
Pan Adam Gliniak–  Burmistrz I owej przedstawi  sprawozdanie z
podj tych dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia   29 czerwca 2010 r.
do dnia 17 wrze nia 2010 r. :

nadzorowa em  prace projektowe dotycz ce odnowy parku w I owej,
uzyska em pozwolenie na budow  na wykonanie odnowy Parku
Dworskiego w I owej,
uzgodni em z Lubuskim Konserwatorem Zabytków projekt
zagospodarowania Parku Dworskiego w I owej i planowane wycinki
drzew w Parku,
zaprosi em do negocjacji ENEA S.A. celem uzgodnienia warunków
podpisania umowy na modernizacj  o wietlenia,
przeprowadzi em negocjacj  z Firm  ENEA S.A. warunki umowy na
modernizacj  o wietlenia,
wyst pi em o warunki techniczne dla przy czenia zasilania o wietlenia i
warunki usuni cia kolizji z sieci  energetyczn  dla Placu Wolno ci,
odby y si  3 przetargi na wykonanie  K adki na ulicy M skiej,
wyda em 11 decyzji o warunkach zabudowy,
wyda em 1 decyzj  celu publicznego,
odby y si  2  przetargi na wykonanie przebudowy ul. Ko cielnej I etap,
odebra em roboty budowlane polegaj ce na wykonaniu  zasilania
energetycznego dla imprez na Pl. Wolno ci,
uzgodni em  wykonanie o wietlenia w Czernej, Koninie i aga cu,
wykona em modernizacj  o wietlenia w Borowym,
prowadzi em sta y nadzór nad budow  wodoci gu w Czy ówku,
dnia 15 lipca 2010 r. podpisa em umow  na wykonanie remontu,
modernizacji i przebudowy ul. Okrzei, Hutniczej i Zau ek Rybacki,
w zwi zku z wnioskiem komisji do spraw publicznych wyst pi em do
Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o uwzgl dnienie w
opracowywanej dokumentacji technicznej przebudowy ul. aga skiej
trasy rowerowej. W odpowiedzi ZDW poda , i  uwzgl dnienie naszego
wniosku spowoduje znaczny wzrost kosztu inwestycji – oko o 800 tys. z .
W zwi zku z tym ZDW zwróci  si  z wnioskiem o partycypacj  w
kosztach realizacji, jako warunku umo liwiaj cego wykonanie projektu w
w/w zakresie,
dnia 18 sierpnia podpisa em umow  na wykonanie zadania pn. „Budowa
kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Piaskowej w

owej w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wykonawc  jest
firma Margot Inwestycje z Warszawy. Koszt wykonania 1.120.995,87

otych brutto,
wr czy em 5 aktów mianowania dla nauczycieli (3 Szko a Podstawowa, 2
Gimnazjum w I owej),



NIERUCHOMO CI

podpisa em umow  na wykonanie planu realizacyjnego w granicach
dzia ki nr 7/40 na osiedlu Czy ówek. Plan jest niezb dny do wyznaczenia
terenu z przeznaczeniem do oddania gruntu w najem  pod budow  gara y,
nie wyznaczy em do sprzeda y wolnego lokalu mieszkalnego po onego
w Jankowej aga skiej 45b/2, o którego kupno wp yn  wniosek. Lokal
zosta  przeznaczony do przydzia u w ramach listy przydzia u mieszka ,
wyznaczy em do sprzeda y na wniosek najemców lokale mieszkalne
po one w Jankowej aga skiej 70/1 i 2 , w I owej przy ul. Hutniczej
1/33 , ul. aga skiej 38/5 oraz ul. aga skiej 8/4,
wyda em trzy za wiadczenia zwi zane z nieruchomo ciami: jedno
za wiadczenie dot. sp aty zad enia z tyt. nabycia nieruchomo ci
po onej w I owej przy ul Okrzei, drugie dot. powierzchni budynków
znajduj cych si  na dzia ce po onej w I owej przy ul. Batorego oraz
trzecie dot. oznaczenia numerowego budynku w Jankowej aga skiej,
w wyniku wydanych decyzji komunalizacyjnych Gmina I owa sta a si

