
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 25 lipca 2007r. do dnia 21 wrze nia 2007r. i
tak:
- Burmistrz uczestniczy  w spotkaniu w Nadle nictwie aga  w sprawie utrzymania

porz dku w lasach. Mimo systemu wywozu nieczysto ci – du o mieci trafia
ci gle do lasu. Nale y zmienia wiadomo  ludzi, e ka dy indywidualnie jest za
to odpowiedzialny. Nadle nictwo b dzie wspiera  sprz tanie wiata i podobne
akcje np. konkursy plastyczne.

- ycki Zwi zek Gmin zorganizowa  spotkanie w aganiu w sprawie
informatyzacji gmin, polegaj cej na budowie sieci pozwalaj cej na korzystanie z
szerokopasmowego internetu. Telekomunikacja Polska wysz a z propozycj
budowy sieci kablowej przy wspó udziale gmin. Ze wzgl du na zbyt wysoki
udzia rodków gminy w projekcie nie jest mo liwy nasz udzia .

- Burmistrz uczestniczy  w spotkaniu Burmistrzów z Kuratorem O wiaty w
Zielonej Górze. Zosta y przekazane informacje dotycz ce wymaga  i polityki
kadrowej, jak  b dzie prowadzi  Kuratorium. Przedstawiono równie  wyniki
egzaminów zewn trznych w szko ach. Burmistrz  pogratulowa  pani dyrektor

browskiej i wszystkim nauczycielom Gimnazjum wspania ego wyniku z
egzaminu, jaki osi gn a szko a.

- Burmistrz w okresie mi dzy sesjami uczestniczy  w zebraniach wiejskich we wsi
aganiec i w Jankowej aga skiej. G ówny temat to brak wody lub jej z a jako .

W zwi zku z tym konieczna jest budowa wodoci gów w tych miejscowo ciach.
- Zorganizowano spotkanie z Konserwatorem Zabytków w sprawie rewitalizacji

parku. Po wizji lokalnej ustalono prace, jakie nale y wykona , aby podnie
walory estetyczne parku i w przysz ci stara  si  o rodki na jego odbudow .
Gmina uprz tnie samosiejki i drzewa, które zak ócaj  za enie parkowe oraz w
porozumieniu z Wojewódzkim Zarz dem Melioracji i Urz dze  Wodnych oczy ci
cieki wodne w obr bie parku. Cz  prac ju  wykonano, dzi ki fachowej pomocy
pana profesora Mieczys awa Czekalskiego oraz pana Henryka Janków, który
go ci  pana profesora. Konserwator Zabytków zobowi za  si  do zlecenia
koncepcji zagospodarowania parku, jako dokumentu wyj ciowego do dalszych
prac planistycznych.

- Przeprowadzony zosta  konkurs na koordynatorów integracji spo ecznej w
wietlicach wiejskich. W wyniku konkursu zosta y wy onione osoby do wietlicy

w Czernej, Borowem i Koninie aga skim.
- Burmistrz wraz z Przewodnicz cym Rady Miejskiej zapozna  si  z rozwi zaniami

zastosowanymi w salach gimnastycznych w aganiu i w Przewozie, aby unikn
ewentualnych b dów na etapie aktualizacji projektu.

- Ponadto Burmistrz reprezentowa  Gmin  na:
przegl dzie orkiestr d tych w Jänschwalde,
na rozpocz ciu roku szkolnego w Gimnazjum,
na uroczysto ciach zwi zanych z dniem Sybiraka oraz z dniem Rencisty i
Emeryta,
na festynie „zachowaj trze wy umys ”.

W okresie mi dzy sesjami rozpatrywane by y równie  przez Burmistrza nast puj ce
sprawy:



- w dniu 27 lipca odby y si  przetargi na sprzeda  nieruchomo ci gminnych :
dzia ki nr 423/7 przy ul.Poniatowskiego pod budow  gara u ze skutkiem
pozytywnym oraz na sprzeda  nieruchomo ci zabudowanej w Borowem 80 ze
skutkiem negatywnym (mimo uczestnictwa w przetargu dwóch uczestników
nie zosta a podniesiona cena wywo awcza o wymagane post pienie),

- w dniu 3 sierpnia podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y dwóch dzia ek
przy ul. Poniatowskiego z nabywcami wy onionymi w drodze przetargu ,

- w dniu 21 sierpnia wyda em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do sprzeda y
w drodze przetargów dzia ek w Czy ówku i Kowalicach ,

