
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 04 marca 2009r. do dnia 03 kwietnia 2009r. i
tak:
- przeprowadzono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych i

podpisano umow  na wykonywanie uzbrojenia w sie  wodoci gow  i
kanalizacyjn  dzia ek przy ul. Piaskowej z firm  „Kszta t” z agania, cena
oferowana  67 tys. z  brutto, kosztorys by  na kwot  181 tys. z .,

- przeprowadzono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych i
podpisano umow  na zadanie pod nazw  Przebudowa ul. Ogrodowej nr 101114F
w I owej - poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego. Przetarg wygra a firma
„Janbud” na kwot  469 tys. z , kosztorys by  na kwot  860 tys. z .,

- wydano dwa postanowienia o mo liwo ci dokonania wst pnego podzia u
nieruchomo ci,

- wydano trzy decyzje o dokonaniu podzia u nieruchomo ci,
- dokonano uzgodnie  projektu budowy sieci wodoci gowej do Jankowej

aga skiej i z ono dokumentacj  do wydanie pozwolenia na budow ,
- z ono projekt uzbrojenia w sie  sanitarn  stref „Azalia” i „Magnolia” w I owej

do Starostwa Powiatowego w aganiu,
- z ono projekt budowy sieci wodoci gowej przy czenia do Czy ówka w

Starostwie Powiatowym w aganiu celem wydania pozwolenia na budow ,
- z ono projekt budowy sieci wodoci gowej przy czenia do Czy ówka w

Lubuskim Urz du Wojewódzkim celem wydania pozwolenia na budow  w
zakresie dzia ki pod drog  wojewódzk ,

- wyst piono z trzema pismami do Zarz du Dróg Wojewódzkich odno nie
problemów wyst puj cych w zwi zku z drogami wojewódzkimi na terenie gminy

owa z uwzgl dnieniem obecnego stanu, czyli zagro enia jakie istnieje na ulicy
Traugutta, stanu chodników przy ulicy aga skiej i budowy chodnika na ulicy

aga skiej od stacji paliw w kierunku autostrady. Równie  wyst piono, aby
podj te zosta y dzia ania w zakresie budowy obwodnicy I owej,

- wyst piono z pismami do Zarz du Dróg Powiatowych w aganiu odno nie
terminu oddania do u ytku mostku na ul. Poniatowskiego, jak równie  odno nie
drogi do Czy ówka, której stan prawny do tej pory nie jest rozwi zany, ale
równie  stan techniczny tej drogi budzi wiele zastrze  szczególnie na
wysoko ci „Eskordu”, gdzie liczne dziury uniemo liwiaj  przejazd. Równie
drogi, które pozostaj  w tej chwili poza planem przebudowy w gminie I owa
(drogi: od skrzy owania z drog  nr 296 w stron  Konina, jak równie  od
skrzy owania w lesie do Jankowej aga skiej),

- w dniu 13 marca ponownie spotka em si  z przedstawicielami Agencji
Nieruchomo ci Rolnych w sprawie terenu wokó  budynków na osiedlu
mieszkaniowym Czy ówek. Na spotkaniu ustalono, e Agencja Nieruchomo ci
Rolnych wykonana w asnym staraniem i na w asny koszt kosztorys na wykonanie
dróg wewn trznych i przedstawi Gminie,

- podpisa em 5 aneksów do umów dzier aw gruntów pod gara ami i 1 umow  na
dzier aw  gruntu pod gara em,



- w dniu 1 kwietnia podpisa em umow  notarialn  dot. sprzeda y gruntu na rzecz
ytkownika wieczystego – grunt pod zajazdem „Hayduk”,

- wyda em 3 decyzje o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego gruntu w
prawo w asno ci oraz odmówi em przekszta cenia dla jednego u ytkownika
wieczystego (nieuregulowane sprawy spadkowe), a tak e wszcz em 1
post powanie w sprawie przekszta cenia,

- podj em 5 zarz dze  w sprawie wyznaczenia nieruchomo ci do sprzeda y (4
dzia ki przy ul.Piaskowej, 2 lokale mieszkalne przy Ko ciuszki 1, grunt pod
gara em przy ul.Ogrodowej  oraz kot ownia na osiedlu mieszkaniowym
Czy ówek),

