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

z dnia  29 listopada  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 X sesji Rady Miejskiej w I owej.

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

Nieobecni:
Czarnota Zdzis aw
Sawicki Marek

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

Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:
1) Adam Gliniak – Burmistrz I owej
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM
4) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
5) Jacek Szary – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
6) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
7) Zdzis aw Chodorski  – So tys wsi Konin ag.
8) adys aw Koz owski – So tys wsi Czy ówek
9) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej
10) Ewa Sowa – Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
11) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej
12) Agata Parfianowicz – So tys wsi Wilkowisko
13) Franciszek Paczkowski – So tys wsi Czerna

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

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

porz dku obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

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

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

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Analiza o wiadcze  maj tkowych za 2010 rok.

4. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) uchylaj ca uchwa  nr 380/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa mostu przy ul.
skiej”– referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 43 str 1)

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

3) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2011 roku – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr
43 str 5)

4) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2011 roku – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr
43 str 7)

5) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr
44)

6) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018  – referuje
Skarbnik Gminy (Druk Nr 45)

7) zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do
zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr
38 str 13)

8) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy I owa
na lata 2012-2016 – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 38 str 1)

9) okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci – referuje
Sekretarz Gminy (Druk Nr 39)

10) wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej – referuje
Kierownik ZGKiM (Druk Nr 39)

11) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania
cieków na rok 2012 – referuje Kierownik ZGKiM (Druk Nr 40 str 3)

12) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 40 str 1)

13) okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci – referuje Sekretarz Gminy (Druk
Nr 37 str 5)

14) okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych– referuje Sekretarz
Gminy (Druk Nr 37 str 15)

15) op aty targowej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 37 str 3)
16) obni enia redniej ceny skupu yta stanowi cej podstaw  do obliczenia podatku rolnego na

obszarze gminy I owa w 2012 roku – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 37 str 11)
17) wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz okre lenia zasad ustalania i poboru oraz

terminy p atno ci i wysoko  stawki op aty od posiadania psów – referuje Sekretarz Gminy
(Druk Nr 37 str 1)

18) przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy I owa
na 2012 rok – referuje Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom (Druk
Nr 41 str 1)

19) przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2012 rok –
referuje Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom (Druk Nr 41 str 11)

20) ustanowienia  zasad  korzystania  z  gminnych  placów  zabaw  –  referuje  Sekretarz  Gminy
(Druk Nr 39)

5. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Zako czenie X sesji Rady Miejskiej w I owej.
Porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.
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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:

zosta   z ony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska  i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze  na dofinansowanie unijne projektu  „Wsparcie Krajowego
Systemu Ratowniczo-Ga niczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-ga niczego dla
OSP w I owej”. Wniosek zosta  pozytywnie oceniony przez Zarz d Funduszu na I etapie
oceny pod wzgl dem kryteriów formalnych . Nast pny II etap oceny b dzie  dotyczy
punktowych  kryteriów  specyficznych . Ca kowita warto  projektu –  695 694,00 z    w
tym dofinansowanie unijne – 591 339,90,00 z ,  poziom dofinansowania w granicach 85 % .
W dniu   17.11.2011  zosta  z ony w Urz dzie Marsza kowskim, w ramach programu
PROW 2007-2013, wniosek o dofinansowanie unijne naszego projektu  „Uporz dkowanie
gospodarki wodno- ciekowej w Gminie I owa poprzez budow  wodoci gu w so ectwie
Czerna, wodoci gu w so ectwie aganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie  ulicy
Sportowej w miejscowo ci I owa”. Ca kowita warto  projektu –  3 909 718,63 z    w tym
dofinansowanie unijne – 2 366 865,00  z , poziom dofinansowania w granicach 75%.
Powy sze projekty s  planowane do realizacji w roku 2012.
wydano 9 decyzji dotycz cych wycinki drzew,
wydano 7 za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
zosta a przeprowadzona odbudowa  rowu melioracyjnego w miejscowo ci Klików i w
miejscowo ci Borowe, rowy te zosta y zniszczone w wyniku powodzi,
wystosowano pro  do Lubuskiego Zarz du Melioracji i Urz dze  Wodnych w Zielonej
Górze o podj cie czynno ci maj cych na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe w
miejscowo ci Klików i poprawienie stanu melioracji rzeki Wykroty,
og osi em przetargi na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanych ozn. dzia kami nr 1/51,
1/55 i 1/56 po onych przy autostradzie,
negatywnie zaopiniowa em mo liwo  dokonania podzia u nieruchomo ci po onych w

