liwo ci zosta y
wyczerpane.

Pan Wdowiak – czy mogliby my podj  uchwa  zgodnie z wnioskiem pana Burmistrza,
pozostawiaj c podzia  tej kwoty do rozstrzygni cia mi dzy tymi trzema Klubami i panem
Burmistrzem. Chyba nie mo emy w tej chwili podzieli  tych pieni dzy, bo nie znamy kosztów.

Pan Burmistrz – do wniosku radnego Przynogi te  nie by  pod czony aden kosztorys i nie wiemy
ciwie ile to b dzie kosztowa o. Mo na to uzgodni  z przedstawicielami Klubów.

Pan Brzezicki – ja proponuj  rozdzieli  jednak te rodki na poszczególne Kluby: 15 tys. z  na I ow ,
3 tys. z  na Konin ag., 2 tys. z  na Czern , albo po 2,5 tys. z  wioski.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej podda  pod g osowanie wniosek Burmistrza o zmian  zapisu na:
modernizacja obiektów sportowych w Gminie I owa w za czniku nr 3.

Pan Goc – czy to jest wniosek pana Burmistrza, czy radnego pana Sawickiego.

Pan Burmistrz – tak to jest mój wniosek.

Pan Goc – przytoczy  przebieg obrad komisji rewizyjnej dot. zmiany uchwa y bud etowej na 2011
rok Gminy I owa, gdzie pan Sawicki by  przeciwny tej zmianie.

Pan Przynoga – je eli to jest pana wniosek to dlaczego tyle by o problemów z moim wnioskiem
dot. naprawy dachu na Stadionie Miejskim w I owej, e potrzebne by y opinie prawne i dopiero po
zmianie wniosku na inwestycje zosta  pozytywnie rozpatrzony na kwot  20 tys. z .
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Pan Burmistrz – z bardzo prostej przyczyny, Klub Sportowy „Vitrosilicon-Intra” ma umow  z
Gmin  na utrzymanie Stadionu, w tym obiektów w niepogorszonym stanie. Nale o rozstrzygn ,
czy remont dachu le y w gestii administratora bez dodatkowych dop at, czy te  nale y to
potraktowa  jako inwestycj .  eby pana wniosek uwzgl dni  nale o potraktowa  to jako
modernizacj , a nie remont.

Pan Przynoga – ja mam odczucie, e pan mi ca y czas robi pod górk , eby nie przydzieli , a teraz z
tej kwoty chce pan jeszcze dzieli  na inne Kluby.

Pan Burmistrz – ja po prostu widzia em wnioski ró nych Klubów i my la em, e pa stwo
zapoznali cie si  z tymi pismami. Nie wiem dlaczego to nie by o rozpatrywane. Dzisiaj mi to
przypomniano i nie chc  nie za atwi  sprawy modernizacji dachu w I owej, ale wiem, e wi cej
rodków na remonty mo e ju  nie by .

Pan Przynoga – je li mieliby my te pisma razem z moim wnioskiem to by my te  o to walczyli.

Pan Burmistrz – ale z kim pan chce walczy , to przecie  pan decyduje sk d te rodki si  bior  i na
co s  przeznaczane. Przecie  ja z panem nie walcz .

Pan Brzezicki – te pisma dotyczy y dofinansowania Klubów Sportowych w sensie utrzymania
dru yn seniorów tak jak w „Vitrosiliconie” i b dzie to mo liwe po przyj ciu uchwa y o
finansowaniu rozwoju sportu i nie by o tam wzmianki o remontach o zakresach.

osowanie wniosku Burmistrza:
W g osowaniu uczestniczy o 13 radnych
Za przyj ciem wniosku g osowa o – 3 radnych (M.Wdowiak, K. Burnat, M.Stanis awski)
Przeciw – 8
Wstrzymuj cych si  – 2 (Z.Czarnota, J.Brzezicki)

