
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia   3 lutego 2010r. do dnia 23
marca 2010r. i tak:

odby o si  spotkanie z p. Wojewod  H. Hatka, na którym omawiana by a
sprawa przygotowania s b do akcji przeciwpowodziowej,
odby o si  kilka spotka  zwi zanych z projektem odnowy Parku
Dworskiego w I owej zarówno ze stron  niemieck  jak i z firm , która
przygotowuje wniosek,
do biura projektowego „Promarco” zosta o przekazane zg oszenie
dotycz ce organizacji ruchu przy przedszkolu w celu uwzgl dnienia w
nowej organizacji ruchu,
poczyniono uzgodnienia dotycz ce podpisania umowy na modernizacj

wietlenia z firm  ENEOS z Poznania,
wydano 17 decyzji o warunkach zabudowy,
uzgodnienia dotycz ce nadzoru archeologicznego wodoci gu w aga cu i

adki na ul. M skiej,
uzgodniono projekt na remont drogi gminnej ul. Ko cielna,
uzgodniono projekt zasilania energetycznego imprez  na Pl. Wolno ci,
przygotowano, og oszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie
uzbrojenia strefy aktywno ci gospodarczej przy autostradzie A-18 etap II,
dnia 9 lutego br. podpisa em umow  z Klubem Sportowym „Vitrosilicon-
Intra” w I owej i z Ludowym Zespo em Sportowym „P omie ” w Czernej
na realizacj  zada  publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w
2010 r. Nie z ono oferty na realizacj  powy szych zada  z terenu
Konina aga skiego,
dnia 17 lutego br. wyst pi em z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w

aganiu o wydanie pozwolenia na „Modernizacj wietlicy w Klikowie”,
dnia 15 marca br. przekazana zosta a dokumentacja projektu budowlanego
kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Koszt wykonania projektu wyniós  30.500 z  brutto,
na 9 kwietnia og osi em I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda
nieruchomo ci zabudowanej budynkiem dawnej kot owni osiedlowej w
Czy ówku ,

w dniu 11 lutego podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y dzia ki nr
1180/4 w I owej przy ul. Traugutta , której nabywca zosta  wy oniony w
drodze przetargu oraz sprzeda y na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr
4 w Jankowej aga skiej 65,
w dniu 25 lutego odby y si  ze skutkiem negatywnym (nikt nie wp aci
zaliczki) rokowania na sprzeda  6 dzia ek w I owej przy ul. aków,
wydano 2 za wiadczenia dot. sp aty zad enia wobec Gminy I owa w
celu wykre lenia hipotek z ksi g wieczystych,



uzgodniono przebieg napowietrznej linii energetycznej przez dzia  nr
444/8 w I owej przy ul. Ogrodowej,

ono wnioski o za enie ksi g wieczystych dla nieruchomo ci
stanowi cych w asno  Gminy I owa , a po onych w obr bie
Czy ówek,
wydano dwa postanowienia opiniuj ce podzia  geodezyjny (1 dzia ka w

owej przy ul. Pu askiego i 1 dzia ka w Klikowie) i jedno postanowienie
zawieszaj ce post powanie w sprawie wydania wst pnej opinii o podziale
(dzia ka w aga cu),
wydano trzy decyzje zatwierdzaj ce podzia  geodezyjny nieruchomo ci
(w I owej przy ul. aga skiej, ul. Traugutta i ul. Pu askiego),
udzieli em bonifikaty od op aty z tytu u u ytkowania wieczystego za
dzia ki nr 808/3 i 809 w I owej,
podj em zarz dzenie w sprawie wydzier awienia na cele rolne dzia ki nr
346 w obr bie Czy ówek,
podpisa em aneks do umowy dzier awy gruntu pod kioskiem na
targowisku przy ul. Ko cielnej,

DROGI
dla potrzeb remontu dróg bitumicznych (asfaltowych) zakupiono
zag szczark , pi  jezdn  oraz mieszank  asfaltow  „na zimno”. Dla tych
samych potrzeb zamówiono znaki drogowe potrzebne do oznakowania
robót. atanie ubytków w jezdniach odbywa  si  b dzie poprzez Zak ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej. Pierwsze próbne
atanie ubytków rozpocz to na ulicach eromskiego, Pu askiego i