owej - dzia ki nr 270/9 i nr 429,
wyda em decyzj  w sprawie zatwierdzenia podzia u nieruchomo ci ozn. dzia  nr 108 w
Klikowie,
w ramach podpisanych umów wykonano: remont drogi (przy sklepie) w m. Czerna oraz
remont dróg w m. Kowalice,
w ramach Funduszu So eckiego so ectwa Klików wykonany zosta   witacz po czony z
tablic  og osze ,
ustawiono znaki zakazu zatrzymywania w ci gu drogi gminnej przy ul. Piaskowej,
dokonano naprawy sp ka  w jezdni drogi gminnej w Jankowej aga skiej (droga do
„Janowa”),
dokonano naprawy wa u na zalewie w Klikowie i ustawiono znaku zakazu ruchu po wale,
wyda em pozytywn  opini  dot. projektu sta ej organizacji ruchu zwi zanej z rozbudow
drogi wojewódzkiej nr 296 relacji I owa-Ruszów od km 42+000.000 do km 46+159.00,
uzgodni em pozytywnie wykonywanie przewozów regularnych osób na linii
komunikacyjnej aga  –  Konin aga ski – Wymiarki  nr 25 przez Miejski Zak ad
Komunikacji Sp. z o.o w aganiu,
na wniosek ZGKiM uzgodni em przystosowanie wej cia dla osób niepe nosprawnych do
lokalu u ytkowego w budynku nr 21 przy ul. Mickiewicza w I owej w pasie drogowym
drogi gminnej ,
uzgodni em budow  sieci gazowej redniego ci nienia w drodze gminnej w I owej przy ul.
Traugutta - dzia ka nr ewid. 1145/4,
uzgodni em budow  elektroenergetycznego przy cza kablowego w drodze gminnej w m.
Szczepanów gm. I owa - dzia ka nr ewid. 169,
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uzgodni em umieszczenie rury przy cza wodoci gowego do budynku mieszkalnego na
dzia ce nr 1180/4 w pasie drogi gminnej w I owej przy ul. Traugutta-dzia ka drogi nr 1169,
28 pa dziernika br. uczestniczy em w uroczysto ci wr czenia medali „Za     d ugoletnie
po ycie ma skie”. Uroczysto  odby a si  w GCKiS w I owej a medale,  pami tkowe
dyplomy i kwiaty wr czone zosta y 12 parom ma skim,
17 listopada br. og osi em przetarg nieograniczony na „Dowo enie dzieci do szkó  na
terenie gminy I owa”. Otwarcie ofert nast pi 30 listopada br.,
24 listopada br. og osi em przetarg nieograniczony na „Utrzymanie i administrowanie
stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a oraz boiska przy ul. aga skiej” w I owej”.
Otwarcie ofert nast pi 8 grudnia br,
wyda em 5 decyzji  pracodawcom na dofinansowanie kosztów kszta cenia

odocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy o 5 m odocianych,
zosta y wydane 4 decyzje dotycz ce lokalizacji budowy,

 nadzorowane prowadzone prace na budowie placów zabaw na terenie gminy,
z funduszy so eckich zosta o zlecone uzupe nienie brakuj cego o wietlenia wsi w
miejscowo ci Jankowa aga ska, zosta a za ona jedna lampa oraz punkt zapalania zosta
wybudowany,
rozbudowano o wietlenie uliczne w miejscowo ci Konin aga ski – 7 lamp,
zakupiono w ramach funduszu so eckiego urz dzenia zabawowe placu zabaw do
miejscowo ci Klików,
równie  w ramach funduszu so eckiego zakupiono urz dzenia i materia y w celu stworzenia
miejsca integracji mieszka ców na wolnym powietrzu w miejscowo ci Wilkowisko,
odno nie ewidencji dzia alno ci gospodarczej wydano 41 za wiadcze , 6 decyzji o
zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej, 2 za wiadczenia potwierdzaj ce dane
z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
nadano numer porz dkowy budynkowi mieszkalnemu w I owej przy ul. Traugutta na
dzia ce Nr 836,
wszcz to post powanie o wydanie zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych do 4,5%
zawarto ci alkoholu oraz na piwo, powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) i
powy ej 18% alkoholu dla punktu sprzeda y detalicznej: I owa ul. aga ska 61e – sklep
spo ywczo - przemys owy, samoobs ugowy (sklep Biedronka).

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.
Nie zosta y zg oszone.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e w dniu dzisiejszym w siedzibie Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  w  Zielonej  Górze  o  godz.  1045 odby o si  Kolegium, którego przedmiotem
post powania nadzorczego by a Uchwa a Nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27
pa dziernika 2011 roku zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu przez Gmin  I owa, która wed ug wst pnej analizy narusza prawo.

Ad. II pkt 3
Analiza o wiadcze  maj tkowych  za 2010 r.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  analiz  o wiadcze  maj tkowych za 2010 rok

onych przez radnych Rady Miejskiej w I owej.
Odczyta  tak e analiz  o wiadcze  maj tkowych za 2010 rok dokonan  przez Naczelnika Urz du
Skarbowego w aganiu dotycz   radnych Rady Miejskiej w I owej oraz kierowników jednostek
organizacyjnych gminy i osób funkcyjnych urz du.
Przedstawi  równie  analiz  dokonan  przez Naczelnika Urz du Skarbowego w Zgorzelcu
dotycz  o wiadczenia maj tkowego kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
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Ponadto zapozna  z analiz  o wiadcze  maj tkowych z onych na r ce Wojewody Lubuskiego
przez Burmistrza i Przewodnicz cego Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz przedstawi  analiz  o wiadcze  maj tkowych z onych na jego r ce do dnia 30
kwietnia 2011 r. za rok 2010.

