
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia  28 wrze nia 2009r. do dnia 9
listopada 2009r. i tak:

odby y si  dwa spotkania z przedstawicielami gminy niemieckiej
Gablenz, na której terenie jest park w Kromlau. Otrzymali my
propozycj  stworzenia wspólnego projektu odnowy parku do EWT
(europejska wspó praca transgraniczna). Jest mo liwo  uzyskania
85% refundacji kosztów kwalifikowanych. W dniu 12 listopada br.
odb dzie si  kolejne spotkanie, na którym powinni my wypracowa
konkretne propozycje do projektu, abym móg  Pa stwu go przybli ,

spotka em si  z cz onkiem Zarz du Województwa p. St.
Tomczyszynem w sprawie budowy Orlika i z em wniosek o uj cie
nas w planie na 2010 r.,

spotka em si  z p. Ma gorzat  Ruli sk  dzia aj ca na rzecz Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze w celu omówienia
projektu „Gminne Forum Edukacji Finansowej w Gminie I owa”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki i
wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo ecznego. Mieszka cy gminy poprzez udzia  w projekcie b
mogli podnie  poziom wiedzy w zakresie j zyka angielskiego oraz
edukacji finansowej, natomiast podmioty otrzymywa  b   wsparcie
w postaci nieodp atnych szkole  z zakresu ró nych róde
zewn trznego finansowania m.in. funduszy europejskich, rodków
fundacji krajowych i zagranicznych, kredytowania i innych us ug
bankowych,

w dniu 30.10.2009 zosta a og oszona przez Wojewod   Lubuskiego
lista rankingowa wniosków gmin z onych w ramach  "Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" . Ogó em z ono
57 wniosków.     Nasz wniosek  pod nazw  „Poprawa bezpiecze stwa
ruchu drogowego poprzez przebudow  dróg gminnych – ulic Okrzei,
Zau ek Rybacki, Hutniczej i Boles awa Chrobrego  w I owej zosta
sklasyfikowany na 20 pozycji. Dofinansowanie zosta o przyznane 14
beneficjentom. W  I kwartale 2010,  po rozstrzygni ciu przetargów,
zostan  rozdzielone oszcz dno ci poprzetargowe   kolejnym na li cie
wnioskodawcom,

zako czono post powanie przetargowe w ramach zamówie
publicznych i wy oniono wykonawc  – firm  Przedsi biorstwo
Instalacyjno – Budowlano - Us ugowe „SZPAKOWSKI” z Sulechowa
na budow  wodoci gów w so ectwach Czy ówek, Jankowa aga ska i

aganiec,



28 pa dziernika podpisano umow  na wykonanie w/w zadania, a 4
listopada przekazano plac budowy,

zako czono post powanie przetargowe w ramach zamówie
publicznych, wy oniono wykonawc  i podpisano umow  z Zak adem
Wielobran owym „KSZTA T” z agania na I Etap uzbrojenia Stref
przy autostradzie A-18 w sie  wodoci gow  i kanalizacyjn ,

zako czono post powanie przetargowe w ramach zamówie
publicznych, wy oniono wykonawc  i podpisano umow  z
Przedsi biorstwem Budowlanym „JANBUD” na rozszerzenie zakresu
rzeczowego zadania przebudowy ul. Ogrodowej na dz. 444/7,

uzyskano pozwolenie na budow  sieci wodoci gowej w aga cu w
pasie drogi wojewódzkiej nr 296 z Lubuskiego Urz du
Wojewódzkiego,

uzyskano zgod  Ministra rodowiska na wy czenie gruntów z
gospodarki le nej pod budow  II etapu sieci wodoci gowej w

aga cu,

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

wydano dwie decyzje o zatwierdzeniu podzia u nieruchomo ci,

wydano jedno postanowienie o sprostowaniu oczywistej omy ki w
decyzji o podziale nieruchomo ci,

wydano siedem decyzji o warunkach zabudowy,

wydano czterna cie za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ek w
miejscowym planie i studium zagospodarowania terenu,

postawiono znak pierwsze stwa przejazdu na ul. Zacisze,

wyst piono do Zarz du Dróg Wojewódzkich z pismem dotycz cym
lokalizacji wiat przystankowych w I owej przy ul. Dolanowo (z
kierunku Zagania), a w Czernej i aga cu (w kierunku agania).

wydano 11 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z
op at za wycink ,

przes ano do Samorz dowego Kolegium Odwo awczego w Zielonej
Górze odwo anie stron dotycz ce umorzenia 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,

wydano 32 za wiadczenia dotycz ce ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,

wydano 2 decyzje o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji
dzia alno ci gospodarczej,

wydano 12 za wiadcze  o dokonaniu op aty za korzystanie z zezwole
na sprzeda  napojów alkoholowych,

nadano numer porz dkowy dla nieruchomo ci w I owej przy ul. Le nej
na dzia ce Nr 289/1 –  numer budynku 4 oraz przy ul. aga skiej na
dzia ce Nr 1347 – numer budynku 61 „b”,

przydzielono 2 lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy,

przydzielono 1 lokal socjalny – wyrok S du Rejonowego w aganiu o
eksmisj  z przyznaniem uprawnie  do otrzymania lokalu socjalnego,

zakupiono i przekazano dla Szko y Podstawowej w I owej materia y
do konserwacji placu zabaw przy szkole I-III oraz zakupiono nowe
siedzisko do bujaka na tym placu zabaw i równie  przekazano do
szko y,

