
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 03 kwietnia 2009r. do dnia 29 kwietnia
2009r. i tak:
- spotka em si  z przedstawicielem firmy ENEOS w sprawie modernizacji

wietlenia – zosta  okre lony wst pnie zakres modernizacji. Firma ma
przedstawi  ofert  w miesi cu czerwcu br.,

- odby o si  spotkanie z przedstawicielem firmy „Ecosystem”, „Roediger” w celu
poprawienia dzia ania kanalizacji podci nieniowej przez budow  dodatkowej
przepompowni. Omówiono mo liwe rozwi zania,

- uczestniczy em w przekazaniu placu budowy na ul. Ogrodowej, gdzie po
dokonaniu odkrywek stwierdzono brak rozdzia u kanalizacji deszczowej i
sanitarnej i konieczno  przeprowadzenia dodatkowych prac, by przed u eniem
nawierzchni rozwi za  ten problem,

-  w dniu 07.04.2009 r. zosta y z one w Urz dzie Marsza kowskim w Zielonej
Górze wnioski o dofinansowanie w ramach og oszonego konkursu „Rozwój i
modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”,
- „Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej”,
- wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy,
- wydano 4 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego,
- zatwierdzono projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodoci gowej w

Czy ówku,
- zamontowano nowe awki i kosze na Pl. Wolno ci,
- og osi em przetarg na uzbrojenie dzia ek budowlanych przy ul. aków,
- zosta  rozstrzygni ty przetarg i równocze nie ruszy y prace zwi zane z

uzbrojeniem dzia ek na ul. Piaskowej,
- zosta y wydane  2 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew,
- 1 decyzja, w której odmówi em wydania rodowiskowych uwarunkowa  dla

przedsi wzi cia polegaj cego na „Budowie stopnia hydroenergetycznego na rzece
Czerna w m. Czerna”,

- odno nie gospodarki odpadami zosta y przygotowane sprawozdania dla
yckiego Zwi zku Gmin, jak równie  dla Urz du Marsza kowskiego,

- wyst pi em do Starosty Powiatu aga skiego o zezwolenie na wycink  7 drzew
przy ul. Piaskowej,  chodzi o teren przeznaczony pod budow  gara y, jak równie
2 drzew przy ul. Piaskowej na terenie budowy hali sportowej,

- w dniu 16 kwietnia og osi em I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda  lokalu
ytkowego przy ul. Pu askiego 18,

- odmówi em sprzeda y lokali mieszkalnych przy ul. Nadrzecznej 12 ( wniosek
o 2 najemców na 5 lokali znajduj cych si  w budynku),

- odmówi em sprzeda y pomieszczenia dawnej pralni po onej w budynku
gospodarczym na zapleczu budynków przy Placu Wolno ci 18-21,

- pozytywnie zaopiniowa em wnioski najemców o sprzeda  zajmowanych przez
nich lokali po onych w Jankowej aga skiej 51/1  i w I owej przy ul.
Nadrzecznej 11/25,



- odmówi em sprzeda y 2 lokali niemieszkalnych po onych w aga cu nr 6
(budynek wietlicy),

-  nie wyrazi em zgody na dokonanie remontu dachu na budynku gospodarczym
przy budynku nr 13 przy ul. M skiej w I owej. Z wnioskiem w tej sprawie
wyst pi  u ytkownik tego budynku. Ze wzgl du na z y stan techniczny budynek
ten zostanie rozebrany,

- na pro  mieszka ców lokali komunalnych przy ul. M skiej 13 postanowi em
w celu poprawy porz dku na posesji wydzieli  dzia  przynale  do tego
budynku. Przy okazji zaplanowane zosta o wydzielenie 3 dzia ek budowlanych i
ich sprzeda  pod zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn ,

- wyznaczy em  do sprzeda y w drodze przetargu nieograniczonego dzia  nr
649/3 w Koninie aga skim (po przeciwnej stronie drogi biegn cej obok bazy
magazynowej Vitrosiliconu),

- odno nie dzia alno ci gospodarczej zosta o wydanych 17 za wiadcze ,
- 4 decyzje o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- 1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
- wszcz to 3 post powania o wydanie zezwolenia na sprzeda  napojów

alkoholowych (w restauracji „Hayduk”, w kawiarni „Tawerna” oraz jednorazowe
zezwolenie podczas Majówki w I owej),

- nadano numer porz dkowy (6) nieruchomo ci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym w I owej przy ul. Strzeleckiej na dzia ce Nr 935.
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