
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 27 lipca 2009r. do dnia 07
wrze nia 2009r. i tak:

uczestniczy em w spotkaniu za ycielskim Stowarzyszenia ycka
Lokalna Grupa Rybacka. Zosta  przyj ty statut i upowa niono osoby do
wyst powania przez s dem w celu zarejestrowania tego stowarzyszenia,

odby o si  spotkanie z przedstawicielami Gminy Kromlau w sprawie
wspólnego projektu odnowy parku. Postanowi em przyst pi  do
wspó pracy i z  wst pny wniosek do programu Europejskiej
Wspó pracy Turystycznej. Niezb dne b dzie poniesienie kosztów na
oszacowanie inwestycji i przygotowanie wniosku,

odby o si  spotkanie z so tysami na temat Funduszu So eckiego, gdzie
wyja nili my zasady sk adania wniosków i realizacji funduszu. Do tej
pory wp yn  tylko jeden wniosek z miejscowo ci aganiec, z
pozosta ych miejscowo ci jeszcze wniosków nie ma, a termin sk adania
wniosków jest do ko ca miesi ca wrze nia br.,

og osili my przetargi na:

- Ogrodow ,

- wodoci gi – Jankowa aga ska, Czy ówek, aganiec,

podpisa em porozumienie na nabycie przez gmin  gruntu niezb dnego do
funkcjonowania wietlicy w Klikowie. Mo liwe jest podj cie dalszych
prac projektowych,

rozwi zali my umow  z wykonawc  dokumentacji na k adk  na ul.
skiej. W tym tygodniu chcemy podpisa  umow  z innym

projektantem, by zrealizowa  t  inwestycj ,

w dniu 18 sierpnia 2009 r. zosta a podpisana umowa z samorz dem
Województwa Lubuskiego na dofinansowanie unijne w ramach programu
PROW naszego projektu „Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w
Czy ówku oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu”. Ca kowity
koszt projektu 197 108,28 z , dofinansowanie 120 343 z ,

w dniu 18 sierpnia 2009 r. Zarz d Województwa Lubuskiego podj
decyzj  w formie uchwa y o rozszerzeniu Indykatywnego Planu
Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na
jego li cie znalaz  si  nasz projekt „Uzbrojenie Strefy Aktywno ci
Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie I owa”. Ca kowita
warto  projektu wynosi 7,46 mln z , dofinansowanie unijne 3,73 mln z
(50% kosztów kwalifikowanych),



Miejska Biblioteka Publiczna w I owej, która decyzj  obecnej Rady
Miejskiej sta a si  instytucj  kultury od 2007 roku, otrzyma rodki na
swój rozwój z Programu Rozwoju Bibliotek. Program rozwoju Bibliotek
potrwa pi  lat. Dysponuje on grantem w wysoko ci 28 milionów
dolarów, przekazanych Polsko-Ameryka skiej Fundacji Wolno ci przez
Fundacj  Billa i Melindy Gates. Fundusze zostan  przeznaczone na
szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne
bibliotek, wzmacnianie ca ego systemu bibliotecznego oraz pakiet dzia
informacyjnych i promocyjnych. Miejska Biblioteka Publiczna w I owej

dzie uczestniczy  w programie wspólnie z Miejsk  Bibliotek
Publiczn  w Gozdnicy i Gminn  Bibliotek  Publiczn  w
Dzietrzychowicach (jako biblioteki partnerskie) i Gminn  Bibliotek
Publiczn  w Brze nicy (jako biblioteka wiod ca). Dzi ki przekszta ceniu
biblioteki w instytucj  kultury, biblioteka mo e stara  si  o dotacje
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup i uzupe nienie
zbiorów bibliotecznych. Z tego tytu u biblioteka otrzyma a w 2007 roku
7 182 z , w 2008 roku 6 660 z , a w tym roku (ze wzgl du na ograniczone
rodki ministerstwa) 2 500 z ,

wydano 11 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,

wydano 1 decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi wzi cia polegaj cego na: „Budowie warsztatu naprawy
pojazdów, myjni samochodowej i stacji LPG” w I owej przy ul.

aga skiej na dzia ce o numerze ewidencyjnym 136/8,

podpisa em protoko y uzgodnie  , a nast pnie umowy notarialne
dotycz ce sprzeda y na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy
ul. Ko ciuszki 1 w I owej,

w dniu 15 lipca podpisa em umow  notarialn  darowizny z Gmin
Wymiarki w sprawie przekazania hydroforni Borowe,

podj em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do dzier awy dzia ki nr
351/4 w Jankowej aga skiej,

w dniu 3 sierpnia odby y si  I przetargi na sprzeda  3 dzia ek po onych
przy autostradzie A-18 . Przetargi zako czy y si  wynikiem negatywnym
ze wzgl du na to , i  brak by o wp aty wadium,

w dniu 11 sierpnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
przeprowadzi  kontrol  placu zabaw przy ul. B.Chrobrego ,

w dniu 14 sierpnia odby y si  przetargi na sprzeda  : II przetarg na
sprzeda  4 dzia ek przy ul. Ró anej (d. Piaskowej) , I przetarg na sprzeda



nieruchomo ci zabudowanej dawn  kot owni  osiedlow  na osiedlu
Czy ówek, I przetargi na sprzeda  6 dzia ek przy ul. aków oraz I
przetarg na sprzeda  dzia ki w Koninie aga skim (przy magazynach
Vitrosiliconu) . W wyniku przetargów  wy oniono jednego nabywc
dzia ki przy ul. Ró anej , natomiast w przypadku dzia ki w Koninie

