Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 21 listopada 2007r. do dnia 17 grudnia
2007r. i tak:
- spotka em si z dyrektorem Zarz du Dróg Wojewódzkich oraz z Marsza kiem
Województwa w sprawie obwodnicy w I owej, modernizacji ul. Traugutta i
aga skiej oraz remontu drogi wojewódzkiej Czerna-Ko uchów,
- spotka em si równie z dyrektorem Zak adu Gazowniczego w Zgorzelcu
odno nie przy cza gazowego do sali gimnastycznej oraz z projektantami, aby
uszczegó owi za enia do aktualizacji dokumentacji,
- wspólnie z Przewodnicz cym Rady Miejskiej poprosili my Starost aga skiego
o wizj lokaln „Mostku Mi ci”, aby przekona o konieczno ci szybkiego
remontu (gro ba zawalenia),
- dokona em analizy danych, konsultacji dotycz cych przed onych Radzie
Miejskiej projektów uchwa ,
- wyznaczy em do sprzeda y 7 nieruchomo ci w drodze zarz dze ,
- w dniu 26 listopada podpisa em z osobami wy onionymi w drodze przetargu, trzy
umowy dzier awy na grunt pod budow gara y (2 umowy na ul.Borowskiej, jedna
przy ul.Piaskowej),
- w dniu 28 listopada otrzyma em odpowied ze Starostwa Powiatowego w
aganiu na pismo w sprawie dzia ki nr 114 po onej w I owej przy posesji Pana
Czarnoty. W pi mie poinformowano, e dzia ka nie jest obecnie przygotowywana
do sprzeda y. W pi mie jednocze nie wskazano, e istnieje mo liwo
przekazania na rzecz Gminy cz ci tej dzia ki,
- w dniu 30 listopada ze skutkiem pozytywnym odby si przetarg ograniczony na
sprzeda dzia ki nr 471 w I owej przy ul.Ogrodowej (dzia ka bez dost pu do drogi
publicznej, przetarg zosta ograniczony do w cicieli i u ytkowników
wieczystych dzia ek s siednich),
- w dniu 30 listopada wyda em decyzj o przekszta ceniu prawa u ytkowania
wieczystego w prawo w asno ci gruntu ozn. dzia kami nr 491/5, 1388/1, 1388/2,
1388/3 i 1388/4 w I owej przy ul.Ogrodowej nale cych do SM „W ókniarz” w
owej,
- w dniu 5 grudnia podejmuj c zarz dzenia wyznaczy em do sprzeda y lokal
mieszkalny na rzecz najemcy po ony w I owej przy ul. eromskiego 29/1,
- w dniu 6 grudnia podpisa em umowy notarialne dot.: sprzeda y dzia ki nr 150/7 w
Klikowie (nabywca wy oniony w drodze przetargu), zamiany z osob fizyczn
dzia ek w Kowalicach (w celu regulacji przebiegu drogi) oraz sprzeda y dzia ki nr
276/7 w I owej przy ul.Poniatowskiego (dla poprawienia funkcjonalno ci dzia ki
siedniej),
- w dniu 7 grudnia wyst pi em, zgodnie z podj przez Rad Miejska uchwa , do
Agencji Nieruchomo ci Rolnych o nieodp atne przekazanie na rzecz Gminy
dzia ek przy ul.M skiej (staw przy m ynie),
- wydano 4 decyzje zezwalaj ce na wycink drzew ze zwolnieniem z op at za
wycink ,

- wydano decyzj rodowiskow zgody na realizacj przedsi wzi cia polegaj cego
na zmianie sposobu u ytkowania gara u na warsztat samochodowy,
- wydano decyzj umarzaj
post powanie w sprawie decyzji o rodowiskowe
uwarunkowanie zgody na realizacj przedsi wzi cia polegaj cego na rozbudowie
stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. nr 1421/3955
„D12 I owa” na terenie dzia ki nr 56 w miejscowo ci I owa przy ul. aga skiej.
-

wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy,

- wydano 13 za wiadcze okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa,
- wydano 1 decyzj uzgadniaj

zjazd z drogi gminnej,

- uzgodniono pozytywnie projekt przebudowy napowietrznej linii niskiego napi cia
i budowy przy cza kablowego do domu jednorodzinnego na dzia kach gminnych
po onych w Jankowej aga skiej,
- wyst piono z pismem do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w
sprawie naprawy poboczy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku w miejscowo ci
Czerna,
- odtworzono lini kraw nika przy ulicy Ko cielnej,
- wykonano remont dróg gminnych gruntowych w miejscowo ci Klików i Konin
aga ski,
- o wietlenie uliczne: za ono 3 lampy o wietleniowe w miejscowo ci Czy ówek;
zdj to 2 lampy o wietleniowe z prywatnej posesji na ulicy M skiej w I owej i 1
lamp zamontowano na ul. M skiej przy posesji nr 4; zamontowano 1 lamp w
Koninie aga skim,
- wydano 2 za wiadczenia o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 4 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 2 decyzje o wykre lenie przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
- wydano 10 za wiadcze
gospodarczej,

potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci

- wydano 5 decyzji o podziale nieruchomo ci, celem podzia u jest wydzielenie
dzia ek niezb dnych do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na
odcinku aga - I owa na wniosek Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze,
- nr 346/6 i nr 346/7 obr b Czerna w ciciel Gmina I owa, w celu wydzielenia
dzia ek przeznaczonych do sprzeda y,
- wydano 1 zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych o zawarto ci do 4,5%
alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y w barze

w Koninie aga skim na dzia ce nr 395/3,
- wydano 3 zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5%
alkoholu oraz na piwo, powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa),
powy ej 18% alkoholu w sklepie bran owym alkoholowo - tytoniowym w
budynku nr 1A przy ul. Plac Wolno ci w I owej ,
- wydano decyzj o wyga ni ciu zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych –
likwidacja punktu sprzeda y bar w budynku nr 2 przy ul. M skiej w I owej,
- nadano numer porz dkowy budynkowi mieszkalnemu Czy ówek 91 a,
- w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w I owej wykonano monta instalacji pod
monitoring wizyjny. Wykonawc robót by o Przedsi biorstwo Wielobran owe
„CERBER” z agania Pana Wies awa B kowskiego. Koszt instalacji monitoringu
w szko ach wyniós 14.566,00 z otych,
- dnia 14 grudnia 2007r. spotka em si z autorami aktualizacji projektu na budow
sali sportowo-widowiskowej, na którym projektanci przedstawili propozycje
nowych rozwi za , szczególnie w zakresie wentylacji i ogrzewania.
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