Ad. II pkt 4
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1)  uchylenia uchwa y
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – projekt uchwa y zostaje przed ony w zwi zku ze
zmian  w uchwale bud etowej dokonan  Uchwa   Nr 60/6/VIII/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia
20 wrze nia 2011 roku, gdzie budow  k adki nad rzek  Czerna Ma a wraz z ci giem pieszo-
rowerowym przy ul. M skiej, zast piono budow  drogi gminnej w I owej przy ul. M skiej
(nabycie dzia ki).

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

2) zaci gni cia  d ugoterminowego kredytu w 2011 roku
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e  art. 89 ust 1 pkt 3) ustawy o
finansach publicznych daje mo liwo  zaci gni cia kredytu na sp at  wcze niej zaci gni tych
kredytów i po yczek.
W zwi zku z nisk  realizacj  dochodów z  wp at z tytu u odp atnego  nabycia prawa w asno ci oraz
prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci, które na dzie  8 listopada 2011 roku wynosz
194.027,57 z , przy  planie  w projekcie  zmiany uchwa y bud etowej  w kwocie 801.409 z  w
wyniku zmniejszenia o kwot  642.226 z .
Na  zmniejszenie o kwot  642.226 z  z tytu u przedmiotowych dochodów ma wp yw zwi kszenia
przychodów o kwot  258.000 z  z tytu u przedmiotowego kredytu.
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

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

3) zaci gni cia  d ugoterminowego kredytu w 2011 roku
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e nale ne rodki finansowe Gminie

owa z ostatniego wniosku o p atno  w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, a dotycz ce uzbrojenia strefy aktywno ci gospodarczej nie wp yn  do bud etu gminy w 2011
roku, w zwi zku z tym konieczne jest zaci gni cie kredytu do momentu otrzymania
przedmiotowych rodków finansowych.
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

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

4) zaci gni cia  d ugoterminowego kredytu w 2011 roku
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e projekt  zmian uchwa y
bud etowej przewiduje, i ród em wspó finansowania operacji pn. „ Budowa placów zabaw w
miejscowo ciach Borowe, Czerna, Klików, Czy ówek, I owa, Jankowa aga ska, Szczepanów,
Konin aga ski, Wilkowisko” s  kredyty i po yczki o cznej warto ci 264.529 z .
Wy ej wymieniona kwota obejmuje:
- d ugoterminow  po yczk  z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce finansowanie w kwocie 164.529

, któr  Gmina I owa mo e zaci gn  na podstawie podj tej Uchwa y Nr 59/6/VIII/11 Rady
Miejskiej w I owej z dnia 20 wrze nia 2011 roku w sprawie zaci gni cia d ugoterminowej po yczki
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w 2011 roku z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce finansowanie operacji pn” Budowa placów
zabaw w miejscowo ciach Borowe, Czerna, Klików, Czy ówek, I owa, Jankowa aga ska,
Szczepanów, Konin aga ski, Wilkowisko.”,
- d ugoterminowy kredyt w kwocie 100.000 z , celem pokrycia cz ci udzia u Gminy w
finansowaniu przedmiotowej operacji.
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

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

5) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Zmniejszenie planu wydatków w dziale:
 - 750 rozdzia  75023 § 4270 o kwot  150.000 z  – dotyczy remontu dachu na budynku Urz du
Miejskiego w I owej przy ul. eromskiego,
- 801 rozdzia  80104 § 6050 o kwot  10.000 z   na wniosek Dyrektora Przedszkola – dotyczy
zakupu pieca c.o,
- 801 rozdzia  80114 §§ 4110, 4120 o ogóln  kwot  2.052 z  na wniosek Kierownika Gminnego
Zespo u Ekonomiczno – Administracyjnego Szkó  – dotyczy pochodnych od wynagrodze ,
- 852 rozdzia  85219 §§ 4010,4110,4120 o ogóln  kwot  17.199 z  na wniosek Kierownika O rodka
Pomocy Spo ecznej w I owej dotyczy wynagropdze  i pochodnych od wynagrodze ,
- 900 rozdzia  90002 § 6010 o kwot  193.800 z  – dotyczy wniesienia wk adu do Spó ki ZZO sp.
z.o.o. – Gospodarka odpadami w obr bie powiatów arskiego i aga skiego,
- 921 rozdzia  92109 § 4270 o kwot  9.500 z  – dotyczy remontu w wietlicy w aga cu.
Pozosta e zmiany w dziale 921 rozdzia  92109 dotycz  zmian w planie wydatków Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w zwi zku z realizacj  projektu „ II Polsko- Niemieckie Spotkania
Muzyczne i s  dokonywane na wniosek Dyrektora GCKiS w I owej tj. zmniejszenie na  § 4300 o
kwot  325 z  i zwi kszenie o kwot  325 z  na § 4219,  oraz zwi kszenie planu dochodów w dziale
921 rozdzia  92109 § 2708 o kwot  976 z  ma swoje odzwierciedlenie w zwi kszeniu planu
wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 § 4218 równie  o kwot  976 z .
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  1.190.575 z ,
natomiast plan wydatków o kwot  381.575 z .
Ró nica pomi dzy zmniejszeniem planu dochodów a zmniejszeniem planu wydatków równa si
kwocie 809.000 z  , co znajduje swoje odzwierciedlenie w zwi kszeniu przychodów z tytu u
kredytów   w ww. kwocie , na któr  sk adaj  si  :

