
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 31 maja 2007r. do 25 lipca
2007r.

W okresie mi dzy sesjami uczestniczy em mi dzy innymi w nast puj cych
spotkaniach:
w urz dzie w Wymiarkach, z projektantami autostrady, na temat dróg
alternatywnych do projektowanej autostrady – planowany pocz tek budowy
koniec 2008r.. Droga alternatywna b dzie przechodzi  przez grunty
inwestycyjne.
z  prezesem  CITR  w  Zielonej  Górze,  na  temat  wspó pracy  przy
przygotowywaniu projektów o dofinansowanie z programów pomocowych.
w Jänschwalde (Brandenburgia) wraz ze stra akami OSP Konin ag., z okazji
50-lecia stra y w Jänschwalde.
GCKiS, wr czenie medali za d ugoletnie po ycie ma skie.
GCKiS, walne zgromadzenie spó ki powo anej do realizacji inwestycji w
ramach aglomeracji, podj cie uchwa y o jej likwidacji.
spotkanie w urz dzie z prof. M. Czekalskim i panem Pude ko, okre lenie
dzia  niezb dnych do rewitalizacji parku w I owej.
Gmina Paitz, 15- lecie urz du w tej gminie.
Z bie cych spraw to:

wydano 6 za wiadcze  z ewidencji dzia alno ci gospodarczej i 2 decyzje o
wykre leniu z niej przedsi biorców .
wydano 2 decyzje zatwierdzaj ce podzia  nieruchomo ci i 2 opinie do
projektów podzia u,
wydano 4 zezwolenia na sprzeda   napojów alkoholowych
przydzieli em 3 mieszkania komunalne i 1 socjalne (wyrok eksmisji).

W zakresie gospodarki nieruchomo ciami:
- w odpowiedzi na podanie wyznaczy em do sprzeda y w drodze przetargu

ograniczonego dzia  nr 471 w I owej przy ul.Ogrodowej (dzia ka bez
dojazdu),

- w dniu 22 czerwca podpisa em umow  notarialn  dot. sprzeda y dzia ki przy
ul.Piaskowej dla poprawienia funkcjonalno ci dzia ki s siedniej ,

- w dniu 28 czerwca podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y na rzecz
najemcy lokalu mieszkalnego przy ul.Konopnickiej 11 oraz oddania w

ytkowanie wieczyste gruntu pod wybudowanym gara em przy
ul.Borowskiej ,

- w dniu 6 lipca odby y si  przetargi na sprzeda  dzia ek : nr 1038 przy
ul.Blacharskiej ze skutkiem negatywnym, nr 711 w Czy ówku ze skutkiem
pozytywnym, nr 347/7 w Czernej ze skutkiem pozytywnym, nr 347/15 w
Czernej ze skutkiem pozytywnym, nr 423/5 i nr 423/6 przy ul.Poniatowskiego



(pod budow  gara y) obydwa ze skutkiem pozytywnym oraz rokowania (po
dwóch nieskutecznych przetargach) nr dzia ki 446 przy ul.Ogrodowej ze
skutkiem negatywnym ,

- na dzie  27 lipca br. og osi em przetargi na sprzeda  nieruchomo ci
zabudowanej po onej w Borowem 80 (kolonia Borowe) oraz dzia ki nr
423/7 przy ul.Poniatowskiego (pod budow  gara u) ,

- w dniu 12 lipca wyznaczy em do oddania w dzier aw  na cele rolne (na okres
3 lat) dzia  przy ul.Piaskowej (ko o cmentarza przy boisku),  w tym samym
dniu w drodze zarz dzenia wyznaczy em do sprzeda y lokale mieszkalne na
rzecz najemców przy ul.Nadrzecznej 11 ,

- w dniu 18 lipca wyznaczy em do sprzeda y podejmuj c zarz dzenie
nieruchomo  nie zabudowan  ozn. dzia kami nr 401 i 402/1 w I owej przy
ul.Piaskowej (do sprzeda y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego),

- podpisa em umow  u yczenia na szko  w Koninie aga skim na okres do 31
sierpnia 2008 roku ze Stowarzyszeniem O wiatowym „Ma a Szko a”.
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