
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy
sesjami tj. za okres od dnia 27.03.2007r. do dnia 26 kwietnia 2007r.

- W dniu 2 kwietnia br. odby o si  w Starostwie Powiatowym w aganiu kolejne
spotkanie w sprawie zad enia szpitala w aganiu,

- 3 kwietnia uczestniczy em w Szkole Podstawowej w I owej w spotkaniu
Wielkanocnym po czonym z prezentacjami artystycznym dzieci tej szko y,

- 11 i 19 kwietnia br. odby y si  spotkania przedstawicieli gmin I owa, Gozdnica i
Wymiarki na temat przedstawienia kosztów realizacji wspólnej inwestycji i
mo liwo ci szczególnie finansowych jej realizacji,

- 13 kwietnia w Urz dzie Marsza kowskim bra em udzia  w przedstawieniu za
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

- 16 kwietnia odby o si  w Nadle nictwie aga  przekazanie sprz tu na rzecz OSP w
owej i Koninie aga skim,

- 18 kwietnia uczestniczy em w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
EUROREGION „Nysa- Sprewa –Bóbr”,

- w dniu 20 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego zaprezentowa  nowy produkt
jakim jest wykup wierzytelno ci od wykonawcy,

- w dniu 3 kwietnia swoim zarz dzeniem odwo em przetarg na sprzeda
nieruchomo ci nie zabudowanej ozn. dzia  nr 740/4. Przyczyna odwo ania:
planowana budowa parkingu  do obs ugi hali sportowej ,

- w dniu 19 kwietnia br. Komisja Przetargowa przeprowadzi a przetargi na sprzeda : w
drodze przetargu ograniczonego nieruchomo ci zabudowanej przy ul.Ogrodowej –
przetarg nieskuteczny oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomo ci nie zabudowanej po onej przy ul.Strzeleckiej – przetarg skuteczny
cena osi gni ta netto 3 120z ,

- w dniu 23 kwietnia podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y lokalu mieszkalnego
na rzecz najemcy przy ul. aga skiej 23/2, dwóch dzia ek na rzecz ENEA S.A.
zabudowanych stacjami transformatorowymi przy ul.Ko cielnej (za plebani ) i przy
ul.Strzeleckiej (przy skrzy owaniu z ul. 3.Maja oraz dzia ki nr 85/1 w Czy ówku
(nabytej w wyniku przetargu),

- w dniu 17 kwietnia swoimi zarz dzeniami przeznaczy em do sprzeda y
1) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia ka nr 150/7 – Klików,
2) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia ka 347/17- Czerna, (za wietlic  wiejsk ),
3) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia ka 347/15- Czerna, (j.w.)
4) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia ka 78/2- I owa ul. aków,
5) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia ka 80/5- I owa ul. aków,
6) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia ka 423/5- I owa ul.Poniatowskiego, (pod

budow  gara u),
7) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia ka 423/6 -  I owa ul.Poniatowskiego , (j.w.),
8) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia  nr 711 – Czy ówek (dzia ka rolna),
9) nieruchomo  nie zabudowan  – dzia ka 402/3- I owa ul.Piaskowa, (dla poprawienia

funkcjonalno ci dzia ki s siedniej),
- 28 marca wys ano pisma interwencyjne do Dyrektora Zarz du Dróg Powiatowych w

Szprotawie w sprawie remontu drogi w Wilkowiskach i remontu wiaduktu
zabytkowego ul. Ogrodowej w I owej i do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze w sprawie okre lenia terminu wykonania modernizacji drogi wojewódzkiej Nr
296 aga - I owa (remont 2008-2009),



- 10 kwietnia zlecono dla Biura projektowego EKOPROJEKT w Zielonej Górze
przeliczenie planowanych  kosztów przesy u cieków projektowanej kanalizacji
ciekowej w Aglomeracji I owa,

- 10 kwietnia wys ano pismo interwencyjne do Starosty aga skiego w sprawie
remontu wiaduktu zabytkowego w ci gu drogi powiatowej ul. Ogrodowa. Oddzielne
pismo z pro  o interwencj  w sprawie remontu wiaduktu skierowano do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze,

- 17 kwietnia konsultowano z NFO r. i GW w Warszawie mo liwo ci formalne
wykorzystania kwot  z umorzenia ostatnich rat po yczki zaci gni tej na budow  sieci
kanalizacyjnej w I owej,

- 19 kwietnia odby  si  odbiór ko cowy i przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej
drogi gminnej ul. 3 Maja i cz ci ul. Strzeleckiej w I owej. Zadanie zosta o uko czone
1 miesi c przed terminem umownym,

- 20 kwietnia w Starostwie aga skim odby a si  narada podsumowuj ca dzia alno
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z prezentacj  podmiotów dzia aj cych w
bran y mi snej, mleczarskiej i jajczarskiej na terenie powiatu aga skiego

- ponadto:
wymieniono 22 szt. znaków drogowych  na terenie miasta, wykonano remont dróg
gruntowych na terenie miasta i gminy (w trakcie na uko czeniu), zakupiono i zu yto
do remontu w/w dróg 600 ton mieszanki bazaltowej,
wydano 10 za wiadcze  o wpisie przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej w tym:

1) 7 wpisów nowych przedsi biorców,
2) 3  na rozszerzenie wpisu do ewidencji dzia alno ci.

wydano 3 decyzje o wykre lenie przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej i 3 informacje potwierdzaj ce dane z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej.
wydano decyzj  o podziale nieruchomo ci (Dzia ka Nr 304 w aga cu na wniosek
Nadle nictwa aga ),
wydano 6 zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych:

1) Sklep spo ywczy w Koninie aga skim 117 dla Pani Janiny Prokopek – o zawarto ci
    do 4,5% alkoholu oraz na piwo,  powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa)
    i powy ej 18% alkoholu.
2) Sklep spo ywczo-przemys owy w Borowym na dzia ce nr 379/3 dla Pani Magdy
    Duniec – o zawarto ci do 4,5% alkoholu oraz na piwo,  powy ej 4,5% do 18%
    alkoholu (z wyj tkiem piwa) i powy ej 18% alkoholu.
oraz decyzj  o wyga ni ciu zezwole  w zwi zku z likwidacj  punktu sprzeda y
napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) – sklep spo ywczo przemys owy przy ul.
Syrokomli 2a w I owej Pan Kirsz Bronis aw,

- przedstawiciel Gminy uczestniczy  w Walnym Zgromadzeniu Fundacji Bory
Dolno skie , skupiaj cej w ramach programu Leader+  przedstawicieli samorz dów,
lokalnych organizacji i przedsi biorców z terenu 9  gmin, Fundacja ta w najbli szym
czasie uzyska pierwsz  transz rodków z Fundacji Pomocy dla Rolnictwa na
realizacj  zada  zapisanych w strategii rozwoju obszarów wiejskich Borów
Dolno skich.
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