
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 25 listopada 2008r. do dnia 16 grudnia
2008r. i tak:
- Podpisa em umow  darowizny na rzecz Gminy z Panem Leszkiem Sw drowskim

w celu przyj cia samochodu stra ackiego marki „STEYER”.
- Uczestniczy em w Zarz dzie yckiego Zwi zku Gmin oraz Konferencji

Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” z okazji 15-lecia istnienia.
- Nasz wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw  „Poprawa

bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ulicy Ogrodowej nr
101114F w I owej” znalaz  si  na og oszonej dnia 5 grudnia 2008r. li cie
rankingowej gmin i powiatów, które zakwalifikowa y si  do tegorocznego
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011r. Kwota
dofinansowania wynosi 50%  kosztów kwalifikowanych tj. 447,1 tys.z .
Inwestycja b dzie realizowana w 2009 roku.

- Dnia 2 grudnia br.  w Krajowej Izbie Odwo awczej przy Prezesie Urz du
Zamówie  Publicznych w Warszawie rozpatrzone zosta o odwo anie
Budownictwa Hydro-Energetyka Dychów w sprawie „Budowy hali sportowej
przy Szkole Podstawowej i     Gimnazjum w I owej”. Wyrokiem z dnia 3 grudnia
br. Krajowa Izba Odwo awcza oddali a odwo anie powy szej firmy. Dzi  tj. 16
grudnia br. zosta a podpisana umowa z Przedsi biorstwem Budowlanym
JANBUD  Sp.  z  o.o.  z  ar   i  przekazany  zosta  plac  budowy.  Z ona  oferta
opiewa na kwot  7.462.316,28 z otych brutto.

- Dnia 12 grudnia br. up yn  termin sk adania ofert  „Na utrzymanie i
administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej1a oraz boiska przy ul.

aga skiej w I owej”. W oznaczonym terminie z ona zosta a jedna oferta KS
„Vitrosilicon” I owa i z tym klubem zostanie podpisana umowa na kolejne trzy
lata. Warto  z onej oferty na 2009 r. to kwota 78.940,00 z  brutto.

- W dniu 20 listopada podpisa em protoko y uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz
najemców lokali mieszkalnych przy Placu Wolno ci 15/1 i 15/2  i Hutniczej 1/18.

- W dniu 21 listopada podpisa em protokó  uzgodnie  dot. oddania w u ytkowanie
wieczyste gruntu pod gara em nr 52 w I owej przy ul.Borowskiej.

- W dniu 2 grudnia podpisa em protoko y uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz
najemców lokali mieszkalnych przy ul.Traugutta 25/15 i ul.Traugutta 23/14.

- W dniu 3 grudnia podpisa em protokó  uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz
najemcy lokalu mieszkalnego w m.Wilkowiska 5A/1.

- W dniu 12 grudnia podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y: dzia ek
po onych w Czy ówku, lokali mieszkalnych: przy Placu Wolno ci 15/1 i 15/2 ,
m.Wilkowiska 5A/1, ul.Traugutta 25/15, ul.Traugutta 23/14, ul.Hutniczej 1/18 i
oddania w u ytkowanie wieczyste gruntu pod gara em nr 52 przy ul.Borowskiej.

- Podpisa em 2 aneksy do umów dzier awy gruntów pod gara ami przy
ul.Piaskowej.

- Podpisa em umow  dzier awy gruntu pod gara em w I owej przy ul.Ogrodowej.
- Na dzie  15 stycznia 2009 r. og osi em I przetarg na sprzeda  gruntu przy

ul.Poniatowskiego z przeznaczeniem pod budow  gara u oraz rokowania (po
dwóch nieskutecznych przetargach) na sprzeda  lokalu u ytkowego przy



ul.Pu askiego 18.
- Podpisano umow  na prace projektowe magistrali wodoci gowej do Czy ówka.
- Z ono dokumenty i dokonano uzgodnie  w Zak adzie Uzgodnie  Dokumentacji

Projektowej odno nie budowy dróg wewn trznych w podstrefach Azalia i
Magnolia, oraz sieci wodoci gowej w Jankowej aga skiej.

- Zgodnie z wnioskami Komisji do Spraw Publicznych wyst piono z pismem do
Lubuskiego Zarz du Melioracji i Urz dze  w Zielonej Górze Inspektorat w

aganiu o budow  k adki na rzece Czernej Wielkiej.
- Wydano zgod  na dobudow  o wietlenia przy parkingu na osiedlu przy

ul.Borowskiej
- Prowadzono rozmowy wst pne z geodetami i przyst piono do sporz dzenia

umowy odno nie wykonania map do projektu budowy wodoci gu w aga cu.
- Dokonano ogl dzin proponowanych przez Nadle nictwo w aganiu pomników

przyrody rosn cych na terenie gminy.
- Przeprowadzono kontrole gospodarstw uchylaj cych si  od zawarcia umowy na

wywóz nieczysto ci sta ych w I owej i nielegalnego wysypiska w Borowem.
- Prowadzono rozmowy i przyst piono do sporz dzenia umów na wykonanie sieci

wodoci gowej i kanalizacji na ul.Piaskowej.
- Rozpocz to naliczanie kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji

projektu k adki na ul. M skiej.
- Wydano 4 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za

wycink .
- Wydano 1 za wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców

wnioskodawcy.
- Wydano 1 decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj

przedsi wzi cia dla przedsi wzi  polegaj cych 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.

- Wydano postanowienie w którym odst piono od sporz dzenia raportu
oddzia ywania na rodowisko dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Budowie
budynku warsztatowo-biurowego zak adu produkcyjno-us ugowego o profilu
obróbki metali” w I owej.

- Postanowieniem przekazano pismo Rejonowego Zarz du Infrastruktury w
Zielonej Górze do Ministra rodowiska w sprawie wprowadzenia korekty do
Programu Natura 2000 wy czaj cej obszary oznaczone PLB 020005 Bory
Dolno skie w cz ci dotycz cej terenu wojskowych kompleksów poligonowych
nr 550 aga  i 549 wi toszów.

- Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy.
- Wydano 2 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie

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

- Uzgodniono 1  projekt inwestycji (dotycz cy kabla energetycznego-po czenie z
elektrowni  wodn  w Klikowie).

- Wydano 1 decyzje o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego



(ul.Surzyna -przy cze gazowe, wykonawca-firma Nadziejko).
- Komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii

komunikacyjnej:
aga  D.A. – I owa Rynek – Lipna,
ary ul. U ska – Mirostowice Dolne – Jankowa aga ska

- O wietlenie ulic:
za ono now  lamp  na ulicy Kolejowej w I owej (przy szkole podstawowej)
zg aszane s  na bie co do ENEA Operator. informacje o braku o wietlenia

ulicznego na terenie gminy
- Zlecono remont odcinka drogi gruntowej przy ul. Ko cielnej oraz przy ul.

Traugutta.
- Wydano 16 za wiadcze : o wpisie, zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci

gospodarczej, o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci oraz potwierdzaj ce dane
z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.

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

- Wydano 2 zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y
detalicznej – bar w budynku nr 8 przy ul. Borowskiej.

- Wszcz to post powanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzeda  napojów
alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do
spo ycia w miejscu sprzeda y w barze w Koninie aga skim na dzia ce nr 395/3.

- Rozliczono dotacj  w wysoko ci 4.000 z otych przyznan  przez Lubuski Urz d
Wojewódzki Wydzia  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gorzowie
Wielkopolskim na utrzymanie grobów kwater wojennych na cmentarzu
komunalnym w I owej.
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