
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 27 marca 2008r.  do dnia 28 kwietnia 2008r. i
tak:
- Burmistrz poinformowa , e w dniu 23 kwietnia 2008r. w budynku Gminnego

rodka Kultury i Sportu w I owej odby a si  prezentacja uchwalonej przez Rad
Miejsk   Strategii Rozwoju Gminy I owa na lata 2008 – 2013 oraz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego. Udzia  w spotkaniu wzi o ponad 30 osób.

- Zgodnie z umow  i pó niejszym aneksem opracowana zosta a dokumentacja na
„Budow  hali sportowej w I owej”. W dniu 14 kwietnia br. wyst pi em do
Starostwa Powiatowego w aganiu o wydanie pozwolenia na budow . Zgodnie z
opracowanym kosztorysem inwestorskim koszt inwestycji wg cen z I kwarta u
2008r. wynosi 8.361.152,71 z otych brutto.

- W ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa lubuskiego na lata
2008 – 2010  Urz d Miejski w I owej otrzyma z Urz du Marsza kowskiego
Województwa Lubuskiego dotacj  na budow  hali sportowej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w I owej w wysoko ci 2 mln z otych.

- W zwi zku z projektem rz dowego programu pomocy uczniom w 2008 roku
“dofinansowanie zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne
przygotowanie przedszkolne lub nauk  w klasach I-III szko y podstawowej”
przekaza em szacunkowe dane o liczbie uprawnionych do obj cia programem.
Jest to liczba 53 dzieci.

- Do Kuratorium O wiaty w Gorzowie Wlkp. zosta o przes ane sprawozdanie
zbiorcze gminy jako jednostki scalaj cej poszczególne placówki o wiatowe tzw.
SIO (System Informacji O wiatowej) na dzie  31 marca 2008r.

- W dniu 10 kwietnia br. spotka em si  z Panem Królikiewiczem – w cicielem
yna w I owej i uzgodni em w terenie sposób geodezyjnego wydzielenia gruntu

pod budow  k adki pieszo-rowerowej cz cej obydwie cz ci ulicy M skiej.
Pan Królikiewicz zgodzi  si  wst pnie na wydzielenie i sprzeda  dla Gminy I owa
cz ci swojej dzia ki, jednak w dniu 22 kwietnia ostatecznie wycofa  si  z ustale .

- Wyda em decyzj  o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo
asno ci dotycz  dzia ki nr 1107 w I owej przy ul. Zacisze.

- Podpisa em 3 umowy dzier awy na dzia ki rolne oraz umow  dzier awy z Polsk
Telefoni  Cyfrow  (ERA) pod budow  stacji bazowej telefonii komórkowej w
Klikowie.

- W dniu 25 kwietnia br. Komisja Przetargowa przeprowadzi a przetargi na sprzeda
sze ciu nieruchomo ci nie zabudowanych w Czernej ze skutkiem pozytywnym.
Przy cznej cenie wywo awczej 59.110,- z otych osi gni to czn  cen
sprzeda y netto 73.400,- z otych oraz jednej nieruchomo ci nie zabudowanej
po onej w I owej przy “Vitrosilicon” S.A., gdzie przy cenie wywo awczej netto
14.200,- z otych osi gni to cen  sprzeda y.

- Wyda em 5 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za
wycink .

- Wyda em 2 decyzje o umorzeniu post powania w sprawie wycinki drzew.
- Wyda em 2 decyzje umarzaj ce post powanie w sprawie wydania decyzji o

rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsiewzi cia.
- Wyda em 1 za wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców

wnioskodawców.
- Zosta y wyci te drzewa przy ulicy Chrobrego.
- Zlikwidowano nielegalne wysypisko na dzia ce o numerze ewidencyjnym 257/2



po onej we wsi Czy ówek.
- Wystawiono 3 opinie pozytywne dotycz ce dzia alno ci w zwi zku z

przed eniem umowy dzier awy dla kó owieckich „Jenot” Bogatynia, „Bóbr”
aga , „Borówka” Zielona Góra.

- Wys ano 47 pism dotycz cych ewidencji usuwania odpadów komunalnych (terem
miasta I owa).

- Wyda em 4 decyzje o warunkach zabudowy.
- Wyda em 12 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa.

- Wyda em 1 wypis i wyrys z planu  zagospodarowania przestrzennego miasta
owa.

- Wyda em 4 decyzje na zaj cie pasa drogowego.
- Do remontu dróg na terenie miasta i wioskach dostarczono oko o 850 ton

mieszanki bazaltowej.
- So tysi wsi: Konin ag., Czerna, Jankowa ag. Borowe otrzymali sprz t do prac

porz dkowych na terenie wsi (taczki, opaty, szpadle, miot y, r kawice).
- Wykonano remont dróg asfaltowych oraz wyprofilowano drogi gruntowe na

terenie I owej.
- Wyprofilowano drogi gruntowe na terenie miejscowo ci Czerna (wszystkie

gminne za rzek ), Konin ag. (piaskowe odcinki dróg gruntowych z Konina Zag.
do Jankowej ag.).

- Wyremontowano drogi gruntowe na terenie miejscowo ci Klików.
- Przy pomocy so tysów zosta y wykonane prace remontowe dróg gminnych na

terenie miejscowo ci: Szczepanów, Jankowa ag., Borowe, Czerna (odcinki dróg
przed rzek ), Czy ówek.

- Wyda em 3 za wiadczenia o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej.

- Wyda em 4 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej.

- Wyda em 4 decyzje o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej.

- Wyda em 5 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej.

- Wyda em 1 zezwolenie na sprzeda  napojów alkoholowych o zawarto ci do 4,5%
alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y w barze
w Koninie ag. na dzia ce nr 395/3.

- Wyda em zezwolenie na jednorazow   sprzeda  piwa podczas festynu majowego
w I owej na Placu Wolno ci.

- Wyda em 3 zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do
4,5% alkoholu oraz na piwo, powy ej 4,5% do 18%  alkoholu (z wyj tkiem piwa),
powy ej 18% alkoholu w sklepie spo ywczym w budynku nr 8 przy ul.
Borowskiej w I owej.

- Nadano numer porz dkowy budynkowi mieszkalnemu w Jankowej ag. 71a.
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