Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 04.12.2006r. do dnia 14.12.2006r.
W tym okresie Burmistrz zapoznawa si z sytuacj w naszej gminie odno nie stanu
finansów i inwestycji. Poda , e obecnie Gmina posiada zaci gni te po yczki
i kredyty d ugoterminowe w kwocie 2 902 353 z otych.
Realizowane s obecnie nast puj ce zadania:
wietlica w Koninie ag.
Projekt jest wspó finansowany z funduszy europejskich w kwocie 268.600
otych, za ca
ma si zamkn kwot 449.481 z otych. Projekt techniczny
zawiera wiele braków w stosunku do rzeczywistych wymogów stawianych
takim obiektom i z tymi problemami musi si boryka Wykonawca.
wietlica w Czy ówku
W roku 2006 wykonano remont dachu, prywatny sponsor sfinansowa okna,
niezb dny jest remont wn trza. W za eniach do bud etu na 2007 rok nie
uwzgl dniono remontu pomieszcze wietlicy.
droga dojazdowa do budowanych magazynów „Vitrosiliconu” wraz
z przy czem i tranzytem kanalizacyjnym oraz przy czem wodoci gowym.
Ta inwestycja jest realizowana w ramach trójstronnego porozumienia, co do
finansowania pomi dzy Starost , „Vitrosiliconem” i Gmin . Koszt ca kowity
1.083.784,79 z otych, w tym 150.000 z otych Starostwo, 1/3 kosztu drogi
i przy czy „Vitrosilicon”, pozosta e koszty Gmina.
ulica 3 Maja i Strzelecka
Budowa nawierzchni na cz ci ulicy asfaltowa, na cz ci w p ytach
urowych. 20 listopada 2006r. zosta a podpisana umowa z Wykonawc .
Finansowanie nast pi z przysz orocznego bud etu w kwocie 548 324,91
otych. Nale y znale 90.000 z otych na wyasfaltowanie ca ci nawierzchni
i wykonanie odwodnienia.
dokonano
odbioru
wykonanej
rozbiórki
budynku
mieszkalnego
i gospodarczego na ul. aków, teren dzia ek po rozebraniu budynków mo e
by obecnie przekazany Zarz dowi Dróg Powiatowych z przeznaczeniem pod
przebudow drogi powiatowej I owa-Konin aga ski- ary,
przeprowadzono wizj mostu na rzece Czerna Wielka w Czernej w ci gu drogi
gminnej, stwierdzono dziury w powierzchni betonowej mostu i przecieki
wody. Konieczne jest przeprowadzenie remontu pokrycia mostu jeszcze przed
zim , aby zabezpieczy most przed jego powa nym uszkodzeniem w razie
niskiej temperatury,
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu odby a si narada Burmistrzów I owej
i Gozdnicy, Wójta Wymiarek z udzia em Przewodnicz cych Rad Gmin
i Przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze,
yckiego Zwi zku Gmin na temat realizacji
wspólnej budowy sieci wodoci gowych i kanalizacji w obr bie powo anej
Aglomeracji I owa,
na posiedzeniu Zespo u Uzgadniania Dokumentacji zatwierdzona zosta a
dokumentacja projektowa na budow stacji podci nieniowej i przepompowni

cieków ul. Surzyna w I owej,
dokonano odbioru nowo wybudowanych przy czy wody i kanalizacji do
magazynów „Vitrosilicon” obr b Czy ówek,
wydano 1 i wszcz to post powanie administracyjne dla 7 decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
wyznaczono do sprzeda y na rzecz najemcy lokal mieszkalny po ony
w I owej przy ul.Hutniczej 1/28,
nie przeznaczono do sprzeda y dzia ki nr 57 po onej w Kowalicach ze
wzgl du na wyja nienie przebiegu drogi gminnej,
przeznaczono do sprzeda y dzia
nr 933/2 w I owej przy ul. Strzeleckiej
(przy stacji transformatorowej. O formie sprzeda y (bez przetargu lub
w drodze przetargu) zadecyduje decyzja o warunkach
zabudowy
przygotowana przez urbanist ,
wp yn o podanie firmy „Aris Polska” Sp.z o.o. z Poznania w sprawie
zainteresowania zakupem
dzia ki gminnej pod budow stacji paliw
(naprzeciw stacji AS-24). W zwi zku z tym, i dzia ka nie jest obj ta planem
zagospodarowania przestrzennego, nie zosta a obecnie wyznaczona do
sprzeda y,
wyst piono do Agencji Nieruchomo ci Rolnych z wnioskiem o nieodp atne
przekazanie na rzecz Gminy nieruchomo ci zwi zanych z budow sieci
kanalizacyjnej oraz budow drogi gminnej w Szczepanowie. Dzia ki zostan
przeznaczone pod budow przepompowni cieków oraz dróg dojazdowych.
W przypadku dzia ki w Szczepanowie pod budow
odwodnienia
projektowanej drogi.
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