
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 30 grudnia 2008r. do dnia 22 stycznia 2009r.
i tak:
- Odby em dwa spotkania z przedstawicielami firmy „Vitrosilicon” w sprawie

wykorzystania posiadanych przez firm  gruntów przy ul. Ogrodowej docelowo
pod budownictwo mieszkaniowe.

- Spotka em si  z Przewodnicz cym Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
niew ciwego wykonywania przez Zarz d Województwa Uchwa  Sejmiku –
dotycz cych Strategii Rozwoju Województwa i Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2008 – 2010.  Zarz d Województwa
nie przyzna  nam punktów za znaczenie regionalne naszego projektu mimo, i
Sejmik uj  nas w Programie Rozwoju Bazy Sportowej. Nasz projekt „Budowy
hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej” uzyska  wysok
ocen  ekspertów (5 miejsce na 72 projekty), a nie uzyskali my dofinansowania w
tym konkursie, w nie z tego powodu. Podj em wi c dzia ania w celu
wyja nienia tej sytuacji. Zostanie równie  wystosowany protest przewidziany
procedur  przyznawania pomocy unijnej. Przygotowujemy si  równie  do

enia projektu w drugim naborze.
- Podpisano umowy na:

 sporz dzanie przedmiarów robót, kosztorysów, zbiorczych zestawie  i innej
dokumentacji przetargowej z mgr in . Henrykiem Widawskim.
wykonywanie czynno ci nadzoru budowlanego przy robotach budowlanych
realizowanych przez Gmin  I owa z mgr in . Henrykiem Widawskim.

- Dokonano uzgodnie  projektów:
budowy wodoci gu przesy owego do Czy ówka.
uzbrojenia w sie  sanitarn  stref „Azalia” i „Magnolia” w I owej

- Wyst piono z pismem do Urz du Transportu Kolejowego Odzia  Terenowy we
Wroc awiu odno nie powtarzaj cych si  problemów z funkcjonowaniem rogatek
na przeje dzie w ci gu drogi wojewódzkiej nr 300.

- Wyst piono z pismem do Starostwa Powiatowego w aganiu o udost pnienie
danych odno nie zg osze  przydomowych oczyszczalni cieków i pozwole  na
bezodp ywowe zbiorniki celem uzupe nienia wpisów w prowadzonych przez
Gmin  rejestrach.

- Wydano:
2 decyzje zmieniaj ce warunki zabudowy,
5 decyzji o warunkach zabudowy,
7 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa.,
2 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego.

- Uzgodniono 4 projekty przy czy energetycznych.
- Uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii komunikacyjnej:

aga  Rynek. – Czerna – I owa Eskord
- Zaproponowa em przekazanie w drodze darowizny dzia ki z uj ciem wody w

Borowem dosta em pozytywn  odpowied  od Wójta Wymiarek.
- Podpisa em 4 aneksy dot. przed enia terminu trwania umów dzier aw oraz 1



umow  dzier awy gruntu pod gara em.
- W dniu 15 stycznia Komisja Przetargowa przeprowadzi a I przetarg na sprzeda

gruntu przy ul. Poniatowskiego pod budow  gara u oraz rokowania (po dwóch
nieskutecznych przetargach) na sprzeda  lokalu u ytkowego przy ul. Pu askiego
18. Przetarg zako czy  si  wynikiem pozytywnym, natomiast rokowania
zako czy y si  wynikiem negatywnym.

- Wyst pi em do rzeczoznawców maj tkowych z zapytaniem odno nie cen za
wykonywanie operatów szacunkowych w roku 2009. Termin sk adania ofert
up yn  w dniu wczorajszym.

- Nie skorzysta em z przys uguj cego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do
dzia ki 190/4 po onej przy w le autostradowym.

- Wyst pi em z wnioskiem o za enie ksi gi wieczystej dla nieruchomo ci
stanowi cych w asno  Gminy I owa po onych na terenie wsi Wilkowisko.

- Wydano:
3 za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
2 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
5 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
5 decyzji o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
4 za wiadczenia o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej.
1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej.

- Wydano 4 zezwolenia na sprzeda  n/w napojów alkoholowych:
do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, Bar „Zacisze” przy ul. Mickiewicza
4 w I owej,
do 4,4% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, Bar Konin aga ski na dzia ce nr
395/3,
do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, Bar w Koninie aga skim nr 39A,
do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, Sklep spo ywczy przy ul. Traugutta
na dzia ce nr 1170/9 w I owej.

- Nadano numery porz dkowe n/w nieruchomo ciom zabudowanym:
nieruchomo ci po onej w Czy ówku oznaczonej dzia  nr 80/7 nadano
numer porz dkowy 25 ”A” ,
nieruchomo ci po onej w I owej przy ul. Sportowej oznaczonej dzia  nr
277/4 nadano numer porz dkowy – 7.

- 16 stycznia br. - dokona em rozliczenia rocznego z wykorzystania dotacji
celowych przekazanych w 2008 roku. Rozliczenie dotyczy o:

dofinansowania zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne
przygotowanie przedszkolne i nauk  w klasach I – III szko y podstawowej,
pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

odocianych pracowników.
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