
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 29 kwietnia 2008r.  do dnia 27 czerwca
2008r.
uczestniczy em w:

konferencji zorganizowanej przez p. Marsza ka na temat Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, by y tam podane terminy rozpocz cia
konkursów na niektóre dzia ania i tak konkurs, który nas interesuje rozpocz  si
6 czerwca 2008r. i trwa do 18 lipca 2008r.,
konferencji Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr w Guben oraz w Sulechowie, gdzie
nast pi o podsumowanie dzia alno ci Euroregionu, zatwierdzenie bud etu i
udzielenie absolutorium Zarz dowi  województwa lubuskiego,

- w dniu 21 maja br. odby o si  równie  Walne Zgromadzenie Wspólników
Spó ki „Przedsi biorstwo Wodoci gowo-Kanalizacyjne”, na którym zosta y
podj te uchwa y rozliczaj ce likwidacje i ko cz ce dzia alno  Spó ki. Czekamy
jeszcze na ostateczn  decyzj  S du,

- dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej p. Zbigniew
Turski wyst pi  o rozwi zanie stosunku pracy za porozumieniem stron z ko cem
czerwca br. na co wyrazi em zgod ,

- przygotowano wniosek do ministerstwa sportu i turystyki,
- przygotowano projekty uchwa  na dzisiejsz  sesj ,
- opracowano dokumentacj  projektow  na budow  sieci wodnej i

kanalizacyjnej dla dzia ek budowlanych po onych przy ul. aków, Piaskowa i
Sportowa. Z dniem 26.06.2008 r. zosta y wydane pozwolenia na budow  w/w
inwestycji,

- zgodnie ze zleceniem zosta a wykonana k adka pieszo rowerowa na rzece
Czerna na Dolanowie,

- uzyskano uzgodnienia w sprawie budowy ci gu pieszo-rowerowego na rzece
Czerna na przed eniu ulicy M skiej,

- zlecono:
nawiezienie piasku, wykoszenie trawy i wyrównanie pla y na zalewie
w miejscowo ci Klików. Termin realizacji do ko ca czerwca. Wynik badania
wody pozytywny,
wycen  poprawy dokumentacji na budow  sieci wodoci gowej dla wsi
Czy ówek,
aktualizacj  kosztorysów na budow  sieci wodoci gowej w miejscowo ciach
Jankowa aga ska i Czy ówek..

- w zwi zku z brakiem wody w studniach we wsi Czy ówek zorganizowano w
dniach 30.05 – 16.06.2008 r. interwencyjny dowóz wody do wsi,

- zakupiono i zamontowano plac zabaw dla dzieci  przy szkole podstawowej
przy il. Kolejowej w I owej,

- zgodnie z umow  na projekt o wietlenia dla gminy I owa, zako czono I-wszy
etap prac polegaj cy na inwentaryzacji punktów wietlnych i rozdzielni
elektrycznych,

- wydano:



3 decyzje o podziale nieruchomo ci oraz 1 postanowienie o wst pnym podziale
nieruchomo ci,

12 decyzji o warunkach zabudowy,
1 decyzj  na urz dzenie zjazdu publicznego,
29 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa ( w tym 1 za wiadczenie dla
ANR okre laj ce przeznaczenie w planie dla 111 dzia ek po onych w

owej),
4 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta I owa,

- uzgodniono 11  projektów inwestycji (dotycz cych przy czy
energetycznych, gazowych na terenie gminy, budowy parkingu na samochody
osobowe na ul. Ogrodowej w I owej, budowa wiat owodu awszowa-Lubsko),

- wietlenie ulic:
przed ono lini  energetyczn  i zamontowano lamp  o wietlenia ulicznego
przy ul. M skiej w I owej oraz w miejscowo ci Czy ówek,
zlecono podmostkowanie energetycznej szafki zasilaj cej na stadionie
miejskim na czas organizowanej imprezy z okazji dnia chemika,
zg aszane s  na bie co do ENEA Operator. informacje o braku o wietlenia
ulicznego na terenie gminy,

- drogi:
dokonano odpowiedniego zg oszenia do Starostwa Powiatowego i wydano
zgod  na utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 10,
wykonano remont dróg gruntowych – w I owej ul. M ska, ul. Ogrodowa, w
Koninie aga skim,
wykonano odwodnienia dróg gruntowych oraz wyprofilowano odcinek drogi
gruntowej d ugo ci 150 m w miejscowo ci Czerna,
wykonano balustrad  zabezpieczaj  na mostku w miejscowo ci Czerna
(mostek na rowem melioracyjnym przy lesie),
zg oszono na policj  kradzie  metalowych elementów balustrady na mo cie w
miejscowo ci Czerna (most nad starym korytem rzeki Czerna Wielka),
zakupiono i zamontowano wiat  przystankow  w miejscowo ci Czerna,
zakupiono i zlecono monta  nowych znaków drogowych, konserwacj  starych
znaków i s upków, prostowanie zniszczonych znaków i tabliczek, na terenie
miasta I owa,

