
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 2 grudnia 2009 r. do dnia 16
grudnia 2009 r. i tak:

uczestniczy em w spotkaniu z przedstawicielami gminy Gablenz w
punkcie konsultacyjnym w adzy monitoruj cej POWT, gdzie uzyskali my
informacje dotycz ce dost pnych rodków i mo liwo ci ich pozyskania
dla odnowienia parków,
bra em udzia  w walnym zgromadzeniu yckiego Zwi zku Gmin –
projekt gospodarki odpadami jest w ostatniej fazie oceny, której fina
poznamy z pocz tkiem przysz ego roku,
podpisa em protokó  dotycz cy nieodp atnego przej cia przez Gmin  od
Agencji Nieruchomo ci Rolnych terenu wokó  osiedla mieszkaniowego w
Czy ówku. Osobnym dokumentem zwi zanym z t  spraw  jest umowa
dotycz ca przekazania przez Agencj rodków finansowych na
modernizacj  przekazywanego terenu. Tre  tego dokumentu odbiega a
nieco od tej, która zosta a wypracowana w trakcie wcze niejszych spotka
z Agencj , w zwi zku z tym przekaza em swoje uwagi do Dyrektora ANR
w Zielonej Górze i zosta y one uwzgl dnione,
w dniu 3 grudnia br Komisja Przetargowa przeprowadzi a ze skutkiem
pozytywnym przetarg na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanej ozn.
Dzia  nr 1180/4 w I owej przy ul. Traugutta,
wyst pi em do rzeczoznawców maj tkowych z zapytaniem cenowym
dotycz cym wykonywania operatorów szacunkowych w roku 2010,
wyrazi em zgod  na wydzier awienie na cele rolne gruntu ozn. dzia  nr
740/4 w I owej przy ul. Piaskowej (dzia ka po ona u zbiegu ulic
Cmentarnej i Piaskowej),
pozytywnie zaopiniowa em podanie o kupno lokali mieszkalnych przy ul.

aga skiej 38/4 i przy ul. Pu askiego,

negatywnie rozpatrzy em podania o kupno lokali mieszkalnych najemców
z budynku przy ul. aga skiej 10,
zakupiono 3 wiaty przystankowe, z czego zamontowano dwie w
miejscowo ci Czerna i aganiec, natomiast trzecia wiata jest
przeznaczona do monta u przy ul. Dolanowo.

Zarz d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pozytywnie ustosunkowa
si  do wniosków o postawienie wiaty przystankowej przy ul. Dolanowo w

owej oraz do zmiany oznakowania z nazwami miejscowo ci
„Czy ówek” i „I owa” na wysoko ci osiedla mieszkaniowego Czy ówek.
W zwi zku z tym zostan  przez Zarz d opracowane zmiany organizacji
ruchu maj ce na celu zamontowanie wiaty i wprowadzenia zmian z
nazwami miejscowo ci,



wydano 13 za wiadcze  dotycz cych ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 2 decyzje o wyga ni ciu zezwole  na sprzeda  napojów
alkoholowych z powodu likwidacji punktów sprzeda y,
rozliczono dotacj  (5.000 z ) przyznan  w 2009 r. przez Wojewod
Lubuskiego na utrzymanie i konserwacj  grobów wojennych na
cmentarzu komunalnym w I owej do Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego
Wydzia  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gorzowie Wlkp.,
10 grudnia podpisa em umow  na dowozy szkolne z terenu gminy I owa.
Przewo nikiem b dzie Mechanika Samochodowa – Przewóz Osób
Mieczys awa Maciejewskiego z Ruszowa, który w przetargu
nieograniczonym przedstawi  najkorzystniejsz  ofert  tj. 3,10 z  brutto za
1 km. Umowa zawarta zosta a na okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia
2011 roku,
10 grudnia br podpisa em umow  z Budownictwem Ogólnym i
Drogowym „Halkow” z agania na wykonanie modernizacji ul.
Pu askiego (dojazd do SP i Gimnazjum) na kwot  15.610,08 z  brutto.
Termin wykonania do 31 stycznia 2010 r.,
11 grudnia br dokonano odbioru ko cowego robót budowlanych zadania
p.n. „Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu”. Wykonawc  robót by a
Firma Budowlana „Buremo” Henryka Rzeszowskiego. Warto  robót
wynios a 192.223,79 z  brutto,
11 grudnia br wyda em 3 decyzje pracodawcom na dofinansowanie
kosztów kszta cenia m odocianych pracowników. Dofinansowanie
dotyczy o 3 m odocianych na ogóln  kwot  21.010,00 z ,
14 grudnia br dokonano odbioru monta u i uruchomienia klimatyzatorów
w wietlicy wiejskiej w Borowem. Wykonawc  robót by a Firma Polski
Komfort z Legnickiego Pola. Koszt monta u wraz z urz dzeniami
wyniós  32.940,00 z  brutto. Do kosztów doliczona zostanie warto  robót
elektrycznych wykonanych przez elektryka pana Ryszarda Brzezickiego,
15 grudnia br Firma Budowlana „Buremo” Henryka Rzeszowskiego
wykona a fundament pod tzw. ma a architektur  – obelisk upami tniaj cy
65 rocznic  ewakuacji je ców wojennych Stalagu Luft III w aganiu przy
ul. Kolejowej 11 w I owej. Warto  robót wynios a 4.453,54 z  brutto,
zaopiniowa em pozytywnie lini  komunikacyjn  na trasie ary ul.

ska – Jankowa aga ska – ary ul. U ska,
wyda em 17 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta I owa,
uczestniczy em w spotkaniu zorganizowanym przez Fundacj  Bory
Dolno skie



w sprawie projektu z POWT Polska - Saksonia, „Szlak Historycznych
Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy”
uczestniczy em w spotkaniu w sprawie opracowania Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich.

BURMISTRZ
Adam Gliniak