aga skim osoba , która wp aci a wadium nie zg osi a wymaganego
post pienia,

podpisa em protoko y uzgodnie  dotycz ce sprzeda y lokali
mieszkalnych na rzecz najemców w I owej przy ul. Nadrzecznej 11/25 i
ul. aga skiej 23/3,

og osi em I przetargi na sprzeda  dwóch dzia ek pod budow  gara y przy
ul. Poniatowskiego oraz na sprzeda  dzia ki przy ul. Traugutta (przy
drodze wojewódzkiej naprzeciw budynków wielorodzinnych),

odmówi em sprzeda y cz ci dzia ki nr 818/1 w I owej przy ul. M skiej
13,

w zwi zku z wnioskiem podj em kroki w celu przygotowania do
sprzeda y dzia ki nr 369/19 w obr bie Czerna (po prawej stronie drogi
wojewódzkiej za w em autostradowym),

 wyst pi em z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewn trznych i
Administracji o uchylenie decyzji komunalizacyjnej w cz ci dotycz cej
dzia ek w Borowem, przez które przebiega droga wojewódzka nr 300 (do
Gozdnicy),

nie skorzysta em z prawa pierwokupu w stosunku do dzia ki nr 517/11 w
owej przy ul. Ogrodowej, która jest przeznaczona pod budow  gara u,

na wniosek u ytkownika wieczystego wszcz em post powanie w sprawie
przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w
stosunku do gruntu oznaczonego dzia  nr 62 w Czy ówku.

wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy,

wydano 21 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium

wyst piono pisemnie do Starostwa Powiatowego w aganiu w sprawie
poruszanej interpelacji dotycz cej notorycznego niszczenia chodnika przy
ul. Ogrodowej (na wprost wjazdu do bazy magazynowej skupu metali),

zamontowano tabliczki z nazwami nowo powsta ych ulic: Ja minowa,
Daliowa, Ró ana,



dokonane zosta o zg oszenie do Starostwa Powiatowego w aganiu
wykonania remontu ulicy Blacharskiej polegaj ce na utwardzeniu
asfaltem cz ci gruntowej ulicy na odcinku 500m,

utwardzono odcinek 47 m drogi gruntowej w miejscowo ci Czerna mas
asfaltow  grubo ci 5 cm, o powierzchni 200 m2 (odcinek drogi –
po czenie drogi wojewódzkiej z drog  z kostki betonowej prowadz cej w
stron  rzeki), pobocze („trójk t”) przy skrzy owaniu utwardzono
frezowin , dokonane zosta o stosowne zg oszenie do Starostwa
Powiatowego w aganiu,

przygotowano uchwa  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
drogi ozn. dz. nr 664 po onej w I owej stanowi cej obecnie drog
powiatow  2701F – ul. Hutnicza, projekt uchwa y zosta  pozytywnie
zaopiniowany przez Zarz d Powiatu aga skiego,

przygotowano uchwa  w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg
gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich
przebiegu na terenie miejscowo ci Borowe; projekt uchwa y zosta
pozytywnie zaopiniowany przez Zarz d Powiatu aga skiego,

wydano 42 za wiadczenia dot. ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

wydano 4 decyzje o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,

wydano 5 zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo ycia poza miejscem sprzeda y,

wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych
zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do
spo ycia w miejscu sprzeda y:

- do ynki wiejskie w miejscowo ci Borowe na dzia ce nr 454,
- do ynki w I owej przy ul. aga skiej 15,
wydano 1 decyzj  o wyga ni ciu  2  zezwole  na sprzeda  napojów
alkoholowych i likwidacji punktu sprzeda y detalicznej napojów
alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej
4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) w m. Klików 4A,

wydano 2 za wiadczenia o dokonaniu op aty za korzystanie z zezwole  na
sprzeda  alkoholu,

nadano n/w budynkom mieszkalnym numery porz dkowe:

- I owa ul. Traugutta na dzia ce Nr 1145/12  - Numer budynku 29 „g”,



- I owa ul. aga ska na dzia ce Nr 374/1      - Numer budynku 53 „b”

29 lipca br. przes em do  Lubuskiego Kuratora O wiaty wnioski o
udzielenie wsparcia finansowego w roku 2009 na zakup pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw i na modernizacj  szkolnego placu
zabaw. Wnioski dotyczy y Szko y Podstawowej w I owej,

w wyniku og oszonego przetargu nieograniczonego  na „Modernizacj
placówki Przedszkola Miejskiego w I owej” najkorzystniejsz  ofert
przedstawi  Pan Piotr Handzlik.

W dniu 13 sierpnia br. podpisa em umow  na warto  184.015,36 z
brutto.

19 sierpnia br. zosta  przeprowadzony  egzamin dla nauczyciela
ubiegaj cego si  o awans na stopie  nauczyciela mianowanego. Egzamin
zda a jedna nauczycielka z Gimnazjum z wychowania fizycznego,

20 sierpnia br. otrzyma em rodki  w kwocie 19.279,68 z  na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

odocianych pracowników. Wydano decyzje 3 pracodawcom a
dofinansowanie dotyczy 4 m odocianych,

28 sierpnia br. zosta y wr czone 4 akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom którzy wcze niej
zdali egzaminy. Akty nadania zosta y wr czone 3 nauczycielom ze Szko y
Podstawowej i 1 z Gimnazjum.
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