
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 23 marca 2010 r. do dnia 29
kwietnia 2010 r. i tak:

przygotowano i przeprowadzono post powanie przetargowe na
wykonanie „uzbrojenia stref aktywno ci gospodarczej przy autostradzie
A-18, w Gminie I owa – etap II”. Uzyskali my dofinansowanie 50% tej
inwestycji tj. do warto ci 3.734.329,99z ,
podpisano umow  i przekazano plac budowy dla Konsorcjum firm:
SZOSA POLSKA Sp. z o.o. – lider i Budownictwo Drogowo-Sanitarne
„FUCHS” Sp. z o. o. z Poznania na w/w zadanie,
przygotowano post powanie przetargowe i og oszono przetarg na
wykonanie „Utwardzenia powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez
wykonanie ci gów pieszo-jezdnych oraz remont istniej cych ci gów
pieszo-jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czy ówek,
odby em spotkanie z mieszka cami so ectwa Jankowa aga ska odno nie
realizacji i odbioru przy czy wodoci gowych,
przeprowadzono przegl d zalewu i jazu elbetowego w Klikowie,
wys ano wezwania do usuni cia usterek wykrytych podczas kontroli
okresowej jazu w Klikowie do dzier awcy obiektu,
nadzór nad pracami projektowymi dotycz cymi parku -  dnia 26.09.2009
r. podpisano umow  z Niemcami,
przes ano interpelacje dotycz ce rozje ania dróg gminnych przez
samochody ci arowe obci one drzewem do Komisariatu Policji w

owej,
prowadzono uzgodnienia dotycz ce  umowy na modernizacj  o wietlenia
z firm  ENEOS z Poznania,
wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy,
podpisano umow  z Nadle nictwem Wymiarki na dzier aw  terenu pod
wysypiskiem gminnym,
uzgodniono projekt  na remont drogi gminnej ul. Ko cielna,
uzgodniono projekt zasilania energetycznego na Pl. Wolno ci,
og oszono przetarg na wykonanie utwardzenia terenu na osiedlu
Czy ówek,
rozpatrywano na bie co skargi dotycz ce budowy wodoci gu w

aga cu,
wydano 11 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z
op at za wycink ,
wyst piono do Starosty Powiatu aga skiego o wydanie decyzji na
usuni cie drzew z dzia ki 124/1 w Koninie aga skim (teren Ma ej
Szko y) oraz w I owej na ul. Pu askiego,



wyst piono do Komisariatu Policji w I owej o pomoc w znalezieniu i
ukaraniu sprawcy niezgodnego z przepisami pozbycia si  odpadów
sta ych,
wydano decyzj  zezwalaj  na dzia alno  w zakresie opró niania i
transportu nieczysto ci ciek ych z terenu Gminy I owa dla Systemów
Sanitarnych TOI TOI z siedzib  w Warszawie,
wydano 17 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta I owa,
wydano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
wydano 25 za wiadcze  dotycz cych ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wszcz to post powania i wydano zezwolenia na sprzeda  napojów
alkoholowych:
-  do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo – 7 zezwole
- powy ej 4,5% do 18% zawarto ci alkoholu (z wyj tkiem piwa) – 4
zezwolenia
- powy ej 18% alkoholu – 3 zezwolenia
podpisano umow  na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu
komunalnym w I owej,

NIERUCHOMO CI

odmówi em sprzeda y budynku gospodarczego po onego na zapleczu
budynków mieszkalnych przy Placu Wolno ci 18-19-20,
na wniosek u ytkowników wieczystych wszcz em post powanie w
sprawie przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo

asno ci gruntu ozn. dzia  nr 454/2 w I owej przy ul.Ogrodowej,
na wniosek Janiny Smaga udost pni em informacj  publiczn  dot.
przej cia dzia ek nr 7/28, 7/40 i 788 po onych przy budynkach
mieszkalnych „osiedla mieszkaniowego Czy ówek”,
odmówi em oddania w u ytkowanie wieczyste cz ci dzia ki nr 1138/3
po onej w I owej (jedna z dzia ek wchodz cych w sk ad stawu przy
ul.M skiej),
odmówi em sprzeda y dzia ek nr 683 i 682/2 po onych w I owej , o
które wyst powa a Kampania Kupiecka „Trak” z Kamiennej Góry,
wyznaczy em do sprzeda y na rzecz u ytkownika wieczystego grunt ozn.
dzia  nr 21 w Koninie aga skim,
wyznaczy em do sprzeda y grunt ozn. dzia  nr 423/12 w I owej przy
ul.Poniatowskiego z przeznaczeniem pod budow  gara u,
odmówi em sprzeda y dzia ki nr 57 w Kowalicach,



