
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 17 grudnia 2007r. do dnia 28 grudnia 2007r.
i tak:

- w dniu 18 grudnia br. uczestniczy em w posiedzeniu yckiego Zwi zku
Gmin w sprawie powo ania spó ki „ mieciowej”. Postanowiono powo
spó  mimo, e ary wstrzyma y si  od g osu. Poruszy em tam spraw
rekultywacji naszego wysypiska. Przedstawiono mi odpowied  tak , jak dla
Pa stwa na poprzedniej sesji, e na wniosek poprzedniego Burmistrza
wysypisko w Czy ówku nie mo e by  brane do programu inwestycyjnego. W
tej sprawie wystosuj  jeszcze pisemny wniosek o uj cie w planach
inwestycyjnych rekultywacji naszego wysypiska,

- bra em udzia  w konferencji Euroregionu „Nysa-Sprewa-Bóbr”, gdzie
przedstawiono sprawozdanie z dzia alno ci i podj to uchwa y w sprawie
bud etu, sk adek cz onkowskich oraz przyj cia kolejnych gmin do
Euroregionu,

- w dniu 17 grudnia wyda em decyzj  w sprawie przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego gruntu po onego w I owej przy ul. Kolejowej 10,

- w dniu 18 grudnia podj em zarz dzenia w sprawie nie skorzystania z prawa
pierwokupu w stosunku do dzia ki nr 4/5 w Kowalicach (przy zalewie w
Klikowie) oraz dzia ek nr 2/15 i 2/16 w Koninie aga skim (przy
autostradzie).

- wyda em 2 decyzje o warunkach zabudowy,
- wyda em 3 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie

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

- wykonano remont dróg gminnych gruntowych w miejscowo ci Czerna i
Szczepanów,

- wydano 2 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za
wycink  przy ul. aga skiej,

- skwer przy ulicy eromskiego 16 zosta  uporz dkowany przez w ciciela,
- wydano 7 za wiadcze  i 1 decyzj  odno nie ewidencji dzia alno ci

gospodarczej,
- wydano 2 decyzje o podziale nieruchomo ci.
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