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

Informacja nt. sytuacji na rynku pracy w gminie I owa w roku 2010
Pani Ewa Koz owska – Przedstawiciel Powiatowego Urz du Pracy w aganiu przedstawi a
informacj  (stanowi za cznik do protoko u).
Pan Anatol Smaga – poprosi  o przybli enie tematyki programu „50+” i mo liwo ci wspierania
osób niepe nosprawnych.
Pani Koz owska omówi a szerzej te zagadnienia.
Pan Józef Brzezicki – za trzy miesi ce na rynek pracy wejd  nowi absolwenci szkó , czy w zwi zku
z tym zostan  zwi kszone rodki na sta e i, czy Urz d Pracy analizuje rynek pracy pod k tem
kszta cenia.
Pani Ewa Koz owska – Urz d nie ma wp ywu na kierunki kszta cenia, sami pracodawcy nie byli
zainteresowani udzia em w spotkaniach na ten temat, a cz ciowo na tak  sytuacj  z kszta ceniem
ma wp yw dokonana reforma szkolnictwa likwiduj ca szkolnictwo zawodowe.
Pani Maria nowska – zapyta a, jaki jest procent osób bezrobotnych z wykszta ceniem wy szym
w gminie, powiecie.
Pani Koz owska – w powiecie jest to oko o 4 %.
Pan Józef Brzezicki – z tego sprawozdania wynika, e agodzenie skutków bezrobocia odbywa si
przede wszystkim poprzez sektor publiczny tj. organizowane przez urz dy prace spo ecznie

yteczne, prace interwencyjne, bardzo ma o ofert jest z sektora prywatnego. Czy ma e
wykorzystanie dotacji na uruchomienie dzia alno ci wynika o z braku pieni dzy, czy
zainteresowania?
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Pani Ewa Koz owska – w Gminie I owa akurat ta sytuacja wynika z braku zainteresowania,
poniewa  w powiecie zosta o udzielone 156 takich dotacji po 18 tys. z otych.
W 2011 roku b  przyznawane dotacje jedynie na dzia ania niszowe ze wzgl du na ma  ilo
zabezpieczonych rodków na takie dotacje.
Pan  Józef Brzezicki – co z terminem prac interwencyjnych, czy trzy miesi ce to nie za krótki
okres.
Pani Ewa Koz owska – najcz ciej s  to prace wykonywane w ramach umów zawartych z
jednostkami bud etowymi i w roku ubieg ym by y to sze ciomiesi czne, w tym roku ze wzgl du na
szczup rodków i ch  obj cia jak najwi kszej grupy bezrobotnych tymi pracami czasokres prac
interwencyjnych zosta  skrócony do trzech miesi cy.
Pan Sekretarz Gminy w imieniu pani so tys ze Szczepanowa zapyta  o dzia anie zamiejscowego
punktu po rednictwa pracy w I owej. W dniu wczorajszym ze Szczepanowa przyjecha y osoby do
tego punktu i by  on czynny tylko od godz. 800 do godz. 1200 i w sumie zosta y przyj te tylko cztery
osoby tj.  jedna  na  godzin .  Czy  mo liwe jest  takie  dzia anie  punktu,  czy  to  by o  ustalenie  osoby
prowadz cej punkt.
Pani Ewa Koz owska – niestety ta osoba ma prawo tak pracowa , poniewa  przepisy ustawy,
standardy us ug rynku pracy, rozporz dzenia nak adaj  bardzo du o obowi zków na takich
pracowników. To oczywi cie inaczej jest widziane z drugiej strony. Po redniczka musi sporz dzi
w wyniku rozmowy z osob  bezrobotn  wymagan  dokumentacj  i wprowadzi  do systemu oraz na
karty.
Poza tym po rednicy maj  obowi zek stawi  si  raz w tygodniu na konsultacje do agania i
utrzymywa  sta e kontakty poprzez wizytacje z pracodawcami. To powoduje konieczno
zamykania punktu w pewnych (umówionych)  godzinach i dniach tygodnia. Aktywizacja
bezrobotnych  nie polega tylko na podpisie i odhaczeniu na li cie.

