
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy
sesjami tj. za okres od dnia 29.12.2006r. do dnia 23.02.2007r.

Uczestniczy em w powitaniu Nowego Roku z mieszka cami na pl. Wolno ci i
spotkaniu karnawa owym emerytów i rencistów oraz zabawie dla dzieci
niepe nosprawnych zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Pi kni yciem”.
Przeprowadzi em tak e rozmow  z w adzami Klubu Sportowego „VITROSILICON”
w I owej i podpisa em aneksy na utrzymanie i administrowanie stadionu w I owej oraz
boisk sportowych w Koninie aga skim i Czernej.
Bra em udzia  w otwarciu nowych magazynów S.A.VITROSILICON i kolejnego
obiektu w skansenie zaprzyja nionej Gminy Rietschen.
W Weisswasser odby o si  spotkanie z przedstawicielami spó ki deklaruj cej
wspó prac  ze Stowarzyszeniem „Pi kni yciem” w celu zapoznania si  z
dzia alno ci  spó ki oraz okre leniem mo liwo ci wspó pracy.
Podpisali my aneks z  Przedsi biorstwem Us ugowo-Budowlanym „WITPOL-bis” w

arach o wcze niejszym  zako czeniu robót budowlanych przy „Budowie obiektów
kulturalno-rekreacyjnych w Koninie ag.”.  Zako czenie robót nast pi do dnia
31.05.2007 r. a podpisana umowa  zak ada a zako czenie robót na dzie  30.10.2007 r.
Kilkakrotnie  spotyka em si  ze wspó cicielami nieruchomo ci obok tej budowy
w celu negocjacji umo liwiaj cych kontynuacje budowy.
Zorganizowa em spotkania ze stra akami  z zarz du OSP w I owej i przedstawicielami
wszystkich jednostek OSP w gminie w celu wypracowania decyzji dot. osoby
komendanta gminnego OSP oraz organizacji konserwacji sprz tu po arniczego w tym
samochodów. Ustalono, e w ka dej jednostce b dzie jeden konserwator a
komendantem zostanie osoba akceptowana przez wszystkie jednostki OSP.
W okresie tym odby em równie  kilka spotka  z Burmistrzem Gozdnicy i Wójtem
Wymiarek oraz Prezesem yckiego Zwi zku Gmin i Prezesem Spó ki komunalnej
w sprawie wspólnego projektu inwestycji wodno-kanalizacyjnej w „aglomeracji

owa”.
Uczestniczy em w posiedzeniach yckiego Zwi zku Gmin, na których m.in.
wybrano nowego prezesa zarz du i zarz d zwi zku. Prezesem zosta  pan Mariusz

yk, a mnie powo ano na cz onka zarz du.
Przeprowadzi em wizje lokalne i rozmowy w sprawie bud etu oraz sytuacji w
jednostkach organizacyjnych gminy.
W okresie mi dzy sesjami przyj cia interesantów – mieszka ców gminy dotyczy y:

- grupowe: mieszka cy ul. Ogrodowej w sprawie drogi,
                mieszka cy ul. Blacharskiej w sprawie drogi i funkcjonowania
                kanalizacji,

         mieszka cy Jankowej aga skiej w sprawie o wietlenia.
- indywidualne: przydzia u mieszka , wycinki drzew, o wietlenie uliczne

(Borowe, ko cówka ul. eromskiego), opieki spo ecznej.
Dokona em zmiany:

- regulaminu pracy urz du, zmiana dotyczy godzin urz dowania i ma na celu umo liwienie
pracuj cym mieszka com gminy za atwienie swoich spraw , obecnie Urz d pracuje w
poniedzia ek od 800 do 1600, wtorek- pi tek od 730do 1530,

- regulaminu organizacyjnego urz du w celu lepszej organizacji pracy w urz dzie i zmian
wymuszonych zamiarem przej cia na emerytur  pracowników.

Zosta  rozstrzygni ty nabór na stanowiska:



- w urz dzie: informatyka i zast pcy skarbnika,
- w ZGKiM w I owej na kierownika zak adu.

Podpisa em umow  z urbanistami na opracowywanie decyzji lokalizacyjnych przez
Firm  p. Mazur z Zielonej Góry.
W zakresie referatu Gospodarki Gminy dokonano m.in.:

- uzupe niono i skierowano do Starostwa wnioski o pozwolenie na budow  sieci
wodoci gowej i kanalizacji w Czernej i Czy ówku,

- dokonano przegl du gminy pod k tem wyrz dzonych szkód przez wichur , podj to
dzia ania w celu szybkiego usuwania powalonych drzew i awarii linii energetycznych,

-  w zwi zku z konieczno ci   przebudowy sieci gazowej w ulicy Strzeleckiej dokonano
wizji budowy drogi ul. 3-go Maja- Strzelecka,

-  odby a si  wizytacja kontrolna zako czonej w 2006r. przebudowy ulicy Piaskowej,
Poniatowskiego i Le nej w ramach inwestycji dotowanej z UE program ZPORR,
wizytacje przeprowadzili przedstawiciele Biura Zarz dzania Funduszami UE  LUW w
Gorzowie Wlkp. kontrola zako czy a si  bez uwag,