cicielem nieruchomo ci w Czernej dzia ki nr 333/4, 347/3, 358/2,
477/1, 429/8 i 421/3,
wystosowa em pro  do w ciciela tj. Agencji Nieruchomo ci Rolnych
o wykoszenie stawu oraz terenu wokó  stawu w Koninie aga skim,

em wnioski o za enie ksi g wieczystych dla 219 nieruchomo ci
stanowi cych w asno  Gminy I owa,
wyda em dwie decyzje zatwierdzaj ce podzia  nieruchomo ci po onych
w I owej : dzia ka nr 1098/2 przy ul. eromskiego oraz dzia ka nr 619/2
przy ul. Ró anej,
wyznaczy em do dzier awy podejmuj c zarz dzenia dwie dzia ki
po one w s siedztwie przepompowni cieków przy ul. Surzyna,
wyznaczy em do sprzeda y podejmuj c zarz dzenia dzia  nr 619/4 w

owej przy ul. Ró anej oraz trzy dzia ki nr 1/55,1/51 oraz 1/56 po one
przy autostradzie,
nie wykona em przys uguj cego Gminie I owa prawa pierwokupu w
stosunku do dzia ki nr 619/6 w I owej przy ul. Ró anej oraz nr 347/17 w
Czernej,
na dzie  30 wrze nia og osi em przetargi na sprzeda  nieruchomo ci ozn.
dzia kami nr 78/2 i 80/6 po onych w I owej przy ul. aków ,
wyda em cztery decyzje o przekszta ceniu prawa u ytkowania
wieczystego gruntu w prawo w asno ci w stosunku do dzia ek po onych
w I owej:  nr 1068 ul. eromskiego, nr 534 ul. Okrzei, nr 875 ul. 1 Maja
oraz 942 i 1053 ul. Drzyma y,



na wniosek u ytkownika wieczystego wszcz em post powanie w sprawie
przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w
stosunku do gruntu ozn. dzia  nr 1191 w I owej przy ul. Traugutta,
20 sierpnia odby y si  : przetarg na sprzeda  nieruchomo ci w I owej przy
ul. Poniatowskiego – dzia ka nr 423/12 ze skutkiem pozytywnym  oraz
rokowania na sprzeda  nieruchomo ci zabudowanej dawn  kot owni
osiedlow  w Czy ówku ze skutkiem negatywnym,

DROGI

w ramach remontu nawierzchni dróg gruntowych zakupiono i
rozplantowano pospó wirow  na trzech drogach w m. Borowe,

em zamówienie na znaki drogowe (pocz tek i koniec miejscowo ci
owa) ,  (pocz tek oraz koniec obszaru zabudowanego ) a tak e tablic

kierunkow  „Czy ówek 110-112”, które zostan  zamontowane na granicy
miasta I owa oraz m. Czy ówek (d. Karolinów) ,
w ramach zawartych umów:

1) zamontowano kosze uliczne w I owej oraz w Czernej ;
2) usuni to zapadni cie drogi gminnej w I owej przy ul. Mickiewicza oraz przy

ul. Drzyma y (na odcinku pomi dzy ul. eromskiego a ul. M sk );
3) przyst piono do koszenia poboczy przy drogach gminnych . W ramach tej

umowy wykoszono dzia   przy ul. aków,  dzia  przy stacji AS-24
oraz pobocze pomi dzy I ow  a Czy ówkiem (d. Karolinów);

4) zleci em wykonanie projektu nowej organizacji ruchu dot. monta u progów
zwalniaj cych na ulicy Piaskowej ( jeden na wysoko ci budowanego
„Orlika” , drugi w bliskim s siedztwie skrzy owania ulicy Piaskowej z
ulic  Poniatowskiego) . Projekt nie b dzie zawiera  monta u progu
zwalniaj cego na odcinku drogi biegn cego przy Szkole Podstawowej
oraz Gimnazjum ze wzgl du na poruszaj ce si  tym odcinkiem autobusy
szkolne. Na takich drogach zabroniony jest monta  progów;