- wydano 13 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z
op at za wycink ,

- wys ano 187 pism dotycz cych ewidencji usuwania odpadów
komunalnych (teren gminy I owa),

- wydano:
7 za wiadcze  o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,

6 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
7 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,



3 decyzje o wykre lenie przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,

- WYDANO 4 ZEZWOLENIA NA SPRZEDA  ALKOHOLU:
wydano 1 zezwolenie na sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do
4,5% alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spo ycia poza miejscem
sprzeda y, w sklepie spo ywczym przy ul. Ogrodowej 16 w I owej,
wydano 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 samoobs ugowym spo ywczo-
przemys owym w budynku nr 2A przy ul. Okrzei w I owej,

- WYDANO 2 ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOW  SPRZEDA
ALKOHOLU:

wydano 1 zezwolenie na jednorazow  sprzeda  napojów alkoholowych
zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo, podczas „Dnia Chemika”
zorganizowanego przy ul. Piaskowej 1a w I owej (stadion miejski),
wydano 1 zezwolenie na jednorazow  sprzeda  napojów alkoholowych
zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo, podczas „festynu majowego” w
miejscowo ci Borowe gmina I owa, na wniosek Magdy Duniec zam. Borowe
21.

- nadano 3 numery porz dkowe nieruchomo ciom zabudowanym budynkiem
mieszkalnym:

miejscowo  Borowe 19a
miejscowo  Wilkowisko 5a z urz du

owa ul. Le na 3
- w dniu 8 maja podpisa em protoko y uzgodnie  dotycz ce sprzeda y : gruntu –

dzia ka nr 452/2 w I owej przy ul.Ogrodowej dla poprawienia funkcjonalno ci
dzia ki s siedniej oraz sprzeda y budynku mieszkalnego nr 39 w Borowem wraz z
gruntem na rzecz najemcy tego budynku,

- w dniu 15 maja spisa em umowy notarialne, w tym 4 umowy zwi zane z
uw aszczeniem gruntami osób , które wybudowa y na nich gara e (2 umowy –
ul.Ogrodowa, 1 umowa – ul.Piaskowa i 1 umowa – ul.Borowska), 1 umowa dot.
sprzeda y gruntu dla poprawienia funkcjonalno ci dzia ki s siedniej przy
ul.Ogrodowej oraz 1 umowa dot. sprzeda y gruntu na rzecz ENEA S.A. pod
budow  s upowej stacji transformatorowej przy ul. aków,

- w dniu 28 maja Komisja Przetargowa przeprowadzi a ze skutkiem
pozytywnym przetargi na grunt pod budow  dwóch boksów gara owych przy
ul.Piaskowej (na terenie dawnej oczyszczalni cieków),

- w dniu 2 czerwca podpisa em 3 umowy na dzier aw  gruntów pod ogródki
przydomowe przy ul.Surzyna ,

- w dniu 4 czerwca podpisa em umow  notarialn  dot. sprzeda y gruntu przy
ul. aga skiej z nabywc  (Vitrosilicon) wy onionym w drodze przetargu,

- w dniu 5 czerwca podpisa em akty notarialne -  warunkowe umowy sprzeda y
z nabywcami 6 dzia ek w Czernej  wy onionymi w drodze przetargu,



- w  dniu  6  czerwca  ze  skutkiem  negatywnym  (brak  wp aty  wadium)  odby  si
przetarg na sprzeda  3 dzia ek le cych po pó nocnej stronie autostrady,

- pod koniec maja zatwierdzi em arkusze organizacyjne szkó  i przedszkola na
nowy rok szkolny 2008 – 2009 rok przedstawione przez dyrektorów
poszczególnych jednostek,

- w maju br. zosta  zaktualizowany  kosztorys inwestorski dla robót remontowych
wietlicy wiejskiej w Czy ówku na ogóln  warto   175.971,24 z  wraz z

podatkiem VAT i na wietlic  w aga cu na ogóln  warto   114.622,36 z  wraz z
podatkiem VAT,

- 25 czerwca br. podpisa em umow  na „Remont dachu nad budynkiem biblioteki
miejskiej (dach nad bram ) w I owej”. Warto  robót zgodnie z przed on
ofert   okre lono na kwot  : 64.082,23 z . Brutto. Wykonawc  robót b dzie Firma
Budowlana „BUREMO” Henryka Rzeszowskiego,

- 26 czerwca br. otrzyma em ze Starostwa Powiatowego w aganiu pozwolenie na
budow  hali sportowej w I owej.
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