
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych
dzia  mi dzy sesjami tj. za okres od dnia   30 grudnia 2009r. do dnia 3
lutego 2010r. i tak:

uczestniczy em w kilku spotkaniach dotycz cych naszego projektu
zwi zanego z odnowieniem parku,
uczestniczy em w dwóch Zgromadzeniach yckiej Grupy Rybackiej w
Lubsku,
przed em termin zako czenia budowy sieci wodoci gowej w
so ectwie Jankowa ag. ze wzgl du na opady niegu i mrozy,
podpisa em umow  z Zak adem Wielobran owym „KSZTA T” z

agania na wykonanie budowy podci nieniowej pompowni cieków przy
ul. Surzyna i zosta  ju  przekazany plac budowy,
zg osili my rozpocz cie robót budowy sieci wodoci gowej w so ectwie
Czerna,
z dniem 2 lutego 2010 r. przekaza em pe nienie obowi zków Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej panu Miros awowi Gubernatorowi,
04 stycznia br. og osi em trzy otwarte konkursy na realizacj  zada
publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 r. w I owej,
Czernej i Koninie ag.  Termin sk adania ofert up ywa w dniu 05 lutego
br.,
podpisa em dwa aneksy na administrowanie i utrzymanie stadionu w

owej oraz boiska w Koninie ag. oraz umow  na utrzymanie boiska  w
Czernej,
dnia 04 stycznia br.  podpisa em umow  na wykonanie projektu
budowlanego kompleksu   sportowego w ramach Programu „Moje
Boisko-Orlik 2012”. Koszt wykonania projektu wyniesie 30.500 z  brutto.
15 stycznia br. zosta a wykonana i przekazana koncepcja budowlana,
od 02 lutego br.trwa odbiór techniczny budowy hali sportowej w I owej.
Aby przyst pi  do jej u ytkowania musimy uzyska  pozwolenie na

ytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
zosta  og oszony przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Realizacja programu odnowy
Parku Dworskiego w I owej,
podpisa em umow  na wykonanie projektu przy cza energetycznego pod
imprezy na Placu Wolno ci oraz wykonanie mapy do celów projektowych
dla Placu Wolno ci i ul. Ko cielnej,
zleci em wykonanie dokumentacji  remontu drogi gminnej na ul.
Ko cielnej,
przez ca y okres stycznia br. by a jedna wielka walka ze niegiem, z
mrozem. Patrz c na s siednie gminy, nie jest w naszej gminie najgorzej
je eli chodzi o od nie anie, bo tylko w ten sposób mo na ewentualnie
porówna  jako  pracy naszych s b, nie mniej ogólnie trzeba



powiedzie  , e ten teren rzadko jest nawiedzany takimi nie ycami i ilo
sprz tu jak i do wiadczenie przy usuwaniu niegu tych s b jest po
prostu ma e. Nie mniej staramy si , aby minimalizowa  tutaj uci liwo
wed ug si  i rodków jakie posiadamy. Zacz li my wywozi  cz niegu
ze ródmie cia, by przy topnieniu nie dochodzi o do podtopie , chocia  to
jest te  nieuniknione, bo przy tej ilo ci niegu najprawdopodobniej te
wyst pi ,
odno nie dzia alno ci gospodarczej i ewidencji dzia alno ci gospodarczej
wydali my 31 za wiadcze , w tym 2 decyzje o zaprzestaniu
wykonywania dzia alno ci,
dla 36 przedsi biorców zosta y wydane decyzje dotycz ce op at za
zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych,
odno nie gospodarki mieszkaniowej 1 wolne mieszkanie zosta o
przyznane dla rodziny z listy przydzia u mieszka ,
odno nie gospodarki nieruchomo ciami 7 stycznia br. podpisa em umowy
notarialne dotycz ce sprzeda y nieruchomo ci nie zabudowanej ozn.
dzia  nr 649/3 w Koninie aga skim (przy magazynach Vitrosiliconu)
oraz warunkow  umow  sprzeda y nieruchomo ci nie zabudowanej ozn.
dzia  nr 1180/4 w I owej przy ul.Traugutta,
w dniu 11 stycznia podpisa em umowy na wykonywanie operatów
szacunkowych w roku 2010 z rzeczoznawcami : Pani  Jadwig  Hodur z

agania oraz z Firm  „Janek: równie  z agania ,
w dniu 12 stycznia podj em zarz dzenia w sprawie wyznaczenia
(ponownie) do sprzeda y nieruchomo ci zabudowanej dawn  kot owni
osiedlow  na „osiedlu mieszkaniowym Czy ówek” oraz gruntu pod
gara em nr 7 w I owej przy ul.Ogrodowej na dzia ce nr 517/4 na rzecz
osoby , która na tym gruncie z w asnych rodków wybudowa a gara ,
podpisa em umow  z Firm  „Geomiet” z aganiu na dokonanie podzia u
geodezyjnego dzia ki nr 724/3 w I owej przy ul.Pu askiego zwi zanego z
przygotowywaniem do sprzeda y lokali mieszkalnych w budynku nr 19,
na dzie  25 stycznia og osi em rokowania na sprzeda  6 nieruchomo ci
nie zabudowanych po onych w I owej przy ul. aków, rokowania
odb  si  w dniu 25 lutego 2010 r.,
odno nie ochrony rodowiska zosta o wydanych 5 decyzji dotycz cych
wycinki drzew,
wydano 1 decyzj  o umorzeniu post powania w sprawie wydania decyzji
o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia polegaj cego
na:  Budowie stacji bazowej Era nr 41280”  na dzia ce o numerze
ewidencyjnym 100/3 obr b aganiec,
przes ano do Samorz dowego Kolegium Odwo awczego w Zielonej
Górze odwo anie stron dotycz ce umorzenia post powania w sprawie
wydania decyzji



o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia polegaj cego
na:  Budowie stacji bazowej Era nr 41280”  na dzia ce o numerze
ewidencyjnym 100/3 obr b aganiec,
wydano 31 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz  zgodno ci zamierzonego sposobu

ytkowania obiektu budowlanego z obowi zuj cym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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