Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy
sesjami tj. za okres od dnia 23.02.2007r. do dnia 27.03.2007r.
w dniach 26-27 luty br. uczestniczy em w Konferencji Zrzeszenia Wójtów,
Burmistrzów i prezydentów, na której m.in. poruszano sprawy:
mo liwo ci pozyskiwania pomocy w postaci po yczek lub kredytów z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska,
priorytety inwestycyjne województwa i przewidywany termin sk adania
wniosków do regionalnego projektu operacyjnego – omówili Marsza ek i
Wojewoda (termin planowany – grudzie 2007r.),
sposób sprawowania nadzoru oraz prowadzenia kontroli wewn trznej w
jednostkach samorz du terytorialnego – RIO,
9 marca odby o si posiedzenie Fundacji „Bory Dolno skie” na którym
potwierdzi em gotowo udost pnienia pomieszcze na biuro fundacji i uzyskali my
informacje o planowanym podpisaniu umowy na sfinansowanie opracowania strategii
rozwoju na terenie dzia ania fundacji,
podpisa em aneks do umowy na wspó finansowanie remontu wietlicy w Koninie ag.
– skracaj cy czas realizacji zadania do ko ca maja 2007r.,
uczestniczy em w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony rodowiska Sejmiku
Woj. Lubuskiego, które odby o si sali GCKiS w I owej w dniu 23 marca br. Na
posiedzeniu przedstawi em problemy z jakimi boryka si Gmina I owa i mo liwe
sposoby ich rozwi zania. Komisja by a tak e na wizji lokalnej na oczyszczalni
cieków w I owej i w wietlicy wiejskiej
w Czernej.
w GCKiS w I owej odby a si 5 marca narada w sprawie realizacji budowy sieci
kanalizacyjnej w Gminach I owa, Gozdnica i Wymiarki, w której uczestniczyli
Burmistrzowie i Wójtowie tych gmin oraz przedstawiciele ZG i WFO r. Omawiano
mo liwo ci organizacyjne i finansowe realizacji zadania w ramach Aglomeracji I owa
z udzia em rodków UE,
skierowano wnioski do Oddzia u Wojewódzkiego Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w sprawie oznakowania drogowskazami „I owa” zjazdu z drogi nr 18, oraz
do Zarz du Dróg Wojewódzkich
w sprawie oznakowania skrzy owa dogi
wojewódzkiej nr 296 w I owej,
21 marca odby a si wizytacja terenu wsi Kowalice z udzia em zast pcy nadle niczego
z agania i So tysa wsi Kowalice; omówiono sprawy remontu dróg, wycinki drzew i
krzewów oraz remontu poniemieckiego pomnika na gruntach stanowi cych w asno
lasów pa stwowych,
w dniu 1 marca podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y : dzia ki nr 721 przy
ul. Pu askiego (sprzeda gruntu na rzecz u ytkownika wieczystego), lokalu
mieszkalnego przy ul.Hutniczej 1/28 na rzecz najemcy, dzia ki nr 423/11 przy
ul.Poniatowskiego pod budow gara u (nabywca wy oniony w drodze przetargu),
dzia ki nr 714 w Czy ówku (nabywca wy oniony w drodze przetargu), dzia ki nr 93 w
aga cu (nabywca wy oniony w drodze przetargu) oraz dzia ki 21 w Kowalicach
(nabywca wy oniony w drodze przetargu);
w dniu 6 marca wyznaczy em do sprzeda y: na rzecz najemcy lokal mieszkalny przy
ul. aga skiej 23/2, dzia
przy ul.Pu askiego pod budow kompaktowej stacji
transformatorowej,
w dniu 8 marca wyznaczy em do sprzeda y w drodze zamiany dzia ki po one w
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Jankowej aga skiej (Janów) ,
na dzie 19 kwietnia og osi em przetargi: II przetarg ustny ograniczony na sprzeda
gruntu zabudowanego przy ul.Ogrodowej, I przetargi ustne nieograniczone na
sprzeda gruntu przy ul.Piaskowej – dzia ka nr 740/4 i dzia ka nr 933/2 przy
ul.Strzeleckiej (przy stacji trafo),
w dniu 9 marca Komisja Przetargowa przeprowadzi a I przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda : dzia ki nr 1038 przy ul.Blacharskiej (ze skutkiem negatywnym- brak
wp aty wadium) oraz dzia ki nr 85/1 (ze skutkiem pozytywnym),
w dniu 15 marca podpisa em protokó uzgodnie dot. sprzeda y gruntu na rzecz
ENEA S.A. pod stacj transformatorow przy ul.Strzeleckiej,
w dniu 21 marca podpisa em ostateczne umowy notarialne dot. sprzeda y dzia ki nr 93
w aga cu i 714 w Czy ówku ,
w dniu 23 marca Komisja Przetargowa przeprowadzi a przetargi na sprzeda dzia ek
przy ul.Piaskowej – nr 619/4, 619/1, 619/5 i 619/2 ze skutkiem negatywnym (brak
wp aty wadium) oraz rokowania ze skutkiem negatywnym na sprzeda dzia ek nr
423/6 i 423/10 przy ul. Poniatowskiego pod budow gara y,
odmówi em przej cia na rzecz Gminy I owa budynku dworca PKP w Koninie
aga skim,
opracowano przedmiar, technologie i kosztorys inwestorski dla robót remontowych
wietlicy wiejskiej w Czy ówku. Ogólna warto
kosztorysowa robót wraz z
podatkiem VAT wynosi 68 tys. z .
wydano
12 za wiadcze o wpisie przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej w tym: 7 wpisów nowych przedsi biorców, 5 na rozszerzenie lub
zmian wpisu do ewidencji dzia alno ci.
3 decyzje o wykre lenie przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
6 informacji potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
6 postanowie opiniuj cych wst pne projekty podzia u nieruchomo ci: dzia ki
Nr 402/7, Nr 405/2, Nr 403/1, Nr 404/3 w Koninie aga skim, dzia ki Nr 80/4
przy ul. aków w I owej, dzia ki Nr 424/1 przy ul. Poniatowskiego.
6 decyzji o podziale nieruchomo ci: dzia ki Nr 5 i Nr 28 w Kowalicach –
ciciel Gmina I owa, dzia ki Nr 29/2 w Kowalicach – wspó
ciciele
Pan(i) Beata i Piotr Glock, dzia ka Nr 442 w Kowalicach – zarz dca
Nadle nictwo w
aganiu, dzia ka Nr 402/7 w Koninie
aga ski
wspó
ciciele Pan(i) Barbara i Tomasz Boche ski, dzia ka Nr 405/2 w
Koninie aga skim w ciciel Pan Bogdan Jan Górniak, dzia ka Nr 403/1 i Nr
404/3 w Koninie aga skim w ciciel Pan Bogdan Jan Górniak.
1 zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych o zawarto ci do 4,5% oraz na
piwo: Sklep spo ywczo - przemys owy w Czy ówku (osiedle) na dzia ce nr 7/5
dla przedsi biorcy Jadwigi Kowalczyk.
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