
Pan Adam Gliniak–  Burmistrz I owej przedstawi  sprawozdanie z
podj tych dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia   17 wrze nia 2010 r.
do dnia 9 listopada 2010 r.:

w dniu 2 listopada br. Wojewoda Lubuski Helena Hatka przedstawi a listy
rankingowe wniosków zg oszonych do dofinansowania w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na
2011 r. Nasz wniosek dot. dofinansowania projektu pn. „Kompleksowy
program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych przez
przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych
bezpiecze stwo” – I etap (w miejscowo ciach Borowe, Czy ówek,
Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna i
Klików) zosta  oceniony pozytywnie przez Komisj  Wojewódzk  i
otrzyma dofinansowanie w wysoko ci 50% warto ci przedsi wzi cia tj.
992,6 tys. z otych. W ramach projektu zostanie w roku 2011
przebudowanych 6,9 km dróg gminnych,
uzyska em zgod  Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego na realizacj  robót
remontowych na kanale wodnym i rzece Czernej Ma ej w obr bie parku,
podpisa em umow  u yczenia i u ytkowania z Województwem
Lubuskim-Lubuskim Zarz dem Melioracji i Urz dze  Wodnych w
Zielonej Górze na cz ci nieruchomo ci w obr bie parku stanowi cych

asno  Skarbu Pa stwa niezb dnych do realizacji prac budowlanych,
podpisa em umow  z ENEA S.A. z siedzib  w Poznaniu  na modernizacj

wietlenia,
przeprowadzi em  modernizacj  o wietlenia w Gminie i mie cie I owa,
wyda em 12 decyzji o warunkach zabudowy,
podpisa em umow   na wykonanie przebudowy ul. Ko cielnej I etap,
wykona em prace budowlane przy przebudowie ul. Blacharskiej,
wykona em dodatkowe  o wietlenie w Czernej, Koninie i aga cu z
funduszy so eckich,
podpisa em umow  dotycz ca  pomocy finansowej dla Powiatu

aga skiego – droga do Czy ówka,
przeprowadzi em konsultacje spo eczne z przedstawicielami biura
projektowego SMP Projektanci Sp. j. celem omówienia projektu
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w m. I owa od km 39+279,00 do
km 41+170,00 (tj. od stacji paliw przy ul. aga skiej do granicy miasta -
ul. Dolanowo),
zawiadomi em Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

aganiu o zako czeniu budowy i zamiarze przyst pienia do u ytkowania
sieci wodoci gowej z przy czami w Czy ówku , Jankowej aga skiej i

aga cu,
uzyska em za wiadczenie o zako czeniu budowy  sieci wodoci gowej z
przy czami w Czy ówku , Jankowej aga skiej i aga cu,



NIERUCHOMO CI

na dzie  30 grudnia og osi em I przetargi ustne nieograniczone na
sprzeda  dzia ek nr 1/51, 1/55 i 1/56 po onych w obr bie autostrady,
na dzie  26 listopada og osi em przetarg na sprzeda  dzia ki nr 619/4 w

owej przy ul. Ró anej,
na wniosek najemców przyst piono do przygotowania do sprzeda y lokali
mieszkalnych po onych w I owej przy ul. aga skiej 36/3 oraz ul.
Nadrzecznej 11/17,
podejmuj c zarz dzenia wyznaczy em do sprzeda y lokale mieszkalne
po one w I owej : przy ul. aga skiej 8 lokale nr 1,2,3 i 4 , przy ul.
Pu askiego 19 lokale nr 2,3 i 4 , przy ul. aga skiej 38 lokal nr 5 , przy ul.
Hutniczej 1 lokal nr 33 oraz w Jankowej aga skiej lokale nr 1 i 2,
uzgodni em bez uwag przebieg przy cza telekomunikacyjnego
przechodz cego przez dzia ki nr 41 i 115/1 w m. I owa ,
wyrazi em zgod  na zadysponowanie przez Starostwo Powiatowe w

aganiu dzia  nr 332/4 w Jankowej aga skiej z przeznaczeniem pod
budow  zatoki autobusowej,
wyda em postanowienie opiniuj ce podzia  geodezyjny , a nast pnie
decyzj  zatwierdzaj  podzia  dzia ki nr 33/1 w I owej,
zlecono opracowanie planu realizacyjnego zmierzaj ce do przeznaczenia
terenu pod budow  gara y na osiedlu Czy ówek,
przed ono na kolejny okres trzy umowy dzier awy gruntów na cele
rolne , a dot. dzia ek nr 84/3, 84/4 i 86/2 w Czernej, nr 45 w Czy ówku oraz
nr 162 w I owej,
wydzier awi em na cele rolne grunty ozn. dzia ka nr 1278/1 oraz nr 694/10 w

owej ,
wyda em decyzj  o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego
gruntu w stosunku do dzia ek po onych w I owej przy ul. Drzyma y –
dzia ki nr 942 i 1053 oraz przy ul. Traugutta – dzia ka nr 1191,
na wniosek u ytkownika wieczystego wszcz em post powanie w prawie
przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w
stosunku do dzia ki nr 347/14 w Czernej.