- kredyt  w wysoko ci 551.000 z  w zwi zku ze zmniejszenie na ogóln  kwot  551.672 z
planu dochodów  tj. w dziale 600 rozdzia  60016 §  6207 o kwot  396.039 z  , w dziale 900
rozdzia  90001 § 6207 o kwot  144.520 z , w dziale 900 rozdzia  90095 § 6207 o kwot
11.113 z , s  to rodki nale ne Gminie I owa z ostatniego wniosku o p atno , a dotycz ce
uzbrojenia strefy aktywno ci gospodarczej, które nie wp yn  do bud etu gminy w 2011
roku.

- Kredyt w wysoko ci 258.000 z  na sp at  wcze niej zaci gni tych kredytów i po yczki, co
daje mo liwo  zmniejszenia planu dochodów w dziale 700 rozdzia  70005 §0770  o kwot
642.226 z  w zwi zku z nisk  realizacj  dochodów z tytu u odp atnego nabycia prawa

asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci.
osowanie uchwa y:

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

6) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy – poinformowa a, e w stosunku do ostatniej zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018 dokonanej Uchwa  Nr 77/6/IX/11 Rady
Miejskiej w I owej z dnia 27 pa dziernika 2011 r., dokonane zostaj  nast puj ce zmiany:
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1. plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  1.029.517 z , na które sk ada si
zmniejszenie planu dochodów maj tkowych o kwot  1.193.898 z  w tym 642.226 z  z
tytu u sprzeda y maj tku i zwi kszenie planu dochodów bie cych o kwot  164.381 z ,

2. plan wydatków zostaje zmniejszony o kwot  220.517 z , na które sk ada si
zmniejszenie planu wydatków maj tkowych o kwot  193.980 z  i zmniejszenie planu
wydatków bie cych o kwot  26.537 z ,

3. zosta  zwi kszony plan przychodów z tytu u kredytów i po yczek o kwot  809.000z .
Na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 zosta y
zaktualizowane od 2012 roku wielko ci w niniejszej wieloletniej prognozie finansowej,
uwzgl dniaj c jednocze nie zwi kszenie planu przychodów z tytu u kredytów i po yczek o kwot
809.000 z .
Pani Skarbnik przedstawi a równie  obja nienia do dokonanych zmian w Przedsi wzi ciach na lata
2011-2016 Gminy I owa.
Zosta y zwi kszone nak ady finansowe i limit zobowi za  w Przedsi wzi ciach Wieloletnich na
lata 2011-2016, w zwi zku ze zwi kszeniem w 2012 roku o kwot  41.982 z  wielko ci wydatków
bie cych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016. Przedmiotowe
zwi kszenie dotyczy umowy z wykonawc  na popraw  efektywno ci i jako ci o wietlenia
drogowego oraz sprzeda y energii elektrycznej, a tak e wiadczenia us ug w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej.

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

7) zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych
nale cych do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e Rada Miejska w I owej uchwa  z dnia 18
lipca 2008 r. Nr 165/XVII/08 w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do
zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny okre li a mi dzy innymi wysoko
minimalnych stawek za najem lokali u ytkowych. Uchwa a, jak wynika z jej tytu u, dotyczy najmu
na okres co najmniej jednomiesi czny.
Konstrukcja uchwa y w zakresie ustalenia stawek minimalnych opiera si  na jednej stawce bazowej
oraz odniesienia do niej w zale no ci od strefy, w jakiej lokal jest po ony oraz rodzaju
dzia alno ci prowadzonej w naj tym lokalu. W uchwale z 2008 r. podstawa do nalicze  wynosi
7,18 z /1 m2. W niniejszym projekcie uchwa y zaproponowano zwi kszenie podstawy nalicze  do
wysoko ci 7,48 z /1m2, stosuj c waloryzacj  w oparciu jedynie o wska nik wzrostu cen towarów i
us ug konsumpcyjnych w okresie pierwszego pó rocza 2010 roku do takiego samego okresu roku
2011.
Skutki finansowe:
Zmiana podstawy wymiaru powinna spowodowa  zwi kszenie wp ywu z tytu u najmu lokali

ytkowych o oko o 4,2%. Tak wiec wp ywy z tego tytu u powinny wzrosn  z kwoty 202495 z
(plan na 2011 rok) do kwoty 211000 z  (wzrost o 8505 z ).
Zgodnie z obecnie obowi zuj cym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy, wp ywy z najmu lokali u ytkowych w ca ci powinny by  wykorzystane na
utrzymanie lokali mieszkalnych i socjalnych.

