
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 23 czerwca 2009r. do dnia 27 lipca 2009r. i
tak:

w dniu 24 lipca br. podpisa em umowy na dofinansowanie w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:
- budowy hali sportowej w wysoko ci 3,833 mln z otych,
- remontu przedszkola w wysoko ci 140 tys. z otych,
jeste my równie  na li cie indykatywnej z projektem „uzbrojenie strefy
Aktywno ci Gospodarczej przy autostradzie A-18”, a wi c mamy bardzo
du e szanse na otrzymanie dotacji bez konkursu w kwocie 3,73 mln

otych (ca kowity koszt 7,47 mln z otych),
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zosta y z one wnioski na
dofinansowanie budowy wodoci gów w Jankowej ag., aga cu i
Czy ówku. Czekamy jeszcze na pozwolenie na budow  pod lini
kolejow  w Jankowej ag. i rozpiszemy przetarg na realizacj  tego
zadania,
uczestniczy em w spotkaniu z przedstawicielami gminy niemieckiej
Kromlau w sprawie stworzenia wspólnego projektu rewitalizacji parków u
nas i w gminie niemieckiej, by skorzysta  z programu wspó pracy
transgranicznej Polska – Saksonia,
22 czerwca br. podpisa em umow  na wykonanie projektu budowlanego
wewn trznej instalacji gazowej dla zasilania kot owni gazowej i
nagrzewnic gazowych w sali gimnastycznej w ramach zadania pn.
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w

owej”. Koszt opracowania 8.052 z  brutto,
13 lipca br. zosta y przeprowadzone egzaminy dla nauczycieli
ubiegaj cych si  o awans na stopie  nauczyciela mianowanego. Egzamin
zda y trzy nauczycielki ze Szko y Podstawowej w I owej: z j zyka
polskiego, matematyki i wychowania fizycznego,
15 lipca br. podpisa em o wiadczenie o wyra eniu gotowo ci
przyst pienia do pilota owego programu „Ucze  na wsi – pomoc w
zdobywaniu wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne zamieszkuj ce
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”,
17 lipca br. wyst pi em z wnioskiem do Lubuskiego Kuratora O wiaty o
dofinansowanie w kwocie ok. 19.300 z  na wyp at  dla pracodawców,
którzy z yli wnioski i spe nili warunki konieczne do uzyskania
dofinansowania. Wnioski z o trzech pracodawców a dofinansowanie
dotyczy 4 m odocianych.

Pan Burmistrz zapozna  radnych w wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wlkp. o zwolnienie z obowi zku zap aty podatku od nieruchomo ci
za II pó rocze 2009 r. z uwagi na ograniczon  kwot  wydatków Policji na 2009
rok, co wymusza konieczno  podejmowania dzia  oszcz dno ciowych.
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