5) zawar em umow  na napraw  zjazdu z ul. eromskiego przy budynku nr 29.
przes em wg kompetencji pisma , które wp yn y do naszego Urz du w
sprawach: naprawy studzienki kanalizacyjnej przy drodze wojewódzkiej
ul. aga skiej (przy remizie) , monta u ogrodzenia cuchowego w
Borowem przy drodze wojewódzkiej oraz naprawy studzienki
kanalizacyjnej przy drodze powiatowej w I owej przy ul. Kolejowej przy
szkole I-III ,

em wniosek do PKP PLK Zak adu Linii Kolejowych w Zielonej
Górze o za enie znaków STOP na przeje dzie kolejowym w ci gu drogi
gminnej w I owej przy ul. Traugutta do Czy ówka (Karolinów),
wydano 10 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z
op at za wycink ,



wydano postanowienie pozytywnie opiniuj ce dzia alno  w zakresie
odzysku odpadów innych ni  niebezpieczne,
opracowano i przes ano do Urz du Marsza kowskiego Województwa
Lubuskiego i  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska,
wykazy zawieraj ce zestawienie informacji o zakresie korzystania ze
rodowiska oraz o wysoko ci nale nych op at za I pó rocze 2010 r.,

wydano 3 postanowienia stwierdzaj ce brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzia ywania na rodowisko dla inwestycji polegaj cych na:

„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 296 relacji I owa – Ruszów od
km 41+800,00 do km 46+175,00”
„Rozbudowie istniej cego warsztatu o pomieszczenie
dwustanowiskowe do naprawy samochodów” na dzia ce 455/2 i 454/1
w I owej
„Skupie z omu stalowego i metali kolorowych, makulatury, folii”

wydano 2 decyzje o rodowiskowych uwarunkowa  dla inwestycji
polegaj cych na:
 „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 296 relacji I owa – Ruszów od km
41+800,00 do km 46+175,00”
„Rozbudowie istniej cego warsztatu o pomieszczenie dwustanowiskowe
do naprawy samochodów” na dzia ce 455/2 i 454/1 w I owej
wydano 2 decyzje o umorzeniu post powania w sprawie wydania decyzji
o rodowiskowych uwarunkowa  dla inwestycji polegaj cych na:
„Budowie zbiornika retencyjnego  I z przepustami w Le nictwie
Nowoszów oddzia  le ny nr 23g, budowie zbiornika retencyjnego II z
zastawkami i przepustem w Le nictwie Nowoszów oddzia  le ny nr 23g,
budowie zbiornika retencyjnego z mnichem w Le nictwie Nowoszów
oddzia  le ny nr 19c” na dzia ce  o numerze ewidencyjnym 1079, obr b
Czerna  gmina I owa.
„Przebudowie dojazdu po arowego nr 54 w Nadle nictwie aga ” obr b
Czerna, gmina I owa
wydano 37 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta I owa,
wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
wydano za wiadczenie o zgodno ci zmiany sposobu u ytkowania obiektu
budowlanego z obowi zuj cym planem zagospodarowania
przestrzennego,
wydano 18 za wiadcze  o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 13 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 5 za wiadcze  o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej,



wydano 6 za wiadcze  o wznowieniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej,

    wydano 11 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 7 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 2 zezwolenia na jednorazow  sprzeda  napojów alkoholowych do
4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo (I owa, ul. Plac Wolno ci Lato
India skie, Borowe Do ynki wiejskie),
przydzielono 2 lokale mieszkalne – w Koninie aga skim 139 lok. 2, w

owej ul. Hutnicza 1 lok. 3,
nadano numer porz dkowy dla nieruchomo ci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym w I owej ul. eromskiego na dzia ce nr 871/1 (podzia
dzia ki) NR 19a.

BURMISTRZ
Adam Gliniak