Pan Sekretarz poprosi  o wprowadzenie dwóch autopoprawek, które wynik y podczas prac komisji.
Zauwa ono  oczywiste  omy ki.  Pierwsza  to  w  starej  uchwale  w  §  9  ust.  1  jest  sformu owanie,  e
wynajmuj cy mo e wnioskowa  o obni enie stawki czynszu, oczywi cie jest to omy ka, bo to
najemca wnioskuje, tak e przy tej okazji jest mo liwo  sprostowania tego b du oraz
sformu owanie konsorpcjum, jest to nazwa potoczna, a nazwy potoczne nie powinny znale  si  w
przypisie prawnym w zwi zku z tym zmieniamy na konsorcjum. Wiemy te , e b dzie wniosek z
komisji o odrzucenie ca ej uchwa y. W tej chwili trzeba b dzie przeg osowa  stawk , czy wzrasta,
czy pozostaje bez zmian na poziomie 7,18 z . Je eli stawka pozostanie bez zmian to ca y § 2, który
mówi o sposobie wprowadzania wy szej stawki trzeba b dzie wykre li . W zale no ci, czy
wniosek przejdzie, czy nie g osujemy ca  uchwa  razem z tymi autopoprawkami.
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Pan Franciszek Przynoga – na posiedzeniu Komisji Bud etu w dniu 18 listopada br. Komisja
jednog nie wnioskowa a o pozostawienie podstawy do nalicze  w wysoko ci 7,18 z , dlatego
prosz  o poddanie pod g osowanie tego wniosku.

Pan Jerzy Rodak – równie  Komisja Rewizyjna jednog nie opowiedzia a si  za pozostawieniem
dotychczasowej wysoko ci podstawy wymiaru w kwocie 7,18 z /1m2.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej podda  pod g osowanie wniosek, aby wysoko  podstawy
wymiaru pozostawi  w dotychczasowej wysoko ci 7,18z /1m2.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
za wnioskiem g osowa o – 12 radnych
przeciw – 1 (p.M.Wdowiak)
wstrzyma o si  – 0
Wniosek  zosta  przyj ty.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 23-29 listopada br. oraz, e  w wyniku konsultacji nie
wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.

osowanie uchwa y, która uwzgl dnia autopoprawki przedstawione przez pana Sekretarza:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
za g osowa o – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzyma o si  – 1 (p.M.Wdowiak)

8) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy I owa na lata 2012-2016

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e uchwa a w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie jest aktem prawa miejscowego.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien zawiera  zasady
lokalnej polityki w sferze zada  w asnych gminy. Ustala cele i za enia w sferze zada
spo ecznych i ekonomicznych. Jest swego rodzaju wizj  gminy, jak  zamierza si  osi gn  w czasie
przy wykorzystaniu okre lonej koncepcji. Jest on aktem wi cym organy gminy, definiuj cym
sposób ich dzia ania zmierzaj cym do osi gni cia za onych celów i powinien zawiera
nast puj ce elementy:
 1) prognoz  dotycz  wielko ci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w

poszczególnych latach, z podzia em na lokale socjalne i pozosta e lokale mieszkalne;
 2) analiz  potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj cy ze stanu technicznego

budynków i lokali, z podzia em na kolejne lata;
 3) planowan  sprzeda  lokali w kolejnych latach;
 4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obni ania czynszu;
 5) sposób i zasady zarz dzania lokalami i budynkami wchodz cymi w sk ad mieszkaniowego

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz dzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach;

 6) ród a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
 7) wysoko  wydatków w kolejnych latach, z podzia em na koszty bie cej eksploatacji, koszty

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodz cych w sk ad mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarz du nieruchomo ciami wspólnymi, których gmina jest jednym ze
wspó cicieli, a tak e wydatki inwestycyjne;

 8) opis innych dzia  maj cych na celu popraw  wykorzystania i racjonalizacj  gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególno ci:
a) niezb dny zakres zamian lokali zwi zanych z remontami budynków i lokali,
b) planowan  sprzeda  lokali.
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Orzeczenia administracji:
- Niedopuszczalne jest ustalanie przez organ stanowi cy gminy konkretnej stawki

czynszu najmu za lokal mieszkalny.
- Z brzmienia art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów wynika jednoznacznie, e

ma to by  jeden akt, normuj cy kompleksowo zagadnienia okre lone w art. 21 ust. 2.
Niewype nienie przez Rad  ca ej dyspozycji art. 21 ust. 2 ustawy stanowi wybiórcze i
cz stkowe korzystanie z normy prawnej, a w sytuacji jej bezwzgl dnego
obowi zywania jest to niedopuszczalne i sprzeczne z zasadami demokratycznego
pa stwa prawa.