Sprawozdanie o stanie porz dku i bezpiecze stwa publicznego na terenie dzia ania
Komisariatu Policji w I owej w 2010 roku
Pan Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej odpowiada  na pytania do
sprawozdania (stanowi za cznik do protoko u).
Pan Franciszek Przynoga –  niepokoi mnie fakt, e jest du o kradzie y  na terenie gminy,  do tego
nie jest wielka ich wykrywalno .
Pan Piotr Tomkiewicz – najcz ciej s  to kradzie e w wyniku pozostawienia np. rzeczy w
okre lonym miejscu i nie zastaniu ich po powrocie, gdzie nie ma wiadków tego zdarzenia.
Pan Robert Goc – jak post puje si  w przypadku zg oszenia bójki lub pobicia?
Pan Piotr Tomkiewicz – bójka i pobicie to s  dwa ró ne poj cia. Je li jest pobicie to musz  by  co
najmniej trzy osoby, je eli ka dy bije si  z ka dym to wszyscy s  pokrzywdzonymi i wszyscy s
sprawcami. Pobicie wyst pi w przypadku, gdy jedna osoba jest pokrzywdzona i co najmniej dwie
osoby, które atakuj , a pokrzywdzony si  nie broni. Broni cy mo e sta  si  sprawc , je eli
przekroczy obron  i stanie si  atakuj cym.
Pan Miros aw Wdowiak – czy na terenie gminy nadal wyst puje problem z dopalaczami?
Pan Piotr Tomkiewicz – nie ma w tej chwili adnych sygna ów o zatruciu dopalaczami, zagro enie
zosta o zniwelowane, ale s  inne rodki, które mog  odurza .
Pan Sekretarz Gminy – czy jest szansa na nowy komisariat w I owej?
Pan Piotr Tomkiewicz – pojawi a si  taka informacja, która funkcjonowa a do tzw. kryzysu, teraz
niestety trzeba oszcz dza , mamy problem lokalowy, sko czy o si  na planach.
Pan Józef Brzezicki – ze sprawozdania wynika, e wyst puj  równie  problemy w obsadzie
kadrowej.
Pan Piotr Tomkiewicz – to wynika z braku ch tnych i rodków.
Pan Józef Brzezicki – czy wyst puj  problemy z paliwem.
Pan Piotr Tomkiewicz – obecnie nie ma takich braków.
Pan Józef Brzezicki – czy policjanci nie mogliby odbywa  patroli pieszych?
Pan Piotr Tomkiewicz – te  by my to chcieli, ale patrole odbywaj  si  w godzinach
popo udniowych i nocnych na terenie trzech gmin i w sytuacji wyst pienia jakiego  zdarzenia
patrol pieszy nie jest w stanie dotrze  szybko na takie miejsce. Poza tym odbywanie patrolu
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pieszego wymaga przebywania w pobli u patrolu zmotoryzowanego.
Pan Józef Brzezicki – patrol zmotoryzowany, który jedzie i widzi pojazd zaparkowany na przej ciu
dla pieszych to powinien zareagowa , a tego nie robi.
Pan Piotr Tomkiewicz – oczywi cie powinien zareagowa  i prosz  o informacj  je eli s  takie
zdarzenia.
Pan Józef Brzezicki – tak s  szczególnie na ulicy eromskiego.
Pan Miros aw Wdowiak – pojawi  si  kiedy  temat policji autostradowej w I owej.
Pan Piotr Tomkiewicz – by y kiedy  takie ustalenia, ale w tej chwili taka policja na naszym terenie
nie jest potrzebna tj. od chwili uruchomienia drugiej nitki autostrady. Od czterech lat nie by o tutaj
powa nego wypadku, zdarzaj  si  kolizje.
Pan Mieczys aw Laskowski – czy niemo liwe by oby jednak pozostawianie samochodu
policyjnego np. na Placu Wolno ci i patrolowanie okolicy na pieszo?
Pan Piotr Tomkiewicz – przyjmuj  t  sugesti  i rozwa  tak  mo liwo . Ze wzgl du jednak na
stan etatowy naszego komisariatu s ba patrolowa to policjanci pe ni cy s  w nocy. Policjanci
w samochodzie w innym czasie to z regu y dzielnicowi.