- do Starosty aga skiego skierowano wniosek o budow  i modernizacj  dróg
powiatowych na terenie miasta i gminy I owa,

- w Okr gowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad konsultowano spraw  przebiegu i
terminu realizacji alternatywnych dróg do autostrady na terenie gminy I owa,

-  uzgodniono wst pny plan realizacji inwestycji na lata 2007-2013 dotowanych z
funduszy  Unii Europejskiej, dotycz cych wiejskich programów pomocowych,

- odby o si  wyjazdowe posiedzenie komisji PKP z udzia em przedstawicieli Gminy i
Policji na temat zmiany kategorii  i organizacji zabezpieczenia przejazdu kolejowego ul.
Borowska w I owej z kategorii A na kategori  B eliminuj cej dró nika, a
wprowadzaj cej sygnalizacj wietln   z zaporami,

- do Zarz du Dróg Wojewódzkich skierowano wnioski o modernizacje drogi
wojewódzkiej  Nr 296 i 300 z uwzgl dnieniem budowy chodników dla pieszych przez
wie  Czerna, Borowe i ul. aga sk  w I owej,  oraz wycink  przydro nych drzew,

- przebywaj cemu na terenie I owej z-cy dyr. Zarz du Dróg Wojewódzkich p. Szulc
przedstawiono najpilniejsze potrzeby zwi zane z przebiegiem drogi wojewódzkiej przez
nasz  gmin ,

- wydano 13 za wiadcze  o wpisie przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej w tym:

8 wpisów nowych przedsi biorców,
5 zmiana (rozszerzenie) wpisu do ewidencji dzia alno ci.

- wydano 4 decyzje o wykre lenie przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej
i 9 informacji potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

- wydano 1 decyzje o podziale nieruchomo ci po onej w I owej przy ul. aków
oznaczonej nr 78 i nr 80/1 – w ciciel Gmina I owa,

- wydano 20 zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych – sklepy:
1) sklep w I owej ul. Plac Wolno ci 4 – zezwolenie grupa A
2) sklep w Klikowie 4A – zezwolenie grupa A, B
3) sklep w I owej ul. Okrzei 1 – zezwolenie grupa A,B,C
4) sklep w I owej ul. Plac Wolno ci 5 – zezwolenie grupa A,B,C
5) sklep w Jankowej aga skiej 45 A – zezwolenie grupa A,B
6) sklep w I owej ul. aga skiej 21  – zezwolenie grupa A,B,C
7) sklep w Koninie aga skim 39A – zezwolenie grupa A,B,C



8) sklep w Koninie aga skim 140/3 – zezwolenie grupa A,B,C
oraz 1 zezwolenie na sprzeda  napojów alkoholowych – gastronomia:

Bar w Koninie aga skim 140/3 – zezwolenie grupa A
    (A – do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo,
     B – powy ej 4,5% do 18% zawarto ci alkoholu (z wyj tkiem piwa),
     C – powy ej 18% zawarto ci alkoholu )
- wydano 4 decyzje na wyga ni cie zezwole  na sprzeda  alkoholu:

zezwolenia grupa C – bar przy ul. M skiej 2 w I owej – Rouba Monika
zezwolenie A,B,C – sklep w I owej ul. aga ska 21 – Pani Ma gorzata Zarzycka
zrezygnowa a,  sklep przej  syn Piotr Zarzycki.
zezwolenie A,B,C – sklep w Borowym Pani Duniec rezygnuje, przejmuje córka.
Zezwolenie A,B,C – sklep i bar w Koninie aga skim 140  Pani Kotzbach Marianna
zrezygnowa a, przej  syn Rados aw.

-  wydano 2 za wiadczenia o dokonaniu op aty I raty za korzystanie z zezwole  na sprzeda
alkoholu.

- w dniu 10 stycznia podpisa em umow  na wykonywanie prac geodezyjnych w roku
2007 z firm  „Geomiet” z agania,

- w dniu 23 stycznia wyda em decyzj  stwierdzaj ca nabycie z mocy prawa u ytkowania
wieczystego gruntu przez BS I owa,

- w dniu 24 stycznia podpisa em z nabywc  wy onionym w drodze przetargu , umow
notarialn  na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanych ozn. dzia kami 2/12, 2/13,
2/14, 2/15 i 2/16 po onych w obr bie Konin aga ski (przy autostradzie A-18). Cena
sprzeda y wynios a 1 213 595,- z  brutto,

- w tym samym dniu podj em zarz dzenia o wyznaczeniu do sprzeda y nieruchomo ci
zabudowanej stacj  transformatorow  – dzia ka nr 933/1 przy ul.Strzeleckiej – na rzecz
ENEA S.A., nieruchomo ci nie zabudowanej ozn. dzia  nr 933/2 (dzia ka s siaduj ca
z dzia  933/1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz nieruchomo ci nie
zabudowanej ozn. 740/4 w I owej przy ul.Piaskowej (zbieg ulic Piaskowa i Cmentarna)
z przeznaczeniem pod zabudow  mieszkaniow  ,