- wydano 6 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,
- wydano 4 decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj

przedsi wzi cia polegaj cego na:
przebudowie drogi powiatowej nr 1078F w km 17+220 – 19+890 na dzia kach
o numerach ewidencyjnych 661, 633, 778 obr b Konin aga ski i nr 5/1 obr b
Czerna,
przebudowie drogi powiatowej nr 1080F w km 10+279 – 13+850 na dzia kach
o numerach ewidencyjnych 607, 682, 6,obr b Konin aga ski i numerach 349,
333, 348/2, obr b Jankowa aga ska,
zmianie  sposobu u ytkowania budynku gospodarczego na warsztat naprawy
samochodów,
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,

- wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy,
- wydano 11 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie

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

- zosta a wydana decyzja na zaj cie pasa drogowego przy ul. Sportowej w I owej
(przy cze energetyczne),

- nie uzgodniono projektu budowy stacji bazowej ERA w Klikowie (brak
post powania w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach),

- zosta a udro niona kanalizacja deszczowa na skrzy owaniu dróg gruntowych w
Borowym (przy budynkach pana Jackowskiego, pani Grabowskiej), zosta
równie  wyczyszczony rów odwadniaj cy,

- wydano 22 za wiadczenia dotycz ce danych z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,

- 3 decyzje o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
- przy ul. Traugutta na dzia ce 1180/6  nadano numer porz dkowy nieruchomo ci

14 „b”,
- spotka em si  z projektantami przepompowni cieków przy ul. Surzyna w celu

wypracowania ostatecznego wyposa enia i mo liwo ci pod czenia tej
przepompowni do kanalizacji podci nieniowej. Projektanci gwarantuj , e na
pewno poprawa funkcjonowania kanalizacji podci nieniowej b dzie znaczna,



- podpisa em porozumienie z Wojewódzkim Zarz dem Melioracji i Urz dze
Wodnych w sprawie wspó pracy dotycz cej oczyszczania rowów melioracyjnych,

- przyj em delegacj  z Rietschen i podpisa em umow  o wspó pracy mi dzy
gminami,

Pan Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej w
imieniu Burmistrza zabra  g os odno nie projektów i stanu zaawansowania
sk adanych wniosków.
Przybli  jakie s  realne szanse na ten rok zwi zane ze z eniem wniosków na
poszczególne zadania, aby uzyska  dofinansowanie. Poinformowa , e w dniu
27.03.2009 zosta  z ony w Urz dzie Marsza kowskim w Zielonej Górze  wniosek
pod nazw „ Remont  i wyposa enie wietlicy wiejskiej w  Czy ówku oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” w ramach dzia ania Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 2007-2013.  Ze wzgl du na
nie udzielenie zgody na podpisanie o wiadczenia przez pani  Iren  Burzawa - Le ,
dot. wyra enia zgody na realizacj  podobnego projektu w aga cu , z pierwotnego
wniosku pod nazw „ Remont i wyposa enie wietlic wiejskich w  Czy ówku i

aga cu oraz zagospodarowanie przyleg ych do nich terenów” wyodr bniono do
konkursu tylko miejscowo  Czy ówek.   Pomimo stara    pracowników Urz du ,
so tysa wsi aganiec oraz wystosowanego oficjalnie pisma z dnia 17.03.2009,  pani
Burzawa zdania nie zmieni a co potwierdzi a oficjalnym pismem z dnia 30.03.2009.

wiadczenie jest integraln  cz ci  wniosku  a jego brak skutkuje odrzuceniem
ca ego wniosku bez dalszego rozpatrywania.
Trzy zadania inwestycyjne zapisane w bud ecie Gminy I owa:

- budowa wodoci gu w So ectwie aganiec,
- budowa wodoci gu w So ectwie Czy ówek,
- budowa wodoci gu w So ectwie Jankowa ag. z przysió kiem Janów

zostan  zg oszone do dofinansowania w ramach dzia ania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich „Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej”.
Przewidywany termin og oszenia naboru to II kwarta  2009 r. Warunkiem przyj cia
wniosków jest posiadanie pozwolenia na budow  dla tych inwestycji.
Nast pne zadanie zapisane w naszym bud ecie to modernizacja placówki
Przedszkola Miejskiego w I owej oraz budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w I owej. Wnioski s  w trakcie przygotowania i wkrótce

 z one. Pozostaje nam jeszcze jedno zadanie tj. uzbrojenie Strefy Aktywno ci
Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie I owa. Zarz d Województwa
Lubuskiego og osi  do dnia 30 kwietnia 2009 r. nabór projektów do Indykatywnego
Planu Inwestycyjnego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
Nasz wniosek dot. uzbroje  strefy zostanie, po uzyskaniu pozwolenia na budow ,
zg oszony do tego Planu Indykatywnego.
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