
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 28 grudnia 2007r.  do dnia 27 marca 2008r. i
tak:
- Burmistrz poinformowa , e w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego odby o si  kilka szkole . Program ten nie jest jeszcze uruchomiony.
Odby a si  preselekcja w dzia aniu – infrastruktura spo eczna  (sala
gimnastyczna), a w kwietniu br. spodziewamy si  rozpisania konkursu w tym
dzia aniu. Dnia 13 marca 2008r. okre lono kryteria, mo na uzyska  dodatkowe 20
punktów za zwi kszony udzia  w asny o 15%, czyli do 30% kosztów inwestycji.
Obecnie jest 150 wniosków cznie kilkakrotnie przekraczaj cych mo liwe do
pozyskania rodki,

- w styczniu br. zorganizowa em spotkanie z so tysami, na którym zosta y
przedstawione przedsi wzi cia planowane w tym roku oraz propozycje
utrzymania dróg i porz dku na wioskach z wykorzystaniem prac spo ecznie

ytecznych. Propozycja ta zosta a przyj ta,
- w okresie mi dzy sesjami trwa y równie  prace nad strategi  gminy i wieloletnim

planem inwestycyjnym, czego efektem s  projekty dzisiejszych uchwa ,
- uczestniczy em równie  w szkoleniach dotycz cych Programu Rozwoju i Odnowy

Wsi. Program ten ma bardzo du e opó nienie i prawdopodobnie nabór wniosków
na budow  wodoci gów nast pi w IV kwartale tego roku. Szybciej ruszy dzia anie
zwi zane z remontami wietlic i dlatego rozpocz y si  prace nad Programem
Odnowy Wsi. W pierwszym rz dzie b  przygotowywane programy dla wsi, w
których ju  powsta y grupy inicjatywne tj. Czy ówek, aganiec, Klików i
Borowe,

- spotka em si  powtórnie z Marsza kiem Województwa w sprawie jako ci
chodników przy ul. aga skiej, drogi nr 296 aga  - I owa, obwodnicy, sali
gimnastycznej – boiska sportowego. Konkretnych obietnic nie otrzyma em.
Wnioskowa em o podj cie modernizacji drogi nr 296 od autostrady chocia  do
ko ca wsi Czerna w celu poprawy bezpiecze stwa,

- dnia 19 marca 2008r. odby o si  Walne Zgromadzenie Spó ki Wodno-
Kanalizacyjnej w I owej w likwidacji. Zosta  przyj ty bilans Spó ki za II pó rocze
2007r. Likwidacja zako czy si  w maju 2008 roku ze wzgl du na trwaj ce
procedury prawno-administracyjne,

- prowadzi em rozmowy z firm  Ventus, która zaproponowa a postawienie trzech
si owni wiatrowych w rejonie Konina, Szczepanowa, Jankowej. Korzy ci z tego
tytu u dla mieszka ców to wp yw  na op at  przesy ow  energii elektrycznej,
zwi kszenie rezerwy energii na G ównym Punkcie Zasilania Jankowa o 6 MW (co
umo liwi zasilanie naszych terenów inwestycyjnych przy autostradzie),

- wspólnie z Przewodnicz cym Rady uczestniczy em w posiedzeniu Zarz du
Powiatu w sprawie remontu „mostku mi ci”. Zwrócili my uwag  na jego z y
stan techniczny, gro cy katastrof  budowlan  i konieczno  podj cia prac
remontowych,

- odno nie „Borów Dolno skich”, które funkcjonuj  w chwili obecnej jako
fundacja, istnieje konieczno  przekszta cenia w stowarzyszenie. Jest propozycja,
aby gminy tworz ce fundacj  przyst pi y do stowarzyszenia. Wst pnie koszt



utrzymania biura stowarzyszenia i wykonania strategii jest szacowany na oko o 10
tys. z  na gmin .

