
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej w zwi zku z
nieobecno ci  Burmistrza spowodowan  wyjazdem s bowym na pro
radnych odczyta  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami tj. za
okres od dnia   29 kwietnia 2010r. do dnia 29 czerwca 2010r. i tak:

Rozstrzygni to post powanie przetargowe 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,
podpisano umow  i przekazano plac budowy na w/w zadanie dla firmy:
TRANS-LAS Sp. z o.o. z ar,

przygotowano post powanie przetargowe i og oszono
przetarg na zadanie „Poprawa bezpiecze stwa ruchu
drogowego poprzez przebudow  dróg gminnych – ulic
Okrzei, Zau ek Rybacki, Hutniczej i Boles awa Chrobrego w

owej” (zadanie ma by  dofinansowane w ramach Programu
Poprawy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011),
przygotowano post powanie przetargowe i og oszono
przetarg na zadanie „Przebudowa ulicy Blacharskiej”
spotkanie z mieszka cami so ectwa Czy ówek odno nie
realizacji i odbioru przy czy wodoci gowych,
rozwi zywanie bie cych problemów z wykonawstwem i
rozliczaniem inwestycji prowadzonych przez Gmin  I owa to
jest: budowy podci nieniowej pompowni cieków przy ulicy
Surzyna, budowy wodoci gów w so ectwach Czy ówek,
Jankowa aga ska i aganiec, uzbrojenia stref aktywno ci
gospodarczej przy A-18,

ono pe ny wniosek o udzielenie po yczki z WFO iGW w Zielonej
Górze na sfinansowanie pompowni cieków przy ul. Surzyna,
pozytywnie zaopiniowano projekt drogi alternatywnej – budowy drogi
powiatowej cz cej drog  powiatow  F1078 z drog  wojewódzk  nr 296,

NIERUCHOMO CI

podpisa em protokó  uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz u ytkowników
wieczystych gruntu ozn. dzia  nr 21 w Koninie aga skim,
odmówi em sprzeda y lokalu mieszkalnego przy ul. aga skiej 35/2 w

owej ze wzgl du na posiadane zad enie najemcy,
na wniosek Pana Józefa Czarkowskiego oraz Rady So eckiej w Jankowej

aga skiej wyja niana jest sprawa dojazdu do szamba w Jankowej przez
dzia  przynale  do wietlicy wiejskiej,
na wniosek najemcy wyznaczy em do sprzeda y lokal mieszkalny
po ony w I owej przy ul. Hutniczej 1/33,
z mocy prawa Gmina I owa sta a si  w cicielem dzia ki nr 94/4 (drogi)
w aga cu. Na t  okoliczno  zosta a wydana przez Lubuski Urz d
Wojewódzki decyzja komunalizacyjna,
nie skorzysta em z prawa pierwokupu dot. udzia u w dzia ce nr 785 w
Czy ówku oraz dzia ek 551/3, 551/4 i 551/5 w Czy ówku w stosunku do



których zosta y spisane umowy notarialne z zastrze eniem prawa
pierwokupu,
wyda em decyzj  o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego w
prawo w asno ci w stosunku do gruntu ozn. dzia  nr 454/2 w I owej
przy ul.Ogrodowej,
na wniosek u ytkowników wieczystych wszcz em post powanie w
sprawie przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo

asno ci gruntu ozn. dzia kami nr 534 oraz nr 875 po onych w I owej,
podejmuj c zarz dzenie wyznaczy em do sprzeda y dzia ki nr 78/2 i 80/6
w I owej przy ul. aków w I owej,
na zlecenie wznowiono granice dzia ki stawu przy ul. M skiej w I owej
od strony zachodniej,
ze skutkiem negatywnym zako czy  si  w dniu 17 czerwca II przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda  dawnej kot owni na osiedlu
mieszkaniowym w Czy ówku,
podpisa em umow  dzier awy gruntu ozn. dzia  nr 782/2 w I owej,
odmówi em nieodp atnego u yczenia gruntu ozn. dzia  nr 1151 w I owej
przy ul. Borowskiej,
na mój wniosek Minister Spraw Wewn trznych i Administracji zmieni
decyzj  komunalizacyjn  z roku 1991 dot. drogi w m. Borowe. Sprawa
dotyczy a cz ci drogi wojewódzkiej nr 300 przebiegaj cej przez m.
Borowe. W ci gu tej drogi Gmina I owa by a w cicielem dwóch
dzia ek,
og osi em I przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu z
przeznaczeniem pod budow  gara y przy ul. Ogrodowej (przy dawnej
oczyszczalni cieków za budynkami SM W ókniarz),
w dniu 9 czerwca podpisa em umow  notarialn  dot. nabycia gruntu w
Klikowie z przeznaczeniem pod rozbudow wietlicy wiejskiej w
Klikowie oraz umow  notarialn  dot. sprzeda y na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego w I owej przy ul. aga skiej 38/4,
wyda em jedn  decyzj  zatwierdzaj  podzia  nieruchomo ci po onej
w Czy ówku oraz dwa postanowienia opiniuj ce wst pny projekt
podzia u,