podpisa em trzy aneksy do umów dzier aw : dwa na dzier aw  gruntu
pod gara ami przy ul. Ogrodowej oraz jeden na grunt pod gara em
przy ul. Piaskowej,

w dniu 16 pa dziernika odby em spotkanie z przedstawicielami
wspólnot mieszkaniowych przy ul. Traugutta 23,24 i 25 w sprawie
uregulowania kwestii u ytkowania dzia ki gminnej zaj tej pod ogródki
przydomowe . Na spotkanie przyby  przedstawiciel jednej wspólnoty.
Ustalono, e zostan  podj te dzia ania maj ce na celu
zinwentaryzowanie ogródków i ewentualne podpisanie umów
dzier aw,

w dniu 23 pa dziernika Komisja Przetargowa przeprowadzi a
rokowania i przetargi na sprzeda  nieruchomo ci gminnych: II
przetarg na sprzeda  dzia ki w Koninie aga skim (dzia ka nr 649/3)
oraz II przetarg na sprzeda  sze ciu dzia ek przy ul. aków zako czy y
si  wynikami negatywnymi ze wzgl du na brak wp at wadium,
rokowania na sprzeda  trzech dzia ek przy ul. Ró anej (d. Piaskowej)
da y pozytywne rozstrzygni cie w przypadku jednej dzia ki nr 619/2 ,
za któr   oferent zaproponowa  cen  28.000 z  . W przypadku dwóch



pozosta ych dzia ek Komisja nie wybra a adnej ze z onych ofert ze
wzgl du na zbyt niskie zaoferowane w nich ceny. Nie rozstrzygni te
zosta y równie  rokowania na sprzeda  dzia ki zabudowanej dawn
kot owni  osiedlow  w Czy ówku ze wzgl du na zbyt nisk  cen
zaoferowan  przez oferenta,

w dniu 29 pa dziernika podpisa em cztery umowy notarialne
dotycz ce sprzeda y  dzia ki nr 619/1 przy ul. Ró anej, dwóch dzia ek
nr 423/8 i 423/10 przy ul. Poniatowskiego pod budow  gara y oraz
lokalu mieszkalnego przy ul. aga skiej 23/3 na rzecz najemcy,

na wniosek mieszka ców ulicy Ogrodowej podj em dzia ania maj ce
na celu wyznaczenie terenu pod budow  gara y przy ul. Ogrodowej na
dzia ce nr 486 ,za dawn  osiedlow  oczyszczalni cieków. Obecnie
na uko czeniu jest plan realizacyjny,

wyznaczy em do sprzeda y podejmuj c zarz dzenie, grunt pod
gara em (dzia ka nr 670/6) po onym w I owej przy ul. Pu askiego
(przy budynku ul. Hutnicza 2),

odmówi em sprzeda y lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy ul.
Pu askiego 19 i aga skiej 10 ze wzgl du na zad enia w op acaniu
czynszu za te lokale,

do czasu zako czenia remontu wietlicy wiejskiej w Czy ówku
wstrzyma em si  z decyzj  w sprawie wyznaczenia (na wniosek
najemcy) lokalu mieszkalnego w budynku nr 19,

na dzie  3 grudnia og osi em drugi przetarg na sprzeda  dzia ki nr
1180/4 przy ul. Traugutta (naprzeciw budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 24 ),

na wniosek najemców wyznaczy em do sprzeda y lokale mieszkalne
przy ul. Nadrzecznej 11/32 i ul. aga skiej 41/3,

rozpatrzy em negatywnie wniosek Spó dzielni Mieszkaniowej „Piast”
w I owej o oddanie w u ytkowanie wieczyste gruntu ozn. dzia  nr
628/9 przy osiedlu mieszkaniowym ul. B.Chrobrego. Zaproponowa em
jednocze nie alternatywne rozwi zanie w postaci spisania
porozumienia o nieodp atnym utrzymaniu przedmiotowego gruntu. W
wyznaczonym terminie tj. 23 pa dziernika nie otrzyma em adnego
pisma ze Spó dzielni aprobuj cego moj  propozycj ,

6 pa dziernika br. dokonano odbioru ko cowego robót budowlanych
zadania p.n.   „Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w

owej” . Wykonawc  robót by o Przedsi biorstwo Budowlane „PRO-



Q”  Piotra  Handzlika.  Warto  robót  wynosi             184.015,36  z
brutto.

Gmina I owa przyst pi a do pilota owego programu „UCZE  NA
WSI – pomoc w zdobyciu wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne
zamieszkuj ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” którego
celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu
wykszta cenia przez uczniów, b cych osobami niepe nosprawnymi,
zamieszkuj cych Gmin . Bud et programu tworzony jest ze rodków

cych w dyspozycji PFRON. Dnia 15 pa dziernika br. wys ano
wniosek do PFRON Zielona Góra o przyznanie rodków finansowych
na realizacj  powy szego programu. Z terenu gminy do tut. Urz du

ono 14 wniosków,

16 pa dziernika i 6 listopada br. wyst pi em do Wojewody
Lubuskiego  z  wnioskiem           o  przekazanie  rodków  na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

odocianych pracowników. Wnioski dotycz  trzech pracodawców.
W tym okresie wyda em jedn  decyzj  na dofinansowanie nauki
zawodu,

2 listopada br. og osi em przetarg nieograniczony na dowo enie  dzieci
do szkó  na  terenie gminy I owa na lata 2010 - 2011. Rozstrzygni cie
przetargu nast pi po 12 listopada br.
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