- 20 grudnia 2007 r. og osi em trzy konkursy ofert na realizacj  zada
publicznych „Organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa
sportowego o charakterze gminnym dzieci i m odzie y na terenie I owej, Konina

aga skiego i Czernej.
- w terminie do 30 stycznia 2008 r. wp yn y trzy oferty: Klubu Sportowego

„Vitrosilicon” w I owej i Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Orze ” z
Konina aga skiego z którymi to klubami zosta y podpisane stosowne umowy.
Oferta Ludowego Zespo u Sportowego „Trys o” w Czernej nie spe nia a
kryteriów wyboru ofert i nie zosta a rozpatrzona. W zwi zku z powy szym zosta
og oszony II  otwarty konkurs ofert z terminem sk adania ofert do 26 marca br.
Do dnia dzisiejszego  nie wp yn a adna oferta.

- 11 stycznia 2008 r. przes em  do Kuratorium O wiaty w Gorzowie Wlkp.
informacj  z realizacji Programu „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania za 2007
rok.

- 18 stycznia 2008 roku dokona em rozliczenia rocznego z wykorzystania dotacji z
zakresu o wiaty tj.

dofinansowania zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne
przygotowanie    przedszkolne i nauk  w klasach I-III szko y podstawowej oraz
zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkó  podstawowych i gimnazjów,

pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne,
sfinansowanie w ramach Rz dowego programu wspierania w latach 2007-

2009 organów prowadz cych w zapewnieniu bezpiecze stwa warunków nauki,
wychowania i opieki w publicznych szko ach i placówkach „Monitoring wizyjny
w szko ach i placówkach”.

- w zwi zku z rozszerzeniem zakresu adaptacji projektu sali gimnastycznej
spowodowanego konieczno ci  dostosowania zaprojektowanych rozwi za
technicznych do zmienionych warunków przy czeniowych oraz nowymi
ustaleniami programowymi w dniu 21 stycznia    podpisa em aneks do umowy z
terminem wykonania projektu do  dnia 31 marca 2008 r.

- w okresie sprawozdawczym w drodze komunalizacji przekazano Gminie I owa
dzia ki nr 114 i 115/1 w I owej oraz nr 294/16 w Czy ówku,

- 17 stycznia podpisa em protokó  uzgodnie  dot. sprzeda y lokali mieszkalnych
na rzecz najemców w I owej przy ul.Pu askiego 4

- w dniu 23 stycznia podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y
nieruchomo ci zabudowanej po onej w Borowem 80, dzia ki nr 38 w Czy ówku
oraz umow  u ytkowania wieczystego gruntu i przeniesienia w asno ci gara u
przy ul.Okrzei w I owej,

- w dniu 21 lutego komisja przetargowa przeprowadzi a ze skutkiem
pozytywnym przetarg na sprzeda  dzia ki nr 679 w I owej przy ul. Hutniczej,

- w dniu 29 lutego odby em spotkanie z przedstawicielami Polskiego Zwi zku
dkarskiego (z Zielonej Góry i I owej) oraz u ytkownika wieczystego dzia ki

przy zalewie w Klikowie w sprawie budowy elektrowni wodnej,
- w dniu 4 marca podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y lokali



mieszkalnych na rzecz najemców przy ul.Nadrzecznej 11/30 i ul. eromskiego
29/1 oraz warunkow  umow  sprzeda y dzia ki nr 471 w I owej przy
ul.Ogrodowej,

- na 25 kwietnia wyznaczy em termin przetargu na sprzeda  dzia ki nr 687/10 w
owej przy ul. aga skiej (przy Vitrosiliconie) oraz 6 dzia ek w Czernej (za

sklepem) pod zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn ,
- na 6 czerwca wyznaczy em termin przetargu na sprzeda  3 dzia ek le cych po

pó nocnej stronie autostrady,
- w okresie sprawozdawczym podpisa em 3 umowy dzier awy gruntu (2 w

owej i 1 w m.Wilkowska),
- pozytywnie zaopiniowa em 5 poda  najemców o sprzeda  lokali mieszkalnych

na ich rzecz (ul.Borowska12/6, Traugutta 23/8, aga ska 25/5,Hutnicza 1/32 i
Plac Wolno ci 9,

- w zwi zku z trzema nieskutecznymi przetargami na najem (przeprowadzonymi
przez ZGKiM) postanowi em przygotowa  do sprzeda y lokal u ytkowy przy
ul.Pu askiego 18 (po dawnym zak adzie kosmetycznym) .

- Wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy.
- Wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (1 decyzja –

budowa zatoki autobusowej i zagospodarowanie terenu  w Klikowie, 3 – decyzje
na budow  kanalizacji w I owej: ul. aków, Sportowa i Piaskowa, 1 – decyzja
dotycz ca budowy elektrowni wodnej w Czernej).

- Rozpatrzono 1 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji
liniowej polegaj cej na budowie wiat owodu awszowa  – Lubsko, ze wzgl du
na braki formalne, które nie zosta y uzupe nione w okre lonym terminie, wniosek
pozostawiono bez rozpatrzenia.

- Rozpatrzono 1 wniosek o ustalenie lokalizacji linii do kruszenia st uczki
szklanej, budowie budynku malarni wraz z infrastruktur  techniczn , drogami
wewn trznymi i placami manewrowymi w I owej (dla „Vitrosilicon” S.A.) –
planowana inwestycja znajduje si  na dzia ce obj tej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wniosek zosta  zwrócony wnioskodawcy.

- Wydano: 1 przeniesienie  decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
34 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa,  2 wypisy i wyrysy z planu
zagospodarowania przestrzennego miasta I owa.

- Uzgodniono 1 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania
przy cza gazowego do budynku jednorodzinnego w I owej.

- Rozpatrzono 3 pisma w sprawie uzgodnienia projektów budowy przy czy
gazowych i  2 pisma w sprawie wej cia na teren dzia ek gminnych podczas prac
budowlanych.

- Zamontowano 2 tabliczki wskazuj ce dojazd do ul. M skiej oraz tabliczk  z
nazw  ulicy Kolejowa.

- Zlecono ENEA S.A. podmostkowanie szafki zasilajacej na Pl. Wolno ci na
dzie  31.12.2007 – 01.01.2008 r. W zwi zku z organizowan  imprez
sylwestrow .



- Zg aszane s  na bie co do ENEA S.A. informacje o braku o wietlenia
ulicznego na terenie gminy.

Drogi:
dostarczono 450 ton mieszanki bazaltowej do miejscowo ci: I owa,

Borowe, Klików, Jankowa aga ska, Czerna, Konin aga ski, Szczepanów,
Kowalice, Wilkowiska, Czy ówek do prac remontowych dróg,

dostarczono so tysom miejscowo ci: Konin aga ski, Czerna, Jankowa
aga ska, Borowe sprz t do prac porz dkowych na terenach wsi (taczki, opaty,

szpadle, kosy, siekiery, grabie),
ono bloki betonowe na drodze gminnej przy stacji AS k. Czernej w

celu zabezpieczenia terenu przed dewastacj  i za miecaniem,
dostarczono 20 ton pospó ki do miejscowo ci Klików – zalew celem