DROGI
w dniu 22 czerwca uczestniczy em w seminarium dot. technologii
nawierzchni drogowych, zorganizowanym we Wroc awiu pod patronatem
Firmy „Orlen-Asfalt”,
wyst pi em z wnioskami do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze z pro  o sprawdzenie studzienek kanalizacji deszczowej w ci gu
drogi wojewódzkiej nr 296 na terenie miasta I owa. Mój wniosek zosta
przyj ty i prace zosta y zrealizowane. Drugi mój wniosek dotyczy
poprawy bezpiecze stwa przy Placu Wolno ci . Na t  okoliczno  w dniu
17 czerwca odby a si  wizja lokalna z udzia em przedstawicieli ZDW
oraz Policji. Ustalono e przy Placu Wolno ci na chodniku w celu
poprawy bezpiecze stwa zostan  ustawione barierki z cuchami (by
uniemo liwi  w tym miejscu przej cie przez jezdni  pieszym) oraz od



strony ulicy Kolejowej zostanie ustawiony znak kierunkowy (tzw.
sier ant),
uzgodni em pozytywnie przebieg linii nn przez drog  w m. Konin

aga ski (przy magazynach Vitrosilicon),
uzgodni em pozytywnie przebieg przy czy  wod-kan dla INTRA S.A. w
rejonie dzia ki przy autostradzie,
zako czono remont dróg gruntowych na terenie miasta I owa,
zlecono dla ZGKiM w I owej wykaszanie poboczy wzd  dróg
gminnych na terenie miasta i gminy,
nadzór nad pracami projektowymi dotycz cymi parku,
przygotowanie i og oszenie przetargu na wykonanie  K adki na ulicy

skiej,
uniewa nienie przetargu na wykonanie  K adki na ulicy M skiej,
og oszenie drugiego przetargu na wykonanie  K adki na ulicy M skiej,
uzgodnienia dotycz ce  umowy na modernizacj  o wietlenia z firm
ENEOS z Poznania,
nadzór nad remontem dróg gminnych w Gminie,
wydanie 13 decyzji o warunkach zabudowy,
uzgodnienia projektu  na remont drogi gminnej ul. Ko cielna,
wykonanie  zasilania energetycznego dla imprez na Pl. Wolno ci,
uzgodnienia dotycz ce wykonania o wietlenia w Czernej, Szczepanowie i
Borowym,
podpisanie umowy na wykonanie modernizacji o wietlenia w Borowym,
rozstrzygni cie przetargu na wykonanie utwardzenia terenu na osiedlu
Czy ówek,
podpisanie umowy na wykonanie  utwardzenia terenu na osiedlu
Czy ówek,
nadzór nad robotami budowlanymi w Czy ówku,
rozpatrywanie skarg dotycz cych budowy wodoci gu w aga cu,
sprawozdanie dla Urz du Marsza kowskiego,
przygotowanie uchwa  dotycz cych przyj cia Lokalnego Programu
Rewitalizacji,
przygotowanie uchwa y dotycz cej podj cia zobowi zania w zakresie
poprawy efektywno ci o wietlenia w Gminie I owa poprzez
przeprowadzenie remontów o wietlenia drogowego,
wydano 10 za wiadcze  o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 14 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 5 za wiadcze  o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 8 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 12 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 9 za wiadcze  o dokonaniu op aty drugiej raty za korzystanie z
zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych,
wydano 3 zezwolenia na jednorazow  sprzeda  napojów alkoholowych do



4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo (I owa, ul. Plac Wolno ci
„Kwiaty I owej”, Borowe „Zabawa taneczna”, I owa ul. Piaskowa festyn
„Dzie  Chemika”),
wszcz to post powania i wydano zezwolenia na sprzeda  napojów
alkoholowych:
do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo – 6 zezwole
powy ej 4,5% do 18% zawarto ci alkoholu (z wyj tkiem piwa) – 4
zezwolenia
powy ej 18% alkoholu – 4 zezwolenia
wydano 1 decyzj  o likwidacji punktu sprzeda y napojów alkoholowych
zawieraj cych, do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
przed ono 2 umowy najmu na lokal socjalny,
nadano numer porz dkowy nieruchomo ci zabudowanej - wietlica
wiejska w Koninie aga skim Nr 29a,
wydano 6 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze
zwolnieniem z op at za wycink ,
wydano decyzj  zezwalaj  na dzia alno  w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od w cicieli nieruchomo ci z terenu Gminy I owa dla
TEW Gospodarowanie odpadami Sp. z o.o. z siedzib  w Kie czu,
wydano za wiadczenie o posiadania gospodarstwa rolnego przez
rodziców,
wydano postanowienie pozytywnie opiniuj ce dzia alno  w zakresie
odzysku odpadów innych ni  niebezpieczne,
umieszczono w wykazie publicznym w BIP I owa wnioski i decyzje:

-  o rodowiskowych uwarunkowaniach,
-  zezwole  na wycink  drzew,

wydano 39 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta I owa,
wydano za wiadczenie o zgodno ci zmiany sposobu u ytkowania obiektu
budowlanego z obowi zuj cym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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