
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 17 wrze nia 2008r. do dnia 20 listopada
2008r. i tak:
- W celu pozyskania rodków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

zosta  z ony stosowny wniosek na dofinansowanie z funduszy europejskich
inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w

owej”. Czekamy na rozstrzygni cie konkursu i wi ce decyzje w tej sprawie.
- W Starostwie Powiatowym w aganiu odby o si  spotkanie w sprawie propozycji

dofinansowania Policji i Pa stwowej Stra y Po arnej przez gminy oraz szczepie
ochronnych przeciwko brodawczakowi szyjki macicy.

- Uczestniczy em w spotkaniu Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów, na którym
omawiano mi dzy innymi problemy wynikaj ce z opó nie  wdro enia
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz nowy harmonogram jego
wdro enia. Marsza ek chce uruchomi  wszystkie dzia ania z pocz tkiem
przysz ego roku i w wi kszo ci dzia  zrobi  tylko jeden nabór wniosków.

- Po rozmowie z Wicewojewod  Janem wirepo w obecno ci Przewodnicz cego
Rady Miejskiej wyst pi em do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o pomoc
finansow  w  budowie  wodoci gu  w  Jankowej  ag.  i  Czy ówku  w  zwi zku  z
drastycznym obni eniem si  poziomu wody gruntowej. Te sprawy porusza em
tak e w rozmowach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska .

- Odby o si  Zgromadzenie yckiego Zwi zku Gmin, na którym zaproponowano
zmiany w Statucie do przyj cia przez rady gmin, przyj to propozycj  bud etu
uwzgl dniaj  realizacj  zadania „Gospodarka odpadami powiatu arskiego i
aga skiego”. Wyst puj  problemy z wy onieniem firmy do wykonania

dokumentacji niezb dnej do z enia wniosku o dofinansowanie zadania,
zak adany koszt 125 tys. z otych, a oferta przewiduje ponad 300 tys. z otych.

- W okresie mi dzysesyjnym prowadzono intensywne prace i uzgodnienia
niezb dne dla opracowania projektów uchwa  na dzisiejsz  i przysz e sesje.

- Rozstrzygni to nabór na stanowisko kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej, z dniem 6 listopada  br. na tym stanowisku zosta  zatrudniony Pan
Dariusz Nied wiecki.

- Wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy.
- Wydano 35 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie

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

- Uzgodniono 5  projektów inwestycji (dotycz cych przy czy energetycznych,
gazowych na terenie gminy).

- Wydano 2 decyzje wymierzaj ce kar  za samowolne zaj cie pasa drogowego oraz
umieszczenie urz dze  obcych w pasie drogi gminnej (ul. Ko ciuszki - przy cze
gazowe, wykonawca - firma Nadziejko).

-  Komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii
komunikacyjnej aga  ul. Rynek – I owa– Gozdnica.

- Podci to ga zie powoduj ce uszkodzenia o wietlenia drogowego oraz
ograniczenie widoczno ci na drogach (ul. eromskiego, Pu askiego, B.Chrobrego,
Borowe dz. nr 523).



- Pomalowano przystanki autobusowe w I owej przy ul. Pu askiego oraz w
Klikowie.

-  Wydano 13 decyzji zezwalaj ce na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za
wycink .

- Wydano 2 decyzje zmieniaj ce decyzj  zezwalaj  na wycink  drzew w zakresie
przed enia terminu wycinki.

- Wydano 1 decyzje odmown  wszcz cia post powania w zakresie legalno ci
nasadzenia drzew i nakazie wycinki drzew na dzia ce w Koninie aga skim.

- Staro cie aga skiemu postanowieniem przekazano wed ug w ciwo ci wniosek
o wycink  drzewa rosn cego na dzia ce w ciciela prywatnego i na dzia ce
gminnej – otrzymano decyzj  zezwalaj  na wycink  drzewa.

- Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj  zezwalaj  na
wycink  siedmiu drzew na dzia kach gminnych w I owej na których planowana
jest budowa hali sportowej.

- Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj  zezwalaj  na
wycink  robinii bia ej rosn cej w pasie drogi gminnej przy ul. Konopnickiej.

- Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj  zezwalaj  na
wycink  obumar ego drzewa rosn cego przy ul. Pu askiego.

- Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj  zezwalaj  na
wycink  obumar ej sosny wejmutki rosn cej na terenie stadionu miejskiego w

owej.
- Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj  zezwalaj  na

wycink  drzewa rosn cego na dzia ce prywatnej i dzia ce gminnej.
- Wyst piono do Starosty aga skiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na

wycink  drzew rosn cych na terenie cmentarza komunalnego w I owej.
- Wyst piono do Starosty aga skiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na

wycink  drzew rosn cych w pasie drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 646/2
w obr bie Konin aga ski (dojazd do planowanej inwestycji ESA TRUCKS).

- Wydano 2 decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsi wzi cia dla przedsi wzi  polegaj cych na:

„Budowie Ma ej Elektrowni Wodnej w obr bie Kowalice gmina I owa” –
inwestor Stanis aw Kulka
„Budowie Stacji Obs ugi Transportu Ci kiego w obr bie Konin aga ski” –
inwestor ESA TRUCKS.

- Wydano postanowienie w którym odst piono od sporz dzenia raportu
oddzia ywania na rodowisko dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Lokalizacji
linii do kruszenia st uczki szklanej z w asnej produkcji, budowie malarni zniczy z
niezb dn  infrastruktur  techniczn , drogami wewn trznymi i placami
manewrowymi” – inwestor „Vitrosilicon” S.A.

- Zosta y wydane opinie Wojewody dotycz cych zakresu i wysoko ci szkód
spowodowanych kl sk  suszy oszacowanych przez Komisj  powo an  przez
Wojewod  Lubuskiego dla rolników z terenu Gminy I owa.

- Zosta a przeprowadzona akcja sprz tania wiata przez uczniów szkó  na terenie
gminy I owa.

- Wydano 8 za wiadcze  o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji



dzia alno ci gospodarczej,11 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, 1 za wiadczenie o zawieszeniu wykonywania
dzia alno ci gospodarczej, 9 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji
dzia alno ci gospodarczej i 5 decyzji o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji
dzia alno ci gospodarczej.

- Wydano 2 zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych:
- zawieraj cych do 4,5%  alkoholu oraz na piwo i powy ej 4,5% do 18%

alkoholu (z wyj tkiem piwa) w punkcie sprzeda y detalicznej - sklep spo ywczo -
przemys owy w budynku nr 39A w miejscowo ci Czerna gmina I owa.

- Wydano 2 decyzje o wyga ni ciu zezwole  na sprzeda  n/w napojów
alkoholowych zawieraj cych:

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo  i powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z
wyj tkiem piwa) w punkcie sprzeda y detalicznej – sklep spo ywczy w budynku
nr 117 w miejscowo ci Konin aga ski

- do 4,5% alkoholu oraz na piwo w punkcie sprzeda y detalicznej przy ul.
Traugutta na dzia ce nr1170/9 w I owej.

- Zawieszono post powanie (wydano 2 postanowienia) w sprawie wydania
zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu
oraz na piwo i powy ej 18% alkoholu przeznaczonych do spo ycia w miejscu
sprzeda y w punkcie sprzeda y detalicznej w budynku nr 8 przy ul. Borowskiej w

owej  z siedzib  w I owej ul. Borowska 8, z uwagi na z enie za alenia na
postanowienie Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych do
Samorz dowego Kolegium Odwo awczego w Zielonej Górze.

- Nadano 3 numery porz dkowe n/w nieruchomo ciom zabudowanym budynkiem
mieszkalnym:

Nr 1a nieruchomo ci w I owej przy ul. eromskiego,
Nr 25a nieruchomo ci w I owej przy ul. aków,
Nr 32 nieruchomo ci w I owej przy ul. Ogrodowej.

- w dniu 26 wrze nia odby y si  ze skutkiem negatywnym  II przetargi ustne na
sprzeda  dzia ek przy autostradzie.