zabezpieczenia terenu zniszczonego przez bobry,

Przeprowadzono procedur  ofertow  w sprawie wyboru urbanisty
przygotowuj cego projekty decyzji o warunkach zabudowy na rok 2008, wybrano
ofert  pani Ewy Torbus z agania i podpisano umow  na sporz dzanie projektów
w/w decyzji na rok 2008.
Podpisano umow  na wykonywanie obowi zków inkasenta poboru op at
targowych na terenie miasta I owa na rok 2008 (Barbara Brzezicka)
Podpisano umow  na bie ce sprz tanie placu targowego oraz obs ug  kontenera
sanitarnego (ubikacji publicznej) na rok 2008 (Zofia Gedwi as)
Podpisano umow  na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy na rok 2008
(ZGKiM w I owej).
Wydano 14 decyzji zezwalaj ce na wycink  drzew, 2 decyzje odmowne na
wycink  drzew, 6 za wiadcze  o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców
wnioskodawców;
Zosta y wyci te drzewa w parku zgodnie z decyzj  konserwatora zabytków;
Zosta a podpisana umowa na wycink  drzew przy ul. Chrobrego
W zakresie sprawozdawczo ci: Opracowano i przes ano sprawozdania:

Do Urz du Marsza kowskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju WSI w
Zielonej Górze Sprawozdanie z inwestycji zaopatrzenia w wod  i sanitacji wsi
za 2007 rok druk RRW-2
Do Zarz du Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  - Sprawozdanie z
realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich za 2007
rok druk RRW-14
Do Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim –
Sprawozdanie
z realizacji zada  inwestycyjnych w zakresie gospodarki ciekowej w 2007
roku za Aglomeracj  I owa

W zakresie Inwestycji: podpisano umowy:

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej systemu o wietlenia



ulicznego na terenie miasta i gminy I owa, termin realizacji do 30.09.2008r
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudow  (uzbrojenie)
dzia ek budowlanych przewidzianych do sprzeda y przy ulicach aków,
Sportowa i Piaskowa.

o Termin zako czenia prac 10.04.2008r.

Umowa na opracowania kosztorysowe, dokumentacj  przetargow  i nadzór
budowlany robót budowlanych na 2008 rok.

Przygotowano umow  na remont dróg gruntowych w I owej z
Przedsi biorstwem Trans-Las. Termin realizacji do 30.04.2008r.
Zlecono:

Aktualizacj  kosztorysów na budow  sieci wodoci gowej w miejscowo ciach
Jankowa aga ska i Czy ówek.

Zlecono wycen  (opracowanie kosztorysu) budowy k adki pieszo-rowerowej na ulicy
Dolanowo.

Zlecono remont  niesprawnej pompy pró niowej z systemu kanalizacji
podci nieniowej

Zlecono wykonanie kosztorysu uzbrojenia terenów inwestycyjnych po onych przy
drodze krajowej A-18
Wyst piono:

Wyst piono z pismem do Zarz du Dróg Wojewódzkich o modernizacj
studzienki ciekowej przy przystanku autobusowym w m. Borowe. Zgodnie z
pismem zwrotnym Studzienka b dzie przebudowana do 30.04.2008r.

Do Zarz du Województwa Lubuskiego o uj cie wysypiska w Czy ówku w
„Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2008 –
2019”

Do Zarz du yckiego Zwi zku Gmin o uj cie rozbudowy lub
rekultywacji wysypiska
w Czy ówku w Studium Wykonalno ci Gospodarki odpadami w obr bie
powiatów arskiego i aga skiego
W zakresie opiniowania:
Zaopiniowano propozycj  Starosty Powiatowego o pozbawienie niektórych dróg
powiatowych na teranie Miasta i Gminy I owa, kategorii dróg powiatowych i
zaliczenia
do kategorii dróg gminnych.
Zaopiniowano projekt studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy ary
Zaopiniowano projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedle

kowa”
w aganiu
W zakresie podzia u gruntów:
Wydano 4-ry postanowienia o wst pnym podziale nieruchomo ci
Wydano 3-y decyzje o podziale nieruchomo ci
Inne:
Wszcz to post powanie w sprawie wydania decyzji o wysoko ci op aty (renty



planistycznej) w zwi zku z wej ciem w ycie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów dzia alno ci gospodarczej oraz w
zwi zku ze sprzeda  cz ci dzia ek przez pana Tomasza Boche skiego.

BURMISTRZ
Adam Gliniak