Sprawozdanie Pe nomocnika Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom z dzia alno ci
Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej za rok 2010
Pani Ewa Sowa – przedstawi a polityk  rozwi zywania problemów alkoholowych oraz
sprawozdanie (stanowi za cznik do protoko u).
Pan Józef Brzezicki – zapyta  na czyj koszt przebywaj  osoby, rodziny w Wincenty skim Centrum
Pomocy Rodzinie?
Pani Ewa Sowa – osoby, które znajduj  schronienie w Centrum z pewno ci  nie otrzymuj
wsparcia ze strony komisji, która nie zabezpiecza takich rodków. Ich utrzymanie zapewnia ks.
Proboszcz i pomagaj  „trze wi alkoholicy”, którzy sk adaj  si  na jedzenie, przywo  chleb z
piekarni.
Pan Józef Brzezicki – czy komisja przeprowadzaj c kontrole stwierdzi a przypadki sprzeda y
alkoholu ma oletnim i, czy jest mo liwe takie stwierdzenie?
Pani Ewa Sowa – w ubieg ym roku nie, fakt sprzeda y alkoholu ma oletniemu powinien by
natychmiast zg oszony na policj  przez osob , która to zauwa a, samo zwrócenie uwagi
sprzedawcy jest niewystarczaj ce, bo sprzedawca zawsze mo e si  wyprze  takiego zdarzenia.
Pani Halina Konopa – ma oletni radz  sobie inaczej, prosz  osoby doros e o zakup alkoholu.
Pani Ewa Sowa – prawo w tej sytuacji jest jasne, je li sprzedawca sprzeda alkohol komu
doros emu, a ten wyniesie alkohol ma oletnim, to sprzedawca nie z amie prawa, ale je li
sprzedawca sprzeda alkohol, piwo dziecku, które kupuje dla ojca to z amie prawo.
Tak naprawd  to sprzedawcy s  naszymi sojusznikami w rozwi zywaniu problemów alkoholowych
i liczymy wr cz na ich pomoc w tym zakresie, bo komisja, czy te  jej cz onkowie nie mog  by
wsz dzie.
So tys wsi Czerna – ile razy kontrola by a dokonywana w Czernej, bo ci gle wyst puje problem ze
sprzeda  alkoholu i papierosów nieletnim.
Pani Ewa Sowa – kontrola by a raz, ja by am tam wielokrotnie, cho by z powodu dopalaczy, samo
jednak zwracanie uwagi sprzedawcom nie przynosi efektów, je li jednak na moich oczach takiego
zdarzenia nie ma to nie mog  wezwa  policji i wyst powa  o odebranie koncesji. W momencie
zauwa enia takiej sytuacji trzeba wzywa  policj  i musi to zrobi  ten kto to widzi np. pan jako
so tys.
Pan Józef Brzezicki – czy komisja mo e podj  dzia ania podczas festynu lub tzw. sylwestra?
Pani Ewa Sowa – cz onkowie komisji nie maj  prawnych mo liwo ci kontrolowania stanu
trze wo ci m odzie y na takich imprezach, to wy cznie zadanie policji.

Dzia alno wietlicy Integracji Spo ecznej w Koninie aga skim
Sprawozdanie przedstawi a pani Ewa Sowa – Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania
Uzale nieniom (sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).
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Sprawozdanie z dzia alno ci wietlicy Socjoterapeutycznej za rok 2010 dzia aj cej przy
Wincenty skim Centrum Pomocy Rodzinie w I owej
Sprawozdanie przedstawi a pani Lidia Rouba – Koordynator wietlicy (sprawozdanie stanowi
za cznik do protoko u).
Pan Józef Brzezicki – ile dzieci na bie co przebywa w wietlicy?
Pani Lidia Rouba – przeci tnie w zale no ci od zachorowa  10-15 dzieci zapisanych, pojawiaj  si
dzieci te   spoza  listy.
Pan Robert Goc – czy Gminne Centrum Kultury i Sportu w I owej wspiera finansowo dzia alno
wietlicy?