- w dniu 2 lutego  komisja przetargowa przeprowadzi a przetargi na sprzeda  :
nieruchomo ci nie zabudowanych ozn. dzia kami nr 619/4, 619/1, 619/5 i 619/2 w

owej przy ul.Piaskowej ze skutkiem negatywnym (brak wp aty wadium),
nieruchomo ci nie zabudowanej ozn. dzia  nr 93 w aga cu- pod zabudow  (przetarg
rozstrzygni ty – cena wywo awcza 2 400,- z  , osi gni ta 7 500,- z ),
nieruchomo ci nie zabudowanej ozn. dzia  nr 714 w Czy ówku – dzia ka rolna
(przetarg  rozstrzygni ty – cena wywo awcza 700,- z  , osi gni ta 720,- z ),
nieruchomo ci nie zabudowanych ozn. dzia kami nr 423/6, 423/10 i 423/11 w I owej
przy ul.Poniatowskiego – pod budow  gara y ( przetarg zosta  rozstrzygni ty w
stosunku do dzia ki nr 423/11 – cena wywo awcza 220z , osi gni ta 230,- z ),

- w tym samym dniu Komisja przeprowadzi a rokowania (po dwóch nieskutecznych
przetargach) na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanych ozn. dzia kami nr 423/5,
423/7, 423/8 i 423/9 pod budow  gara y przy ul.Poniatowskiego ze skutkiem
negatywnych – brak wp aty zaliczki oraz na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanej
ozn. dzia  nr 787/19 w I owej przy ul.Ko cielnej ze skutkiem  negatywnych – brak
wp aty zaliczki,

- w dniu 9 lutego podpisa em umow  na wykonywanie w roku 2007 operatów
szacunkowych z ze spó  „Geodeta” w Zielonej Górze ,



- w dniu 7 lutego swoim zarz dzeniem wyznaczy em do sprzeda y w drodze przetargów
ustnych nieograniczonych nieruchomo ci ozn. dzia kami nr 308/3 i 308/6 w Czy ówku,
103/5 w Czy ówku , 308/7 w Czy ówku oraz 68, 69/1, 70/2, 71, 72, 73, 74 i 75 w
Kowalicach . Nieruchomo ci te zosta y przej te przez Gmin  I owa na podstawie
umowy zrzeczenia i postanowienia S du o nabyciu spadku,

- w dniu 13 lutego podpisa em protoko y uzgodnie  dot. sprzeda y lokalu mieszkalnego
na rzecz najemcy w I owej przy ul.Hutniczej 1/28 oraz protoko y dot. sprzeda y
gruntów na rzecz u ytkowników wieczystych -  dzia ka nr 721 w I owej przy
ul.Pu askiego i dzia ka nr 21 w Kowalicach,

-  w dniu 15 lutego br. komisja przetargowa przeprowadzi a przetarg ograniczony na
sprzeda  nieruchomo ci zabudowanej ozn. dzia  nr 446 w I owej przy ul.Ogrodowej .
Przetarg zosta  ograniczony do w cicieli dzia ek s siednich poniewa  nieruchomo
nie posiada dost pu do drogi. W przetargu uczestniczy o 3 osoby , jednak przetarg nie
doszed  do skutu poniewa aden w uczestników nie zg osi  wymaganego post pienia
(przebicia),

- na 9 marca og osi em przetarg na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanych ozn.
dzia kami nr 1038 w I owej przy ul.Blacharskiej oraz nr 85/1 w Czy ówku ,

- na 23 marca og osi em II przetargi na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanych ozn.
dzia kami 619/4, 619/1, 619/5 i 619/2 w I owej przy ul.Piaskowej oraz rokowania na
sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanych ozn. dzia kami nr 423/6 i 423/10 w I owej
przy ul.Poniatowskiego (dzia ki pod gara e).

W dniu 15.02.2007  go cili my  w I owej przedstawicieli Kostrzy sko -S ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Celem spotkania  by o okre lenie mo liwo ci
utworzenia   podstrefy KSSSE z cz ci naszych gminnych terenów inwestycyjnych
usytuowanych przy w le autostrady A-18.  Sprawozdanie z przeprowadzonych
rozmów i  wizji lokalnej terenów inwestycyjnych zostanie przed one zarz dowi
KSSSE. O decyzji zarz du zostaniemy poinformowani do ko ca marca br.
Uczestniczy em tak e w walnym zgromadzeniu grupy dzia ania ”Bory Dolno skie”,
gdzie Prezes Lubas przedstawi wietlana wizj  rozwoju i mo liwo ci pozyskiwania
funduszy na rozwój z programem LEADER +. Pojawi o si  równie danie
gwarancji bankowych i zabezpieczenia pomieszcze  na siedzib .

BURMISTRZ
Adam Gliniak