- w dniu 12 wrze nia wyda em zarz dzenie w sprawie sprzeda y w drodze
przetargu ograniczonego dzia ki przy ul. Ogrodowej (dzia ka bez dojazdu),

- w dniu 14 wrze nia wyda em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do
sprzeda y w drodze bezprzetargowej (dla poprawy funkcjonalno ci) dzia ki
przy ul.Poniatowskiego (przez dzia  przebiega gazoci g wysokiego
ci nienia),

- na 11 pa dziernika og osi em przetargi na sprzeda  nieruchomo ci gminnych :
jednej dzia ki w Klikowie oraz jednej w I owej przy ul.Piaskowej (za  Pani
Kowalczyk),

- w dniu 5 wrze nia podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y trzech dzia ek
(dwóch dzia ek w Czernej pod zabudow  mieszkaniow  w kompleksie 5
dzia ek za wietlic , dzia ki w Czy ówku – rolnej oraz dzia ki przy
ul.Poniatowskiego pod budow  gara u) z nabywcami wy onionymi w drodze
przetargu ,

- w dniu 14 wrze nia odby y si  : II przetarg na sprzeda  nieruchomo ci
zabudowanej w Borowem 80 ze skutkiem negatywnym (mimo uczestnictwa w
przetargu dwóch uczestników nie zosta a podniesiona cena wywo awcza o
wymagane post pienie) oraz rokowania na sprzeda  nieruchomo ci nie
zabudowanej przy ul. Blacharskiej (spo ród trzech z onych ofert komisja
wybra a jedn  najkorzystniejsz  cenowo),

- podpisa em umow  dzier awy na dzia  nr 740/4 przy ul.Piaskowej, aneks do
umowy dzier awy na zalew w Klikowie (zbiornik) z Polskim Zwi zkiem

dkarskim oraz umow  dzier awy na cz  dzia ki przy ul. Surzyna (pod
uprawy polowe),

- wyznaczy em do dzier awy grunt przy ul.Piaskowej (pod budow  5 boksów
gara owych) , przy ul.Borowskiej (pod budow  2 boksów gara owych), przy
ul.Surzyna (pod uprawy polowe) oraz w I owej dzia  nr 565 za stadionem
(pod uprawy polowe) ,

- odmówi em dzier awy gruntu pod budow  gara u przy ul.Traugutta
(Kuzdrowski).

- wydana zosta a 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Enea,
polegaj cej na budowie kablowo-napowietrznych linii elektroenergetycznych
nn-0,4 kV i 20 kV, budowa stacji transformatorowej 20/0,4 kV, zabudowa

upa, z czy kablowo-licznikowych, demonta  zb dnych sieci
elektroenergetycznych dla dzia ek znajduj cych si  w obr bie I owa i obr bie
Czy ówek,

- wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy,
- wydano 23 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie



zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa,

- wydano 2 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta
owa,

- wydano 2 decyzje na zaj cie pasa drogi gminnej,
- uzgodniono pozytywnie projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznych 20 kV

i 0,4 kV w rejonie ulicy aków,
- zaopiniowano pozytywnie projekt studium uwarunkowa  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta aga ,
- wydano:  9 za wiadcze  o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji

dzia alno ci gospodarczej, 13 za wiadcze  o zmianie, rozszerzeniu wpisu w
ewidencji dzia alno ci gospodarczej, 10 decyzji o wykre leniu przedsi biorców
z ewidencji dzia alno ci gospodarczej, 12 informacji potwierdzaj cych dane z
ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

- wydano 2 decyzje zatwierdzaj ce podzia  nieruchomo ci,
- zaopiniowano wst pne projekty podzia u nieruchomo ci,
- wszcz to post powanie na wniosek Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej

Górze w sprawie zaopiniowania projektu podzia u nieruchomo ci w obr bie
Czerna. Celem podzia u jest wydzielenie dzia ek niezb dnych do realizacji
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku aga -I owa,

- wydano 3 zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych,
- wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych do 4,5

% zawarto ci alkoholu oraz na piwo,
- wydano 5 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za

wycink ,
- wyst piono do Lubuskiego Kuratora O wiaty z wnioskiem o dofinansowanie

zakupu podr czników i jednolitych strojów,
- wyst piono do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji na

zakup zestawu monitoringu wizyjnego z przeznaczeniem do Gimnazjum i
Szko y Podstawowej w I owej. Jest to program rz dowy wspierania w latach
2007 – 2009 organów prowadz cych w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w publicznych szko ach i placówkach.

   Burmistrz
Adam Gliniak