Skutki finansowe:
Uchwa a o wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie jest
bezpo redni  podstaw  wydatkowania rodków publicznych na cele zwi zane z zasobem
mieszkaniowym gminy. S y natomiast jako racjonalny wska nik w budowie wydatków
publicznych w ramach prac nad projektami bud etu gminy w okresie obowi zywania programu.
Pan Sekretarz w zwi zku z tym, e na posiedzeniach komisji pojawi y si  ró ne sugestie zmiany
stawki bazowej czynszu na kwot  2,18, 2,10 ,2,15 z /m2 wyja ni , e ustawa mówi kto podwy sza
stawk  czynszu tj. organ wykonawczy, a nie Rada.
Ponadto jedna z komisji zaproponowa a zmian  w zapisie § 5 ust. 2 pkt5) – w  tabeli o brzmieniu:
„za lokal mieszkalny po ony w budynku jednorodzinnym lub dwurodzinnym wolno stoj cym”.

Pan Franciszek Przynoga – wobec wyja nie  pana Sekretarza Komisja Bud etu wycofuje si  z
wniosku dot. zwi kszenia stawki bazowej czynszu – stawka bazowa zostaje w wysoko ci 1,90 z ,
natomiast w § 4 ust. 2 proponuje zapis, e wzrost stawki  bazowej czynszu najmu w latach 2012-
2016 b dzie nast powa  corocznie o wska nik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych na
dany rok w drodze zarz dzenia Burmistrza I owej, z zastrze eniem ust. 3 o tre ci: „Je eli wzrost
stawki bazowej czynszu dokonany w sposób okre lony w ust.2 nie pokryje niezb dnych kosztów
utrzymania zasobu mieszkaniowego, wówczas zmiana stawki bazowej czynszu na rok nast pny
powinna by  ustalona w wysoko ci zapewniaj cej pokrycie wszystkich kosztów.”

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

Drugi wniosek w § 5 ust. 2 pkt 5 zmieni  tre  na brzmienie: „za lokal mieszkalny po ony w
budynku jednorodzinnym lub dwurodzinnym wolno stoj cym”

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 23-29 listopada br. oraz, e  w wyniku konsultacji nie
wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.

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

9) okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e ta uchwa a dotyczy górnych stawek tych
op at, które mog  wykonywa  ró ne podmioty, nie tylko podmioty podleg e gminie. Ka da z kwot
zosta a odpowiednio zwaloryzowana. aden z podmiotów nie mo e mieszka ca gminy obci  za
te us ugi powy ej kwoty uchwalonej przez rad . Ponadto pan Sekretarz poinformowa , e od 2013
roku zmieni  si  uwarunkowania, wejd  w ycie nowe rozporz dzenia.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 23-29 listopada br. oraz, e  w wyniku konsultacji nie
wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.
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osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

10) wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej
Pan Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformowa ,
e uchwa a zosta a omówiona szczegó owo na posiedzeniach komisji. Podstaw  okre lenia tej

stawki jest cena przyj cia 1 tony mieci na wysypisko, która to stanowi baz  do stworzenia cennika.
Cennik brutto dla odbiorcy ko cowego zawiera si  w uchwale. Na cen  brutto sk ada si  cena
przyj cia 1 tony mieci na wysypisko, do którego doliczana jest op ata za korzystanie ze
rodowiska w ró nej wysoko ci w zale no ci od kodu odpadu.

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

11) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego
odprowadzania cieków na rok 2012

Pan Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformowa ,
e wniosek o zatwierdzenie taryf zosta  sporz dzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra

Budownictwa w sprawie okre lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozlicze  za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków. Rozporz dzenie to
zawiera wszystkie dane wed ug których mamy zbudowa  now  taryf . Zaproponowana taryfa
zapewnia finansowanie zak adu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego
odprowadzania cieków. Ceny zaproponowane za wiadczone us ugi:   2,39 z  brutto woda w

owej, 2,95 z  brutto woda w Szczepanowie, 5,76 z  brutto przyj cie cieków z kanalizacji
miejskiej.

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

12) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej

Pan  Roman  Andzel  –  Sekretarz  Gminy  poinformowa ,  e  zgodnie  z  art.  219  ust.  1  ustawy  o
finansach publicznych, z bud etu jednostki samorz du terytorialnego mog  by  udzielane dotacje
przedmiotowe dla samorz dowych zak adów bud etowych, kalkulowane wed ug stawek
jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej okre la uchwa a bud etowa (art. 219 ust. 3).
W projekcie bud etu gminy I owa na 2012 r. kwoty dotacji wynosz :

1) 122 059 z  na bie ce utrzymanie czysto ci ulic (zapobieganie zanieczyszczaniu ulic,
placów, dróg gminnych i  terenów otwartych, w szczególno ci przez: zbieranie i
pozbywanie si  b ota, niegu, lodu oraz innych zanieczyszcze  uprz tni tych z chodników
przez w cicieli nieruchomo ci, odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu
urz dzeniach ustawionych na chodniku oraz konserwacja koszy ulicznych) o powierzchni
24086 m2 (wzrost w 2012 roku o 3151 m2) przez okres 12 miesi cy

Wyliczona stawka dotacji wyniesie wi c 0,4223 z  za 1 m2 miesi cznie
(122059 : 24086 m2 : 12 miesi cy)

2) 21236 z  na utrzymanie kanalizacji burzowej (bie ce czyszczenie studzienek
kanalizacyjnych i wpustów ulicznych oraz utrzymywanie przepustowo ci kanalizacji
burzowej), która to dotacja dotyczy utrzymania kanalizacji wraz z 320 studzienkami
kanalizacyjnymi przez okres ca ego roku. Nale y zaznaczy , e w 2012 r. wzro nie ilo
studzienek kanalizacyjnych z 310 do 320.