Batorego,
dla potrzeb remontu dróg gruntowych na terenie wsi Kowalice, Czerna i
Klików zamówiono mieszank  bazaltow . Remont dróg zostanie
rozpocz ty (przy sprzyjaj cej aurze) po podpisaniu umów z
wykonawcami,
pracownicy Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
wstawili szyb  na przystanku autobusowym w Czernej . Przygotowywana
jest umowa na zamontowanie wiaty przystankowej przy ul. Dolanowo (po
lewej stronie w kierunku na aga ) oraz wykonanie utwardzenia po
prawej stronie przy istniej cym przystanku przy ul. Dolanowo,
zg oszono do Zarz du Dróg Powiatowych w Szprotawie uszkodzenie
mostku przy ul. Ogrodowej (przy trafostacji). Po zg oszeniu zosta o
wymienione odeskowanie mostku,
na potrzeby remontu dróg gminnych pozyskano nieodp atnie kostk
betonow  demontowan  na Placu Wolno ci w I owej przez wykonawc  w
pasie drogi wojewódzkiej nr 296,
w celu w ciwego oznakowania zamówiono znaki ograniczenia tona u
(2,5 t) do zamontowania na drodze gminnej w Czernej,



podpisana zosta a z Zak adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w I owej umowa na sprz tanie przystanków na terenie miasta i gminy,
zamontowane zosta y znaki „Parking” przy  ul.Pu askiego w I owej,
wyrazi em zgod  na korzystanie z przystanku autobusowego w Jankowej
Zag. (Janów) dla potrzeb planowanej do uruchomienia przez PKS linii
autobusowej,
uzgodniono przebieg przy cza energetycznego pod drog  gminn  w

owej przy ul.Piaskowej dla potrzeb projektowanego budynku
mieszkalnego na dzia ce nr 401,
uzgodni em dla INTRY S.A. zjazd na drog  stanowi  w asno  Gminy

owa – dzia ka nr 546 – w obr bie Czy ówek – przy magazynach
Vitrosiliconu ,
wydano zezwolenie na umieszczenie sieci gazowej pod drog  gminn  w

owej przy ul. Piaskowej dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul.
Ja minowej,
uzgodniono tras  kablowego przy cza energetycznego przez drogi
stanowi ce w asno  Gminy I owa w Czernej (dzia ki dróg nr 500 i 502),
zakupiono i wymieniono trzy s upy lamp parkowych na osiedlu
Czy ówek oraz za ono lamp  na s upie parkowym na osiedlu przy
budynkach Spó dzielni Mieszkaniowej przy ul. Borowskiej,
wydano 8 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z
op at za wycink ,
Samorz dowe Kolegium Odwo awcze w Zielonej Górze uchyli o
zaskar on  decyzj  dotycz  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 i przekaza o
spraw  do ponownego rozpatrzenia,
wydano 28 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta I owa,
postanowieniem odmówiono wydania za wiadczenia o zgodno ci
zamierzonego sposobu u ytkowania obiektu budowlanego z
obowi zuj cym planem zagospodarowania przestrzennego,
wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
wydano 33 za wiadczenia dotycz ce ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 6 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 3 za wiadczenia o dokonaniu op aty pierwszej raty za alkohol,
wszcz to 2 post powania o wydanie zezwolenia na sprzeda  napojów
alkoholowych w n/w punktach sprzeda y detalicznej:



1) sklep spo ywczo – przemys owy, I owa ul. aga ska na dzia ce nr, nr
684/1, 684/2 grupa alkoholu A,B, C, przeznaczonych do spo ycia poza
miejscem sprzeda y, na wniosek  EKO Spó ka z o.o. Wroc aw ul.
Paprotna 3,

2) pijalnia piwa, Borowe na dzia ce nr 379/3, grupa alkoholu A,
przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y na wniosek Magda
Duniec Borowe 21 m.4,

3) nadano numer nieruchomo ci zabudowanej – Hala sportowa przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum po onej przy ul. Piaskowej – numer
porz dkowy 2 b.
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