
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 16 grudnia 2008r. do dnia 30 grudnia 2008r.
i tak:
- Podpisano umow  na wykonanie map sytuacyjno – wysoko ciowych do projektu

budowy wodoci gu w aga cu,
- Prowadzona jest kontrola zmian posiadaczy dzia ek przez które przebiega

proponowana sie  wodoci gowa do pozwolenia na budow ,
- Wydano 1 decyzj  zmieniaj  warunki zabudowy,
- Wydano 7 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie

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

- Zakupiono 20 koszy ulicznych,
- Komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na

liniach komunikacyjnych:
aga  D.A. – Czerna – I owa Eskord ( linia nr 175010)
aga  D.A. – I owa Rynek – Gozdnica ul. Konopnickiej ( linia nr 175153)
owa Rynek – Czy ówek – Wymiarki ul. Ks. Witolda ( linia nr 175021)
owa Rynek – Wymiarki – aga  D.A. ( linia nr 175098)
aga  D.A. – Konin aga ski – Wymiarki ul. Ks. Witolda ( linia nr 175146)

- Wyst pi em z pisemn  propozycj  do Wójta Wymiarek o przekazanie w drodze
darowizny na rzecz Gminy Wymiarki uj cia wody w Borowem ,

- Odmówi em sprzeda y dzia ki nr 212/6 po onej w I owej przy ul. aga skiej ,
- Odmówi em zamiany budynku mieszkalnego nr 9 w Czy ówku stanowi cy

asno  osoby fizycznej na lokal mieszkalny stanowi cy w asno  Gminy I owa,
- Wyst pi em z wnioskiem o za enie ksi gi wieczystej dla nieruchomo ci

stanowi cych w asno  Gminy I owa z terenu wsi aganiec.
- Wydano: 3 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci

gospodarczej, 1 za wiadczenie o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej, 2 za wiadczenia potwierdzaj ce dane z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej.

- Wydano: 1 decyzj  o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej, 2 postanowienia o odwieszeniu z urz du zawieszonego
post powania w sprawie wydania zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych
zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej 18% w barze
„EUFORIA” w budynku nr 8 przy ul.  Borowskiej w I owej.

- Wszcz to post powania w sprawie wydania zezwolenia na sprzeda  napojów
alkoholowych zawieraj cych:

do 4,5% alkoholu oraz na piwo w barze „ZACISZE” w budynku nr 4 przy ul.
Mickiewicza w I owej,



do 4,5% alkoholu oraz na piwo w sklepie spo ywczym przy ul. Traugutta na
dzia ce nr 1170/9.

- Wyra ono zgod  na zrzeczenie si  najmu lokalu mieszkalnego przy ul.
aga skiej 10 m.4 w   I owej przez dotychczasowego najemc  na rzecz córki.

- Wydano 1 decyzj  zezwalaj  na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za
wycink .

- Otrzymano decyzj  Starosty aga skiego zezwalaj  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 postanowienie w którym odst piono od sporz dzenia raportu
oddzia ywania na rodowisko dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Uzbrojeniu
terenu podstrefy „Azalia”  i „Magnolia” w obr bie Konin aga ski gmina I owa –
poprzez wybudowanie dróg, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
wodoci gu”.

- Wykonano projekty dwóch uchwa  ustanawiaj ce pomniki przyrody na terenie
gminy I owa.

- Zaopiniowano pozytywnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
ony przez Piotra Mickiewicza ZPHU „MAT-BUD” Zak ad Ogólnobudowlany

Grójec Wielki 14, 64-214 Chobnienice.
- 22 grudnia br. - og osi em konkurs ofert na realizacj  zada  publicznych w

zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 r. którego przedmiotem jest
„Organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o
charakterze gminnym dzieci i m odzie y na terenie I owej, Czernej i Konina

aga skiego”.
- 29 grudnia br. podpisa em umow  z LZS „P omie ” w Czernej na „Utrzymanie i

administrowanie boiska sportowego w Czernej”.
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