- w dniu 29 wrze nia odebra em od Firmy Licht-Project dokumentacj  dot.
modernizacji o wietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy I owa . W dniu 21
pa dziernika jeden z egzemplarzy dokumentacji zosta  przes any do ENEOS-u
Sp.z o.o. celem przedstawienia przez t  spó  kosztów modernizacji i sposobu jej
finansowania przez spó .

- w dniu 1 pa dziernika przekazano plac budowy zwi zany z wymian  nawierzchni
chodnika przy ul.Cmentarnej .

- w dniu 22 pa dziernika odby  si  ze skutkiem pozytywnym przetarg na dzier aw
gruntu pod budow  gara u przy ul.Piaskowej.

- w dniu 29 pa dziernika podpisa em umow  notarialn  w wyniku, której
przekaza em na rzecz Województwa Lubuskiego , w drodze darowizny, dzia  w
Czernej  (przystanek przy wietlicy) pod modernizacj  drogi wojewódzkiej nr
296.

- w dniu 7 listopada odby  si  ze skutkiem negatywnym II przetarg na sprzeda
lokalu u ytkowego przy ul,Pu askiego 18.



- w dniu 18 listopada spotka em si  z przedstawicielami Rejonu Dystrybucji
Dolno skiej Spó ki Gazownictwa ze Zgorzelca w sprawie zaopatrzenia w gaz
ziemny terenów strefy inwestycyjnej oraz terenów przyleg ych. Na spotkaniu
ustalono, e zwróc  si  do w cicieli terenów po onych w strefie inwestycyjnej
oraz w cicieli gruntów przy niej po onych o z enie wniosków do Rejonu w
Zgorzelcu okre laj cych ich zapotrzebowanie na gaz ziemny. Po otrzymaniu tych
wniosków DSG rozpatrzy mo liwo  budowy stacji redukcyjnej gazu i
przy czenia dzia ek do sieci gazowej.

- zgodnie z uchwa  RM z dnia 18 lipca br. o zasadach wydzier awiania gruntów
komunalnych powiadomi em dzier awców gruntów rolnych o zmianie stawki
op aty dzier awnej .

- w zwi zku z og oszonym przetargiem na „Budow  hali sportowej przy Szkole
Podstawowej i     Gimnazjum w I owej”, do 15 pa dziernika br. wp yn o 8 ofert
w tym 1 po terminie. Komisja przetargowa  powo ana przez Burmistrza I owej
uzna a dwie wa ne oferty  spe niaj ce warunki udzia u w post powaniu
odrzucaj c 5 pozosta ych ofert. Spo ród tych ofert dwie firmy z y protesty,
które nast pnie zosta y przez Gmin  oddalone. Na oddalenie protestu s y
odwo anie do Prezesa Urz du Zamówie  Publicznych i jedna z firm z takiego
uprawnienia skorzysta a sk adaj c odwo anie. Czekamy teraz na rozstrzygni cie
protestu.

- 20 i 27 pa dziernika br. zwróci em si  z wnioskiem do Lubuskiego Kuratora
wiaty o dofinansowanie kosztów kszta cenia zawodowego m odocianych

pracowników w wysoko ci 16.176 z otych i takie rodki otrzyma em przy pi mie
z 4 listopada br. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego m odocianych pracowników zostanie przekazane po
uprawomocnieniu si  decyzji o przyznaniu tych rodków.

- w dniu 7 listopada br. w Gorzowie Wlkp Dyrektor Wydzia u Bezpiecze stwa i
Zarz dzania Kryzysowego przekaza  dla Gminy agregat pr dotwórczy 11 kVA
celem zabezpieczenia funkcjonowania urz du w wypadku zaniku napi cia.
Warto  agregatu 14.234,96 z .

- 17 listopada br. podpisa em umow  na wykonanie projektu na modernizacj
wietlicy w Klikowie. Koszt wykonania prac projektowych ma wynie  26.000,00
 brutto.

- 19 listopada br. og osi em  przetarg „Na utrzymanie i administrowanie stadionu
miejskiego przy ul. Piaskowej1a oraz boiska przy ul. aga skiej w I owej”.
Obecna umowa podpisana  z Klubem Sportowym „Vitrosilicon” w I owej ko czy
si  31grudnia 2008 r.

BURMISTRZ
Adam Gliniak


