
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia   16 grudnia 2009r. do dnia 30
grudnia 2009r. i tak:

w dniu dzisiejszym spotka em si  z Marsza kiem Województwa m.in. w
sprawie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 296 w

owej na odcinku od w a cz cego drog  nr 296 z autostrad  A18 do
skrzy owania z ulic  Sportow . Samorz d Województwa przewiduje, e
w 2012 roku rozpocznie t  inwestycj , wtedy b dzie zrobiona pe na
dokumentacja, która b dzie obejmowa a równie   wykonanie
odwodnienia na tym odcinku i zrobienie chodnika. Gmina I owa udzieli
pomocy finansowej na wykonanie chodnika, w przeciwnym razie by aby
tylko odtworzona jezdnia,
podpisa em porozumienie z Gmin  Gablenz na rewitalizacj  parku,
podpisa em umow  o przyznanie pomocy w ramach dzia ania Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Podstawowe us ugi dla gospodarki i
ludno ci wiejskiej 2007-2013” na realizacj  projektu „Budowa wodoci gu
w so ectwach Czy ówek, Jankowa aga ska oraz aganiec w Gminie

owa”,
podpisa em umow  notarialn  z Agencj  Nieruchomo ci Rolnych
dotycz  nieodp atnego przej cia przez Gmin  terenu wokó  osiedla
mieszkaniowego w Czy ówku,
w dniu 24 grudnia br zosta y przeprowadzone ze skutkiem pozytywnym
rokowania dotycz ce sprzeda y dzia ki nr 649/3 w Koninie aga skim
przy magazynach Vitrosiliconu,
w dniu 17 grudnia br wyda em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do
sprzeda y z pierwsze stwem najemców lokale mieszkalne w Jankowej

aga skiej 65/4 i w I owej przy ul. Nadrzecznej 11/32,
wyrazi em zgod  na rozwi zanie umowy najmu gruntu w I owej przy ul.
Hutniczej (cz  dzia ki nr 677),
zosta  zako czony I Etap uzbrojenia Strefy przy autostradzie A18 w sie
wodoci gow  i kanalizacyjn ,
rozstrzygni to post powanie przetargowe w ramach zamówie
publicznych na budow  podci nieniowej przepompowni cieków przy ul.
Surzyna  i w dniu jutrzejszym ma zosta  podpisana umowa z Zak adem
Wielobran owym „Kszta t” z agania na jej wykonanie,
wykonano barierk  przy zej ciu z ul. Kolejowej w kierunku ul. M skiej
oraz przyci to ga zie wzd  tego przej cia,
wykonano prace piel gnacyjne przy drzewach rosn cych wzd  drogi
gminnej „na Koninek”,
uzgodniono projekt sta ej organizacji ruchu drogowego na ulice Zau ek
Rybacki, Okrzei, Boles awa Chrobrego (dz. 629),



odby o si  spotkanie informacyjne odno nie wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla dzia ki nr 645/2 w I owej przy ul. aga skiej z
przedstawicielem inwestora Zak adu Mi snego Biernacki z Czelu cina,
odno nie dzia alno ci gospodarczej zosta o wydanych 27 za wiadcze ,
wyda em 1 decyzj  o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci
gospodarczej,
odno nie ochrony rodowiska i zagospodarowania terenu zosta o
wydanych 8 decyzji na wycink  drzew,
wyda em postanowienie pozytywnie opiniuj ce program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi dla Sp. Z o.o. „Hydrotechnika z Kielc,
równie  wyda em postanowienie pozytywnie opiniuj ce dzia alno  w
zakresie odzysku odpadów innych ni  niebezpieczne dla „BT TOP
BETON” z Gorzowa Wlkp.,
zosta y wydane 4 za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta I owa.
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