
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia  9 listopada 2009r. do dnia 2
grudnia 2009r. i tak:

przyj em delegacj  z gminy niemieckiej Gablenz. Podczas spotkania
ci lili my zakres wspó pracy przy wspólnym projekcie odnowy parków.

Zosta  ustalony partner wiod cy projektu i zakres finansowy,
podpisa em równie  aneksy do umów o dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich wietlicy w Czy ówku oraz z Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego – przedszkola miejskiego,
zosta  opracowany projekt bud etu na 2010 r. i przed ony do
rozpatrzenia Radzie Miejskiej,
zako czono budow  zwi zan  z rozszerzeniem zakresu rzeczowego
zadania przebudowy drogi gminnej - ul. Ogrodowej na dz. 444/7 i
zamontowano 2 oprawy o wietlenia ulicznego na s upach przy tej drodze,
odno nie budowy wodoci gów, trwa realizacja zadania, które obejmuje
trzy wioski Jankow aga sk , Czy ówek i aganiec,
og oszono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych,
na budow  podci nieniowej pompowni cieków przy ul. Surzyna, to
zadanie wchodzi ju  w etap realizacji,
podpisano zlecenie i wykonano naprawy gminnych dróg gruntowych ulice
Zau ek Rybacki, Okrzei, Boles awa Chrobrego (dz. 629) i Poprzeczna,
rozpocz to rozwo enie materia ów do naprawy dróg gminnych w
pozosta ych miejscowo ciach,
przekazano plac budowy i rozpocz to roboty w ramach I Etapu uzbrojenia
Stref przy autostradzie A-18 w sie  wodoci gow  i kanalizacyjn ,
realizowane przez Zak ad Wielobran owy „KSZTA T” z agania,
uzgodniono tras  projektowanej linii kablowej o wietlenia drogowego
ulic Daliowa, Ró ana i Ja minowa,
zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu dla lokalizacji
spowalniaczy na ul. Piaskowej,
wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy,
wydano cztery za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ek w miejscowym
planie i studium zagospodarowania terenu,
wydano dwa wypisy i wyrysy z planu miejscowego,
z dniem 1 grudnia br. przy ul. Surzyna w zwi zku z budow
przepompowni zosta y wypowiedziane umowy dzier awy gruntów, na
których inwestycja ma by  realizowana,
w dniu 18 listopada podpisa em porozumienie mi dzygminne z Gmin
Wymiarki b ce nast pstwem  podj tej uchwa y w sprawie przej cia
przez Gmin  Wymiarki zada  w asnych Gminy I owa w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod  miejscowo ci Borowe,



przed em czas trwania dwóch umów dzier aw (pod gara em przy ul.
Piaskowej oraz pod komórk  przy ul. Surzyna) oraz podpisa em jedn
umow  dzier awy gruntu pod gara em przy ul. Ogrodowej,
w dniu 27 listopada ze skutkiem negatywnym (brak wp aty wadium)
odby y si  przetargi na sprzeda  trzech dzia ek w Strefie Aktywno ci
Gospodarczej (przy autostradzie A-18),
na dzie  24 grudnia og osi em rokowania (po dwóch nieskutecznych
przetargach) dot. sprzeda y dzia ki nr 649/3 w Koninie aga skim w
bliskim s siedztwie magazynów „Vitrosilicon-u”,
wyda em jedno za wiadczenie dotycz ce usytuowania budynku w m.

aganiec na dzia ce nr 108/3,
negatywnie ustosunkowa em si  do propozycji przej cia przez Gmin
dzia ki nr 274 w Szczepanowie. Stanowisko wyrazi em po zasi gni ciu
opinii Rady So eckiej w Szczepanowie,
wyst pi em (ponownie) do Zarz du Dróg Wojewódzkich i Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o zaopiniowanie
projektu organizacji ruchu obejmuj cego postawienie znaków drogowych
D-51 „Automatyczna Kontrola Pr dko ci” w m. Czerna ,
26 listopada przy udziale przedstawicieli Zarz du Dróg Wojewódzkich w
Zielonej Górze odby a si  wizja lokalna dotycz ca postawienia wiaty
przystankowej w I owej przy ul.Dolanowo. Wcze niej Zarz d Dróg
Wojewódzkich zaopiniowa  pozytywnie usytuowanie dwóch wiat w m.

aganiec i Czerna. W tym samym dniu przeprowadzona zosta a równie
wizja odno nie przestawienie znaków z nazw  miejscowo ci „I owa” na
wysoko ci osiedla Czy ówek. W celu usprawnienia lokalizacji osiedla

em wniosek o postawienie w odpowiednich miejscach znaków z
nazw  „Czy ówek” i „I owa” oraz zosta a zamówiona dodatkowa tablica
kierunkowa z napisem „Osiedle Czy ówek 55-91” któr  planujemy
zamontowa  przy wje dzie na to osiedle,
zamówione zosta y dodatkowe tablice kierunkowe z nazw  ulicy „Okrzei”
, które zostan  zamontowane od strony ulicy Le nej oraz Zau ka
Rybackiego,
odno nie dzia alno ci gospodarczej zosta y wydane 22 za wiadczenia,
wydano 2 decyzje o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 2 za wiadczenia potwierdzaj ce dane z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
nadano numer porz dkowy dla nieruchomo ci po onej przy ul.

aga skiej na dzia ce nr 142/1 – numer budynku 73”a”.
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