DROGI
zaopiniowa em pozytywnie projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy przy cza gazowego niskiego ci nienia do budynku
kompleksu sportowego po onego w I owej przy ul. Piaskowej (dzia ka
nr 625/2) w pasie drogowym drogi gminnej ozn. dzia  nr 627,
przes em wg kompetencji pisma do Zarz du Dróg Wojewódzkich w
sprawach monta u lustra przy drodze wojewódzkiej nr 296 w Czernej ,
wyczyszczenia rowu przy drodze wojewódzkiej nr 300 na wysoko ci
osiedla mieszkaniowego w Czy ówku oraz kanalizacji burzowej przy
drodze wojewódzkiej w I owej przy ul. Kolejowej,



zgodnie z podpisanymi umowami zosta y opracowane projekty sta ej
organizacji ruchu dotycz ce : ustawienia dwóch progów zwalniaj cych na
ulicy Piaskowej (jeden na wysoko ci budowanego „Orlika” drugi za
skrzy owaniem z ulic  Poniatowskiego), ustawienia po jednej stronie
znaków „zakaz zatrzymywania si ” na ulicy Batorego (na ca ej d ugo ci)
oraz ulicy eromskiego (na odcinku od Placu Wolno ci do skrzy owania
z ulic  3. Maja). W opracowaniu znajduje si  nowy projekt sta ej
organizacji ruchu dla drogi ozn. dzia  nr 507 w Czernej.
uzgodni em bez uwag wykonywanie przewozów regularnych osób w
krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej ary D.A. –

owa  – Gozdnica ul. Konopnickiej – nr linii 175203 ,
uzgodni em lokalizacj  w pasie drogowym w m. Czy ówek  (dz. drogi nr
ewid. 50), energetycznego przy cza kablowego 230/400V
projektowanego do budynku mieszkalnego w m. Czy ówek gm. I owa –
dzia ka nr 85/1,
zezwoli em na lokalizacj  przy czy telekomunikacyjnych w pasie
drogowym dróg stanowi cych w asno  Gminy I owa w m. I owa :
dzia ka nr ewid. 47,nr 49, w m. Czy ówek dzia ka ewid. nr 546 oraz w m.

owa ul. 3 Maja (dzia ka nr ewid. 790 , nr drogi 101113F),
podpisa em porozumienie zwi zane z utwardzeniem drogi stanowi cej

asno  Gminy I owa, oznaczonej dzia  nr 554 w obr bie Czy ówek
przez w cicieli dzia ek nr 553, 556, 552/2 i 555 (przy autostradzie –
stacja paliw),
w ramach jesiennego remontu dróg gminnych naprawiono nawierzchnie
bitumiczne na terenie miasta oraz zlecono remonty dróg gruntowych w m.
Klików , Czerna, Borowe, I owa, Konin aga ski , Jankowa aga ska
oraz Kowalice,
wydano 8 za wiadcze  o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 10 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 2 za wiadczenia o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej,
    wydano 15 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji
dzia alno ci gospodarczej,
wydano 6 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 10 za wiadcze  o dokonaniu op aty trzeciej raty za korzystanie z
zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych (rata trzecia by a p atna do
30.09. br.),
nadano numery porz dkowe dla n/w nieruchomo ci:
nieruchomo ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w I owej przy ul.



Ko ciuszki na dzia ce Nr 731 nadano numer porz dkowy 10A,
nieruchomo ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w I owej przy ul.
Ogrodowej na dzia ce Nr 270/2 nadano numer porz dkowy 50,
nieruchomo ci prognozowanej do wybudowania (pawilon handlowy) w

owej przy ul. aga skiej na dzia ce Nr 645/2 nadano numer porz dkowy
34a ,
wydano 9 decyzji zezwalaj  na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at
za wycink
wydano 1 decyzj  odmawiaj  wydania zezwolenia na usuni cie drzewa,
wydano postanowienie pozytywnie opiniuj ce dzia alno  w zakresie
odzysku odpadów innych ni  niebezpieczne,
wydano 1 postanowienie stwierdzaj ce brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzia ywania na rodowisko dla inwestycji polegaj cych na:
-„Przebudowie Placu Wolno ci i cz ci ulicy Ko cielnej z o wietleniem i
odwodnieniem w I owej”
wydano 2 decyzje o rodowiskowych uwarunkowa  dla inwestycji
polegaj cych na:
- „Przebudowie Placu Wolno ci i cz ci ulicy Ko cielnej z o wietleniem i
odwodnieniem w I owej”,
wydano zezwolenie na posiadanie psa rasy agresywnej,
wydano 12 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.
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