Stawka dotacji w przeliczeniu na jedn  studzienk  kanalizacyjn  rocznie wyniesie 66,36 z  (21236
 : 320 studzienek)

3) 25190 z  na utrzymanie zieleni w mie cie (utrzymywanie w nale ytym stanie terenów
zieleni i zadrzewie ) o powierzchni 13133 m2 (wzrost w 2012 roku o 1389 m2) przez okres
7 miesi cy.
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Wyliczona stawka dotacji wyniesie wi c 0,274 z  za 1 m2 miesi cznie (251902 z  : 13133 m2 :  7
miesi cy)

4) 17132 z  na utrzymanie zieleni w parku (utrzymywanie w nale ytym stanie terenów zieleni i
zadrzewienia) o powierzchni 128809 m2 przez okres 7 miesi cy.

Wyliczona stawka dotacji wyniesie wi c 0,019 z  za 1 m2 miesi cznie (17132 z  : 128809 m2 :  7
miesi cy)

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

13) okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e w projekcie uchwa y okre laj cej
wysoko  stawek podatku od nieruchomo ci na 2012 rok przyj to zasad , e ich wysoko  b dzie
ustalona w takiej samej proporcji w stosunku do stawek maksymalnych które b  obowi zywa  w
2012 roku, jak w roku 2011.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 23-29 listopada 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 g osowa o – 10 radnych
przeciw – 0
wstrzyma o si  – 3 (p.H.Konopa, p.R.Kimla, p.Fr.Przynoga)

14) okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e zaproponowane stawki podatku od
rodków transportowych na rok 2012 okre lono na podstawie zasad ich tworzenia, jakie

zastosowano przy okre laniu stawek tego podatku w 2008, 2009, 2010 i 2011 roku. Zasada ta
polega a na ustaleniu konkretnych stawek podatkowych jako procent od stawki maksymalnej
mo liwej do zastosowania. Poniewa  górne stawki podatkowe uleg y podwy szeniu zgodnie ze
wska nikiem wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w I pó roczu 2010 r. w stosunku do I
pó rocza 2009 r., czyli w wysoko ci 104,2 % (M.P. z 2011 r. Nr 68, poz. 679), równie
zaproponowane w uchwale stawki uleg y wzrostowi w wysoko ci odpowiadaj cej temu
wska nikowi (po zaokr gleniu wyliczonych stawek podatku do pe nych z otych).

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 23-29 listopada br. oraz, e  w wyniku konsultacji nie
wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.

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

15) op aty targowej
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e w 2012 r. maksymalna dzienna stawka
op aty targowej zosta a ustalona na kwot  728,64 z otych. Okre laj c na 2012 rok dzienn  stawk
op aty targowej obowi zuj  na terenie gminy I owa przyj to zasad  odniesienia do stawki
maksymalnej w podobnym stosunku jak w roku 2011, zaokr glaj c tak otrzyman  kwot  w gór  do
pe nych z otych. Tak wi c zastosowanie wska nika 2,28 % daje dok adnie kwot  16,61 z , w
uchwale zaproponowano zaokr glenie tej kwoty do pe nych z otych a wi c do kwoty 17 z otych.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 23-29 listopada br. oraz, e  w wyniku konsultacji nie
wp yn y adne uwagi i propozycje do tego projektu uchwa y.
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osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
za g osowa o – 10 radnych
przeciw – 0
wstrzyma o si  – 3 (p.H.Konopa, p.R.Kimla, p.Fr.Przynoga)

16) obni enia redniej ceny skupu yta stanowi cej podstaw  do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy I owa w 2012 roku

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e podstaw  do naliczania podatku rolnego
jest ilo  posiadanych przez rolnika gruntów rolnych w przeliczeniu na tzw. hektary
przeliczeniowe. Gmina nie ma wp ywu na sposób przeliczania, mo e jednak wp ywa  na ustalenie
podstawy stawki podatku poprzez obni enie ceny skupu yta og aszanej w drodze komunikatu
Prezesa G ównego Urz du Statystycznego. Rada Gminy dotychczas dwukrotnie skorzysta a z
przys uguj cego jej prawa do obni enia ceny skupu yta: w 1998 i w 2009 roku.
Na rok podatkowy 2012 cena skupu yta w pierwszych trzech kwarta ach zosta a okre lona na
kwot  74,18 z /100 kg. Wysoko  podatku jest wprost uzale niona od tak okre lonej ceny skupu
yta, i teoretycznie uzale nia wysoko  podatku od teoretycznie osi gni tego przychodu ze

