
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia  07 wrze nia 2009r. do dnia 28
wrze nia 2009r. i tak:

spotka em si  w Urz dzie Marsza kowskim z cz onkami komitetu
monitoruj cego program pomocowy Europejskiej Wspó pracy
Transgranicznej – Polska – Saksonia w sprawie uzyskania rodków na
odnowienie parku w I owej – chodzi o wspólny wniosek z Gmin
Kromlau. Dokumentacja techniczna jest niezb dna do starania si  o rodki
(szacunkowy koszt oko o 200 tys. z otych),
odno nie inwestycji, które prowadzimy:  uzyskali my decyzj
rodowiskow  lokalizacyjn  celu publicznego na terenach zamkni tych

odno nie wodoci gu w Jankowej aga skiej z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony rodowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz decyzj  o
pozwolenie na budow  na terenach zamkni tych odno nie wodoci gu w
Jankowej aga skiej z Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego. Przetarg
zosta  ju  wcze niej rozpisany, jutro jest termin sk adania ofert na to
zadanie,
wykonany jest równie  projekt przebudowy dróg – chodzi o ulic  Okrzei,
Zau ek Rybacki, Hutnicza i B. Chrobrego,
podpisa em umow  z nowym projektantem na wykonanie projektu
budowy ci gu pieszo-rowerowego z k adk  na rzece Czerna Ma a (ulica

ska). Niestety z poprzednim projektantem umow  musia em zerwa ,
gdy  nie dotrzyma adnych ustalonych terminów. Sprawa ta si
przeci gnie, do dnia 15 grudnia br. dokumentacja ma by  gotowa, dopiero
po tym terminie b dzie mo na przyst pi  do realizacji budowy k adki,
zgodnie z wnioskiem Radnego Czes awa D browskiego zg oszonym na
ostatniej sesji RM  wymieniony zosta  piasek w piaskownicy i
powieszony nowy regulamin na placu zabaw przy szkole 1-3 przy ul.
Kolejowej,
w dniu 16 wrze nia podpisa em umow  notarialn  dot sprzeda y na rzecz
najemcy lokalu mieszkalnego w I owej przy ul. Nadrzecznej 11/25,
w dniu 22 wrze nia og osi em przetargi na sprzeda  : drugi przetarg na 6.
dzia ek przy ul. aków,  drugi przetarg na sprzeda  3. dzia ek przy
autostradzie w Strefie Aktywno ci Gospodarczej oraz rokowania (po
dwóch nieskutecznych przetargach) na sprzeda  trzech dzia ek przy ul.
Ró anej oraz d. kot owni na osiedlu Czy ówek,
w dniu 23 wrze nia podpisa em dwie umowy dzier awy na dzia  przy
ul.  aga skiej oraz na dzia  w Szczepanowie,
w dniu 24 wrze nia podpisa em z Województwem Lubuskim aneks do
umowy darowizny nieruchomo ci (przy wietlicy wiejskiej) w Czernej
prostuj cy b d we wcze niej zawartej umowie,



w dniu 25 wrze nia Komisja Przetargowa przeprowadzi a przetargi na
sprzeda  dwóch dzia ek przy ul. Poniatowskiego pod budow  gara y ze
skutkiem pozytywnym oraz przetarg na sprzeda  dzia ki przy ul.
Traugutta (pod zabudow  jednorodzinn ) ze skutkiem negatywnym
(mimo wp aty wadium przez dwie osoby , nie zg osi y one wymaganego
post pienia),
odmówi em sprzeda y cz ci dzia ki nr 3 w Kowalicach oraz nr 233/1
przy ul. aga skiej. Wnioskodawcami byli w ciciele dzia ek s siednich
, które to cz ci chcieli naby  dla poprawienia funkcjonalno ci swoich
dzia ek,
nie skorzysta em z przys uguj cego Gminie I owa prawa pierwokupu w
stosunku do dzia ki nr 441 w I owej przy ul. Ogrodowej (chodzi o
transakcj  pomi dzy Vitrosiliconem a osob  fizyczn ).
wyda em 2 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at
za wycink ,
wyda em 1 decyzj  o umorzeniu post powania w sprawie wydania decyzji
o rodowiskowych uwarunkowa  dla przedsi wzi cia polegaj cego na:
Budowie stacji bazowej Era nr 41280”  na dzia ce o numerze
ewidencyjnym 100/3 obr b aganiec, gmina I owa,
wyda em  postanowienie pozytywnie opiniuj ce  dzia alno  w zakresie
odzysku odpadów innych ni  niebezpieczne przez Zak ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej,
zlecono i wykonano wycink  13 topoli rosn cych na dzia ce 7/37 obr b
Czy ówek,
zlecono i wykonano zabiegi piel gnacyjne na 16-u d bach rosn cych w
pasie drogi gminnej w I owej przy ul. Ogrodowej,
wydano 6 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy I owa.
uzgodniono 1 projekt sta ej organizacji ruchu dla dróg gminnych ul.
Okrzei, Zau ek Rybacki,
uzgodniono tras  sieci oraz przy cza gazowego przebiegaj cego przez
drogi gminne ul. Piaskow , ul. Ja minow  w I owej,
wydano pozytywn  opini  w zakresie przewozów regularnych osób na
linii komunikacyjnej: ary D.A. – Wymiarki – Lutynka wie  ( linia nr
175116)  oraz  ary D.A. – Jankowa aga ska – Lutynka wie
( linia nr 175099),
naprawiono nawierzchni  drogi wokó  studzienki kanalizacyjnej na ul.
Krótkiej w I owej,
wydano 16 za wiadcze  dotycz cych ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,



wydano 3 decyzje o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
nadano numery porz dkowe nast puj cym nieruchomo ciom: I owa ul.
Ja minowa na dzia ce Nr 620/2 – numer budynku 2,  I owa ul. Traugutta
na dzia ce Nr 1218 – numer budynku 12 „c”,
do  Lubuskiego Kuratora O wiaty wniosek o udzielenie wsparcia
finansowego w roku 2009 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw i na modernizacj  szkolnego placu zabaw w programie „Radosna
Szko a”. Wniosek zosta  zakwalifikowany i przyznano rodki finansowe
w wysoko ci 11.940,00 z ,
w wyniku og oszonego przetargu nieograniczonego  „Remont i
wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie do
niej przyleg ego terenu”. Najkorzystniejsz  ofert  przedstawi  Pan Henryk
Rzeszowski, który zaoferowa  wykonanie prac za kwot  192.223,79 z
brutto,
ponadto dzisiaj wp yn a jedna oferta na przetarg fragment drogi cz cy
ulic  Ogrodow  (asfalt) z t  cz ci , która by a do tej pory
modernizowana na kwot  228.380 z .  Przetarg trwa, nie zosta  jeszcze
rozstrzygni ty.
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