Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 09 czerwca 2009r. do dnia 23 czerwca 2009r.
i tak:
- na zaproszenie Burmistrza Jänschwalde wraz z p. Mari
arsk , Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz p. Janem Jedynakiem - Szefem
Miejskiej Orkiestry D tej w I owej uczestniczy em w spotkaniu, na którym
zosta y okre lone ramy dalszej wspó pracy, szczególnie w dziedzinie kultury i
sportu,
- uczestniczy em w zako czeniu roku szkolnego w szkole podstawowej i
gimnazjum, na którym wr czy em stypendia dla najlepszych uczniów
wytypowanych zgodnie z uchwalonym regulaminem,
- w ramach Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów uczestniczy em w spotkaniu z p.
Marcinem Jab skim - Marsza kiem Województwa Lubuskiego, na którym
przedstawiono zasady polityki jak prowadzi Zarz d Województwa odno nie
przyznawania
pomocy w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Zarz d w swoim dzia aniu jest zdeterminowany do tego, eby
promowa te wnioski, które s zaanga owane finansowo. St d m.in. nasz wniosek
na hal sportow znalaz si na li cie, jako najwy ej dofinansowany,
- przeprowadzono post powanie przetargowe i podpisano umow w ramach
zamówie publicznych na wykonywanie uzbrojenia w sie wodoci gow i
kanalizacyjn dzia ek przy ul. aków,
- podpisano umowy i wykonano map i projekt kanalizacji w ul. Ogrodowej, jak
równie na wykonanie tej kanalizacji w ul. Ogrodowej,
- wydano dwa postanowienia i dwie decyzje dotycz ce podzia u nieruchomo ci,
- odno nie wodoci gów na wsiach s podj te dzia ania w Starostwie Powiatowym,
jak równie w Urz dzie Wojewódzkim dotycz ce uzyskania pozwolenia na
budow ,
- wyst piono z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
odno nie umorzenia sp aty ostatnich rat po yczki i przeznaczenia tych rodków na
budow przepompowni cieków przy ul. Surzyna w I owej,
- wydano 1 decyzj zezwalaj
na wycink drzew ze zwolnieniem z op at za
wycink ,
- wyst piono do Starosty Powiatu aga skiego i otrzymano decyzj zezwalaj
wycink drzew z dzia ki nr 147 w Szczepanowie (teren przy wietlicy),

na

- otrzymano od Starosty Powiatu aga skiego decyzj zezwalaj
na wycink 2
drzew przy ul. aga skiej (teren przy boisku),
- podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y na rzecz najemców lokali
mieszkalnych po onych w I owej przy ul. Hutniczej 1/27, ul .Kolejowej 9/7 i
ul. Mickiewicza 21/6 oraz sprzeda y lokalu u ytkowego w I owej przy ul.
Pu askiego 18/3 i gruntu pod gara em przy ul. Ogrodowej,
- wyznaczy em do przygotowania do sprzeda y dzia
nr 1180/4 w I owej przy ul.
Traugutta pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn i dzia
nr 423/10 w
owej przy ul. Poniatowskiego pod budow gara u,

- podpisa em aneksy do umowy u yczenia budynku szko y w Koninie aga skim
na rzecz Stowarzyszenia „Ma a Szko a”, umowy dzier awy gruntów: na cele rolne
w Borowem oraz z Polsk Telefoni Cyfrow na dzier aw gruntu pod stacj
bazow telefonii cyfrowej za oczyszczalni cieków,
- wyda em 4 za wiadczenia z ewidencji dzia alno ci gospodarczej i 1 decyzja o
wykre leniu przedsi biorcy z tej ewidencji,
- wydano jednorazowe zezwolenie na sprzeda
napojów alkoholowych
zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spo ycia w
miejscu sprzeda y przy ul. Piaskowej 1a w I owej (podczas festynu),
wszcz to post powanie w sprawie wyga ni cia zezwolenia na sprzeda
napojów alkoholowych zawieraj cych, do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej
18% alkoholu, przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y, w barze
„EUFORIA” w budynku nr 8 przy ul. Borowskiej w I owej, poniewa w terminie
do 31.05.2009 r. nie dokonano op aty II raty za korzystanie z zezwole na
sprzeda napojów alkoholowych,
- wszcz to post powanie w sprawie nadania z urz du numeru porz dkowego
nieruchomo ci zabudowanej budynkami mieszkalnymi po onymi na dzia ce
ewidencyjnej nr 402 w miejscowo ci Czerna,
- wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy,
- wydano 6 za wiadcze okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
- wydano 4 decyzje na zaj cie pasa drogowego na czas wykonania robót (2 decyzje)
oraz na umieszczenie urz dze infrastruktury technicznej (2 decyzje) – przy cza
gazowe na ul. Blacharskiej i M skiej.
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