
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 27 czerwca 2008r.  do dnia 18 lipca 2008r. :
- na Walnym Zgromadzeniu yckiego Zwi zku Gmin zosta o przedstawione

studium wykonalno ci budowy zak adu utylizacji mieci. Termin wykonania
studium zosta  przekroczony ze wzgl du na przekroczenie terminów konsultacji
przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska. W zwi zku z tym, e
rekultywacja wysypiska w Czy ówku nie by a w studium uj ta, poprosi em o
zaj cie stanowiska w tej kwestii. Uzyska em zapewnienie, e spó ka realizuj ca
projekt przejmie to wysypisko i przeprowadzi jego rekultywacj ,

- wypowiedzia em umow  o prac  p. Konradowi Kasperek i obecnie do czasu
rozstrzygni cia konkursu, obowi zki kierownika  referatu  pe ni p. Janusz
Kaniecki,

- zosta y przygotowane i z one trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji:
a) sali gimnastycznej do Ministra Sportu i do Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego,
b) remont przedszkola do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

- w dniu 10 lipca podpisa em umowy notarialne dotycz ce sprzeda y 6
nieruchomo ci nie zabudowanych po onych w Czernej , których nabywcy
zostali wy onieni w drodze przetargu oraz 3 umowy dot. sprzeda y nieruchomo ci
na rzecz najemców – 2 lokale w I owej przy ul.Nadrzecznej 11/19 i przy
ul. aga skiej 25/5 oraz budynku mieszkalnego w Borowem 37 ,

- w dniu 14 lipca spotka em si  z Sekretarzem Nadle nictwa aga  w sprawie
ewentualnego przej cia przez Gmin  budynku mieszkalnego w Jankowej

aga skiej, w którym znajduj  si  3 lokale ,
- podpisa em, stanowi ce podstaw  do zawarcia umów notarialnych, protoko y

uzgodnie  z Agencj  Nieruchomo ci Rolnych w sprawie nieodp atnego
przekazania na rzecz Gminy , nieruchomo ci: stawu w I owej, dzia ki w
Wilkowiskach (pod budow  boiska) oraz dzia ki w Klikowie (zabudowanej
przystankiem autobusowym). Spisanie umów notarialnych nast pi
prawdopodobnie w dniu 30 lipca,

- w dniu 1 lipca podj em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do sprzeda y
nieruchomo ci nie zabudowanych po onych w I owej (6 dzia ek przy ul. aków
oraz 4 dzia ek przy ul.Piaskowej),

- og osi em przetargi na sprzeda  nieruchomo ci gminnych : II przetarg na
sprzeda  3 dzia ek po onych przy autostradzie oraz lokalu u ytkowego w I owej
ul.Pu askiego 18,

- w dniu 10 lipca podpisa em aneksy do: umowy u yczenia szko y w Koninie
aga skim ze Stowarzyszeniem O wiatowym „Ma a Szko a” przed aj c tym

samym umow  do 31 sierpnia 2009 r.  oraz do umowy dzier awy gruntu pod
kioskiem przy ul.Kolejowej w I owej z „Ruch” S.A. przed aj c umow
dzier awy do 31 grudnia 2009 r.,

- nawieziono piasek na pla  przy zalewie w Klikowie (103 tony) , który
nast pnie zosta  rozplantowany i wykoszono ro linno  przy wej ciu do wody,

- po uzgodnieniu wys ano pismo do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze z pro  o postawienie tablic „Kontrola radarowa” przy wjazdach do wsi



Czerna,
- wydano: 8 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzj  na urz dzenie zjazdu

publicznego, 3 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa,

- wydano 5 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za
wycink ,

- wydano 2 za wiadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców
wnioskodawców,

- wydano zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci na terenie Gminy

owa,
- wydano decyzj  o wyga ni ciu zezwolenia na wywóz nieczysto ci p ynnych z

terenu Gminy I owa,
- Wydano 5 za wiadcze  o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji

dzia alno ci gospodarczej, 7 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, 6 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, 5 decyzji o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji
dzia alno ci gospodarczej,

- wydano 4 zezwolenia na sprzeda  alkoholu,
- w dniu 17 lipca br. Firma „Adamus” z ar przyst pi a do  wymiany 4 okien wraz

z parapetami oraz drzwi wej ciowych do wietlicy wiejskiej w Jankowej ag.
Koszt monta u drzwi zostanie pokryty ze rodków finansowych So ectwa, a drzwi
ze rodków Gminy,

- w lipcu br.  Firma Budowlana „BUREMO” Henryka Rzeszowskiego
przyst pi a do robót remontowych dachu nad budynkiem biblioteki miejskiej
(dach nad bram ).
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