Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 22 stycznia 2009r. do dnia 04 marca 2009r. i
tak:
- Uczestniczy em w posiedzeniu
yckiego Zwi zku Gmin, w którym brali udzia
przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, którzy pilotuj projekt zak adu utylizacji odpadów. Wed ug ich oceny ten
projekt jest dobrze przygotowany i zaawansowany w stosunku do innych
projektów. W zwi zku z tym cz onkowie
yckiego Zwi zku Gmin postanowili
podj dalsze dzia ania zwi zane z realizacj tego projektu, czyli doprowadzi do
ostatecznego z enia projektu o dofinansowanie tego przedsi wzi cia.
- Bra em tak e udzia w konferencji z udzia em p. Bie kowskiej – Minister
Rozwoju Regionalnego, gdzie omówiono zasady z wykorzystania unijnej pomocy
w celu z agodzenia kryzysu. Przewidywane s premie dla regionu, stworzona
zosta a lista indykatywna na zadania o znaczeniu regionalnym.
- Wydano 3 decyzje zmieniaj ce warunki zabudowy, 4 decyzje o warunkach
zabudowy, 10 za wiadcze okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa.
- Wydano postanowienie w sprawie odmowy wydania za wiadczenia o zgodno ci
zamierzenia inwestycyjnego z przeznaczeniem w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa.
- Wydano 1 wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
- Zosta o zawarte porozumienie i udzielone pe nomocnictwo dotycz ce
przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej na teren drogi wewn trznej
gminnej i dzia ek inwestorów.
- Komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii
komunikacyjnej:
aga D.A. – I owa, Rynek – Sanice, ul. Wojska Polskiego
owa, Rynek – Lipna – Sanice, ul. Wojska Polskiego
ary D.A. – Jankowa aga ska – Wymiarki.
- Wys ane zosta o pismo do Starostwa Powiatowego w aganiu w sprawie wniosku
mieszka ców Konina aga skiego o postawienie lustra na skrzy owaniu drogi
gminnej z drog powiatow oraz o naprawienie drogi powiatowej przechodz cej
przez wie Wilkowisko.
- Wykonywany jest remont drogi gruntowej dojazdowej do „Koninka”.
- Zamówiony zosta t ucze do remontu dróg gruntowych na terenie I owej.
- Wydano 6 decyzji na wycink drzew.
- Wydano 1 decyzj o umorzeniu post powania w sprawie wycinki drzew.
- Wydano 3 postanowienia w sprawie oddzia ywania na rodowisko dla
przedsi wzi polegaj cych na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 1078F w km 17+220 – 19+890 na dzia kach
o numerach ewidencyjnych 661, 633, 778 obr b Konin aga ski i nr 5/1 obr b
Czerna.
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Przebudowie drogi powiatowej nr 1080F w km 10+279 – 13+850 na dzia kach
o numerach ewidencyjnych 607, 682, 6,obr b Konin aga ski i numerach 349,
333, 348/2, obr b Jankowa aga ska.
Zmianie sposobu u ytkowania budynku gospodarczego na warsztat naprawy
samochodów.
Wydano 1 decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsi wzi cia polegaj cego na „Budowie budynku warsztatowo-biurowego
zak adu produkcyjnego o profilu produkcji obróbki metali przy ul. Drzyma y na
dzia ce 942 w I owej”.
Dnia 6 lutego podpisa em z rzeczoznawc maj tkowym umow na wykonywanie
operatów szacunkowych w roku 2009.
Podpisa em 7 aneksów do umów dzier aw gruntów pod gara ami.
W dniu 6 lutego podpisa em protoko y uzgodnie dot. sprzeda y na rzecz
najemców lokali mieszkalnych po onych w I owej przy ul.Ogrodowej 11/ 1 i 3 i
ul.Nadrzecznej 11/31, a nast pnie w dniu 19 lutego spisa em umowy notarialne z
tymi osobami oraz gruntu po onego w I owej przy ul.Poniatowskiego z
przeznaczeniem pod budow gara u z osob wy onion w drodze przetargu.
W dniu 10 lutego podpisa em protokó dot. sprzeda y gruntu – dzia ka nr 1/11
(zajazd „Hayduk”) na rzecz u ytkownika wieczystego.
W dniu 11 lutego spotka em si z przedstawicielami Agencji Nieruchomo ci
Rolnych w sprawie uporz dkowania spraw w asno ciowych gruntu po onego
wokó budynków mieszkalnych osiedla mieszkaniowego Czy ówek. Spotkanie
odby o si na wniosek Agencji, która jest w cicielem tej dzia ki. W tej samej
sprawie spotka em si w dniu 26 lutego z przedstawicielami Wspólnot
Mieszkaniowych utworzonych na bazie budynków „popegerowskich”.
Nie skorzysta em z prawa pierwokupu w stosunku do dzia ki nr 351/9 po onej
w Jankowej aga skiej (teren tartaku).
Odmówi em sprzeda y dwóch dzia ek po onych w I owej : dzia ki nr 694/9
przy ul.Surzyna (teren parku) i nr 115/1 przy ul. aga skiej (pod planowan
obwodnic ).
Dnia 24 lutego podj em zarz dzenie w sprawie ponownego wyznaczenia do
sprzeda y lokalu u ytkowego przy ul.Pu askiego 18 w I owej.
Na wniosek najemców wyznaczy em do sprzeda y lokale mieszkalne po one w
owej przy : ul.Mickiewicza 21/6, ul.Hutniczej 1/27 i ul.Kolejowej 9/7.
Wyda em trzy decyzje w sprawie przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego
gruntu w prawo w asno ci oraz na wniosek u ytkowników wieczystych
wszcz em 3 kolejne post powania w tej sprawie.
Wydano: 5 za wiadcze o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
2 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
9 za wiadcze potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
9 decyzji o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
4 za wiadczenia o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej.
Wydano 2 zezwolenia na sprzeda n/w napojów alkoholowych:
do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo i powy ej 18% alkoholu w barze
„Euforia” w budynku nr 8 przy ul. Borowskiej w I owej dla Mariusza
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Stempniaka,
Wydano decyzj
o wyga ni ciu zezwolenia na sprzeda
napojów
alkoholowych zawieraj cych, do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej 18%
alkoholu dla Wiktorii Adamskiej prowadz cej dzia alno gospodarcz z
siedzib przy ul. Borowskiej 8 w I owej, poniewa nie ui ci a do 31 stycznia
br. I raty op aty za korzystanie z zezwole na sprzeda alkoholu – bar w
budynku nr 8 przy ul. Borowskiej w I owej.
Do 31 stycznia 2009 r. na podstawie z onych o wiadcze o warto ci sprzeda y
napojów alkoholowych w roku poprzednim, wyliczono op aty za korzystanie z
zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w roku 2009 dla 37 punktów
sprzeda y alkoholu.
Wydano 8 za wiadcze o dokonaniu do 31 stycznia 2009 r. op aty I raty za
korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w roku 2009.
Nadano numer porz dkowy n/w nieruchomo ci zabudowanej po onej w I owej
przy ul. Traugutta oznaczonej dzia
nr 1235/2 nadano numer porz dkowy 8
„b”.
Dnia 27 stycznia br. podpisa em umow na nadzór autorski nad „Budow hali
sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej.
Na pocz tku lutego br. podpisa em umowy na „Organizowanie dzia alno ci
szkoleniowej dzieci i m odzie y na terenie I owej i Czernej.
Dnia 12 lutego br. wzi em udzia w uroczysto ci wr czenia medali „Za
ugoletnie po ycie ma
skie”. Medale i kwiaty zosta y wr czone 5 parom.
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