Pani Lidia Rouba – finansowo nie.

Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Integracji Spo ecznej w miejscowo ci Czerna
Pani Wanda Janczyk – Koordynator O rodka przedstawi a sprawozdanie (stanowi za cznik do
protoko u).

Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem za rok 2010
Pani Ewelina Nowak – Koordynator O rodka omówi a sprawozdanie (stanowi za cznik do
protoko u).

Ad. II pkt 11
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje radnych
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Udzieli  odpowiedzi na zadane pytania i tak:

podci cie drzew na ul. Konopnickiej – umowa zosta a ju  podpisana i od poniedzia ku
rozpoczn  si  prace na tej ulicy,
uzupe nienie spoin w chodnikach na ul. Okrzei – sprawa ta zosta a ju  zg oszona do
in yniera nadzoru, który prowadzi nadzór inwestorski nad tym zadaniem i na 6 kwietnia br.
jest wyznaczona data przegl du i wraz z innymi uchybieniami sprawa ta równie  ma by
za atwiona,
odno nie poprawy stanu chodników przy ul. Kolejowej – konieczno  naprawy zg osimy do
zarz dcy drogi ( Zarz du Dróg Wojewódzkich),
gablota przy pl. Wolno ci nie jest na bie co uzupe niana informacjami, które znajduj  si
na tablicy og osze  w Urz dzie – zgodnie ze Statutem Gminy jeste my obowi zani
og asza  niezb dne informacje „w sposób zwyczajowo przyj ty” tj. na tablicy og osze  w
siedzibie Urz du Miejskiego, w gablocie- tablicy na pl. Wolno ci umieszczane s  jedynie
informacje ogólne, co si  dzieje lub dzia  b dzie na terenie Gminy lub z gmin  zwi zane, to
nie jest tablica og osze  tylko informacyjna. Z tego te  wzgl du niestety mieszka cy musz
si  uda  do Urz du by uzyska  niezb dne im informacje i zapozna  si  z urz dowymi
og oszeniami. Zw aszcza,  e niekiedy ilo  wywieszanych w jednym czasie og osze  i
informacji uniemo liwia tak e ich zamieszczenie w gablocie na pl. Wolno ci.
wietlica wiejska w aga cu- 7 kwietnia br. ma odby  si  rozprawa s dowa odno nie

udost pnienia budynku dla zamontowania przy cza energetycznego, bez zgody
wspó ciciela nie mo emy nic robi , poniewa  nie zgodzi  si  na prace wi c
wyst pili my do s du w tej sprawie,



15

niszczenia chodnika na ul. Ogrodowej  przez samochody ci arowe wje aj ce na
nieruchomo  po on  obok przejazdu kolejowego – mo emy zwróci  si  do zarz du dróg
powiatowych tj. zarz dcy tej drogi w sprawie poprawienia tego chodnika, ale przede
wszystkim trzeba b dzie „rozmawia ” z obecnym u ytkownikiem tych magazynów.
Burmistrz poprosi  by w  takich przypadkach niszczenia mienia, gdy mamy bezpo redni
informacj  o sprawcy, o nr rejestracyjnym pojazdu itp. natychmiast interweniowa
chocia by dzwoni c z informacj  na policj . Wtedy b dzie mo liwo  chocia  uzyskania
pokrycia kosztów naprawy od sprawcy zdarzenia.

So tys aga ca – zapyta  o losy drogi biegn cej od przys owiowego d ba w prawo,
mieszka cy prosz  o interwencje ze wzgl du na jej pogarszaj cy si  stan.

Burmistrz – poinformowa , e sprawdzi kto jest w ciwym zarz dc  drogi, ale wobec jej
bardzo lokalnego charakteru z pewno ci  nie b dzie ch tnych do jej naprawy i dlatego w miar
posiadanych rodków i sprz tu postaramy si  uzupe ni  dziury dla polepszenia jej stanu.

Ad. II pkt 13
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady V sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 15 stron, ponumerowanych od 1 do 15
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1755

Protoko owa a:

Maria Soko owska