sprzeda y produktów rolnych (w tym wypadku – yta). Metoda ta ma jednak jedn  wielk  wad ,
mianowicie nie odzwierciedla sytuacji, gdy rolnik nie mo e sprzeda  swoich produktów, wówczas
tak ustalona wysoko  podatku nie odzwierciedla w pe ni sytuacji na rynku produktów rolnych.
Projekt uchwa y zak ada obni enie podstawy ustalenia stawki podatku rolnego, czyli ceny skupu
yta do kwoty 53,56 z otych (obni ka podstawy wymiaru podatku o 20,62 z ). Zmiana ta

spowoduje, e roczna kwota podatku rolnego w 2012 roku wyniesie:
- 133,90 z  za 1 hektar przeliczeniowy gruntów u ytkowanych rolniczo (obecnie 94,10 z )
- 267,80 z  za 1 hektar przeliczeniowy gruntów pozosta ych (obecnie 188,20 z otych).

Przy okre leniu podstawy wymiaru w wysoko ci 53,56 z  zastosowano za enie, e podatek rolny
w danym roku (podstawa wyliczenia podatku) nie powinien by  wy szy ni  waloryzowana
podstawa wska nikami stosowanymi przy wzro cie podatków i op at lokalnych.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 23-29 listopada 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.

17) wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz okre lenia zasad ustalania i poboru
oraz terminy p atno ci i wysoko  stawki op aty od posiadania psów

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e Rada Miejska w I owej wprowadzi a od 1
stycznia 2011 roku op at  od posiadania psów, ustalaj c jej wysoko  na kwot  23 z otych rocznie
od ka dego psa.
Wysoko  powy szej op aty w stosunku do stawki maksymalnej, wynosz cej w 2011 roku 110,66

otych rocznie, wynosi 20,78%
W roku 2012 obowi zywa  b dzie maksymalna stawka op aty od posiadania psa w wysoko ci
115,31 z . Utrzymuj c w roku 2012 wysoko  op aty w takim samym stosunku do stawki
maksymalnej, jak w roku 2011, powinien nast pi  wzrost stawek nie wi cej ni  o 1 z otych (po
zaokr gleniu do pe nych z otych). W zwi zku z tym, od 1 stycznia 2012 roku zaproponowano
wysoko  stawki op aty od posiadania psów w wysoko ci 24 z otych rocznie od ka dego psa.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 23-29 listopada 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.
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18) przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla
gminy I owa na 2012 rok

Pani Ewa Sowa –  Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom omówi a projekty
uchwa  w sprawie przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla
gminy I owa na 2012 rok i przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy

owa na 2012 rok. Szczegó owo wskaza a na cele i zadania programów. Przedstawi a sposób
realizacji zada  wynikaj cych z programów oraz ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i Gminnego Programu Przeciwdzia ania
Narkomanii na 2012 rok. Szczególn  uwag  zwróci a na priorytety dzia ania w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych dla gminy I owa na 2012 rok i
Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii na 2012 rok.

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

19) przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na
2012 rok

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

20) ustanowienia zasad korzystania z gminnych placów zabaw
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e w zwi zku z realizacj  zadania pod nazw
„Budowa placów zabaw w miejscowo ciach: Borowe; Czerna; Klików; Czy ówek; I owa; Jankowa

aga ska; Szczepanów; Konin aga ski oraz Wilkowisko, w Gminie I owa” zosta  opracowany
Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw, który zawiera zasady i tryb korzystania
z przedmiotowych terenów, zlokalizowanych na nieruchomo ciach stanowi cych w asno  Gminy

owa.
Uchwalenie Regulaminu na y, na osoby korzystaj ce z placów zabaw obowi zek stosowania
okre lonych norm i zasad zachowania, a wraz z tym osi gni cie okre lonego standardu kultury
spo ecznej.
Uchwalony Regulamin umo liwi s bom porz dkowym na reagowanie w sytuacjach ra cego
naruszenia porz dku publicznego.
Umieszczenie tablic informacyjnych zawieraj cych tekst Regulaminu na terenach placów zabaw
jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszcze  odszkodowawczych z tytu u
nieszcz liwych wypadków kierowanych do Gminy I owa. W powy szym stanie rzeczy podj cie
niniejszej uchwa y przez Rad  Miejsk  w I owej jest celowe i w pe ni uzasadnione.
Pan Miros aw Wdowiak – zwróci  uwag , e punkty 2 i 3 Regulaminu wzajemnie si  wykluczaj  i
nale y jeden z nich wykre li .
Pan Anatol Smaga – zg osi  wniosek o wykre lenie pkt 3 Regulaminu stanowi cego za cznik do
projektu uchwa y.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
za wnioskiem g osowa o – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzyma o si  – 1 (p.M.Laskowski)
Wniosek  zosta  przyj ty.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y by  przedmiotem
konsultacji, które zosta y przeprowadzone od 23-29 listopada 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 g osowa o – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzyma o si  – 1 (p.M.Laskowski)
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Ad. II pkt 4
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych
Interpelacje nie zosta y zg oszone.

Ad. II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady X sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 14 stron, ponumerowanych od 1 do 14
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1650

Protoko owa a:

Maria Soko owska