wyda em dwie decyzje zatwierdzaj ce podzia  geodezyjny nieruchomo ci
, jednej w I owej ozn. dzia  nr 38 i jednej w Klikowie ozn. dzia  nr
122/4 (pod rozbudow wietlicy wiejskiej),
wyda em jedno postanowienie opiniuj ce podzia  geodezyjny dzia ek nr
266/2 i 266/3 w Czy ówku,
nie wyrazi em zgody na zmian  umowy dzier awy zawartej z Polsk
Telefoni  Cyfrow  znanej pod nazw  handlow  „Era” , poprzez odst pienie
od naliczenia waloryzacji czynszu dzier awnego za grunt pod stacj  bazow
przy oczyszczalni cieków w I owej,
podpisa em umow  dzier awy gruntu (dzia ka nr 346) w Czy ówku na
cele rolne,
w dniu 9 kwietnia ze skutkiem negatywnym (brak wp aty wadium) odby  si
I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda  budynku dawnej kot owni
osiedlowej na osiedlu mieszkaniowym Czy ówek,

DROGI
uzgodni em przebieg przy cza kablowego 230/400V przez drog  ozn.
dzia kami nr 552 i 620/3 w I owej ,
udzieli em wyja nie  dla Pana Tomasza Stopyra dot. warunków
technicznych drogi w Czernej ozn. dzia  nr 507,
w odpowiedzi na pismo AS24 w sprawie naprawy uszkodze  jezdni na
drodze dojazdowej do stacji paliw (przy w le autostradowym)
poinformowa em, e uszkodzenia zostan  usuni te. Jednocze nie
zwróci em uwag  na zanieczyszczanie terenu wokó  drogi przez klientów
stacji z sugesti  postawienia przez AS24 kontenera na odpady,
udzieli em na wniosek Pa stwa G siorowskich, informacji o
zaawansowaniu prac remontowych na drodze gminnej po onej przy ich
nieruchomo ci w Szczepanowie,
przychyli em si  do wniosku Pani Iwony Tomczak o zabezpieczenie
parkingu znajduj cego si  przy ogrodzeniu jej posesji,
wyrazi em zgod  na wymian  nawierzchni chodnika przy ul.Mickiewicza
przebiegaj cego wzd  budynku nr 10 . Z wnioskiem w tej sprawie
zwróci a si  Pani Olga Rochacka, która zobowi za a si  do wykonania
prac w asnym kosztem i przy u yciu w asnych materia ów,
przes em do Towarzystwa Ubezpiecze  Wzajemnych w Zielonej Górze
( u którego to ubezpieczyciela Gmina ma wykupion  polis  OC) wniosek
Pana Grzegorza Kosta skiego o wyp at  odszkodowania z tytu u
uszkodzenia samochodu na drodze gminnej w m.Borowe,
wyda em zezwolenie w formie decyzji dla Zak adu Instalacji i Urz dze
Sanitarnych z Zielonej Góry na zaj cie pasa drogowego na okres 1 dnia w
celu wykonania wpi cia w ci gu drogi gminnej (dzia ka nr 627) sieci



gazowej, jednocze nie w tej samej sprawie naliczy em w formie decyzji
op at  za trwa e umieszczenie w pasie tej drogi urz dze  infrastruktury
technicznej niezwi zanych z potrzebami zarz dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
zwróci em si  z pro  do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
o sprawdzenie stanu studzienek kanalizacji burzowej po onych w

owej w ci gu drogi wojewódzkiej nr 296. Sprawa dotyczy zapadni tych
studzienek w ci gu tej drogi,
zako czono remonty dróg gruntowych stanowi cych w asno  Gminy

owa w Szczepanowie, Klikowie oraz w Koninie Zaga skim , obecnie
trwaj  remonty dróg w Borowem, Kowalicach oraz Czernej,
przeprowadzono remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych  w
mie cie I owa na ulicach eromskiego, Drzyma y, Strzeleckiej, Batorego,
Hutniczej, Blacharskiej, Pu askiego, Traugutta, przy stacji AS24 oraz w
Borowem,
na potrzeby dalszego remontu zakupiono mieszank  asfaltow  na zimno,
pomalowano przystanek autobusowy przy ul.Pu askiego,
Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniwoej w I owej w ramach
zawartej umowy utwardzi  mieszank  bazaltow  zatoczk  przy
przystanku przy ul.Dolanowo (prawa strona w kierunku do agania) . W
ramach tej samej umowy w dniach 5-6 maja zostanie zamontowana nowa
wiata przystankowa po lewej stronie z wykonaniem utwardzenia kostk
betonow ,
usuni ta zosta a zapadlina w drodze gminnej przy ul.Mickiewicza,
20 kwietnia br. zosta  przeprowadzony egzamin dla nauczyciela
ubiegaj cego si  o awans na stopie  nauczyciela mianowanego. Egzamin
zda a jedna nauczycielka z Gimnazjum z matematyki,
26 marca br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w aganiu
wyda  decyzj  na u ytkowanie hali sportowej przy ul. Piaskowej w

owej. 9 kwietnia br. nast pi o uroczyste otwarcie hali.
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