Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych w okresie
28.06. – 20.07.2016 roku

SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 15 lipca 2016r. wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Żaganiu w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie lokalizacji zbiornika
na ścieki w m. Borowe,
 18 lipca 2016r. na prośbę firmy FENIKS V wystąpiono z wnioskiem
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie usprawnienia przejazdu
przebudowywanym odcinkiem drogi nr 296 w zakresie stanu nawierzchni oraz
synchronizacji sygnalizacji świetlnej,
 18 lipca 2016 r. udzielono odpowiedzi na wniosek dotyczący zablokowania przejazdu
przez gruntowy dojazd do budynków mieszkalnych przy ul. Nadrzecznej 11,
 zlecono zakup urządzeń siłowni plenerowej w Koninie Żagańskim,
 trzykrotnie podejmowano działania w sprawie porzucenia psów na terenie gminy
Iłowa (w Kowalicach, Czernej oraz Borowym),
 przystąpiono do opracowania materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od stycznia 2017 r.,
 przygotowano materiały niezbędne do wystąpienia o opinię i uzgodnienia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa,
 rozpoczęto przygotowania do opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego
niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola w Iłowej,
 dokonano oględzin oraz zlecono wykonanie kosztorysu izolacji akustycznej ściany
świetlicy w Koninie Żagańskim,
 dokonano oględzin i ustalono sposób modernizacji nawierzchni przy ul. Żeromskiego
32 (od strony Pl. Wolności 15),
 zlecono oszacowanie kosztów modernizacji kładki dla pieszych w rejonie
ul. Żaków - Żagańska oraz w Żagańcu,
 zakupiono 27 sztuk koszy na odpady.

NIERUCHOMOŚCI
 pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej w obrębie m.
Iłowa, oznaczonej działką nr 64/9,
 nie wykonano prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 1145/18, 1145/16 (w udziale ½) oraz
1145/11
(w udziale ¼) położonymi w m. Iłowa ul. Traugutta oraz oznaczonej numerem
ewidencyjnym 787/4 położonej w m. Iłowa ul. 3.Maja,
 zatwierdzono podział nieruchomości oznaczonych działkami: nr 41 w obrębie
m. Iłowa, 681 w obrębie m. Iłowa, 998 w obrębie m. Iłowa oraz 329 i 330 w obrębie
m. Szczepanów,
 negatywnie zaopiniowano wniosek w sprawie wydzierżawienia na cele rolne działki
nr 154/1 położonej w obrębie Klików,
 wydzierżawiono na cele rolne działki stanowiące własność Gminy Iłowa ozn. nr : 436
w m. Iłowa oraz w obrębie Klików działki nr 189/3, 189/4, 193/1, 193/2 i 202/1,
 podpisano umowę najmu części działek gruntowych z Lubuskim Oddziałem Okręgowym
Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze: działka nr 399 w m. Borowe , działka
nr 7/41 w m. Czyżówek, działka nr 338/1 w m. Jankowa Żagańska, działka nr 1/41
w m. Konin Żagański, celem ustawienia na nich pojemników metalowych
z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych,
 na wniosek Stowarzyszenia Oświatowe „Mała Szkoła” z Konina Żagańskiego podpiso
aneks do umowy użyczenia pomieszczeń budynku znajdującego się na działce nr
124/1 w Koninie Żagańskim,
 negatywnie zaopiniowałem wniosek dot. sprzedaży budynku mieszkalnego nr
19 w m. Czyżówek,
 podpisano umowę na wznowienie punktów granicznych drogi stanowiącej własność
Gminy Iłowa ozn. działką nr 276 w m. Czyżówek,
 podpisano umowę na sprawdzenie klasy gruntu na działce gminnej nr 1/57 w obrębie
Konin Żagański,


dniu 22 czerwca przekazano się na rzecz Sołectwa Czyżówek nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Iłowa - część działki nr 85/3.

DROGI
 wystosowano wniosek do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Zielonej Górze
o założenie oświetlenia na przejeździe kolejowym linii 282 Miłkowice-Żary będącym
skrzyżowaniem dróg gminnych nr 101122F i 001871F w m. Iłowa ul. Traugutta. Do
wniosku PKP ustosunkowało się negatywnie, argumentując to brakiem przyłączy
energetycznych,
 Zarząd Dróg Wojewódzkich pozytywnie zaopiniował wniosek o uwzględnienie
w projekcie organizacji ruchu wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Żagańskiej
w rejonie skrzyżowania z drogą gminną – ul. Leśną. Przejście to będzie służyć
mieszkańcom poruszającym się z kierunku miasta Iłowa do okolicznego marketu,
 Udzielono odpowiedzi na wniosek mieszkańców w sprawie utwardzenia i naprawy
drogi wzdłuż budynków ul. Traugutta 23,24,25 i 26 w Iłowej,
 wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informacje na temat
publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Iłowa,
 podpisano upoważnienie dla Starosty Żagańskiego w celu wystąpienia do Wojewody
Lubuskiego o uzgodnienie projektu Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu
Żagańskiego,
 zamontowane zostały tabliczki z numeracją budynków przy ul. Traugutta nr 29, 30
i 30a oraz 29a, 29d, 29e, 29f i 29g,
 zakupiono znaki drogowe dla potrzeb nowych stałych organizacji ruchu na drogach
gminnych ul. Jaśminowej oraz przystanek w m. Borowe,
 zakupiono znaki drogowe (tabliczki z nazwą „Gmina Iłowa”) celem ich montażu w na
granicy gminy w ciągach dróg powiatowych, wojewódzkich i DK nr 18 (autostrady),
 w ramach Funduszy Sołeckich Sołectw: Czerna i Czyżówek zakupione zostały
tabliczki z numeracją budynków celem ich montażu na terenie tych wsi,
 dla potrzeb remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zakupiona została
masa asfaltowa na zimno w ilości trzech ton,
 podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na
koszenie poboczy w pasach dróg gminnych,
 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kowalice podpisano umowę na remont dróg
gruntowych na terenie wsi Kowalice,

 w ramach podpisanej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Iłowej wykonano remont dróg gruntowych na ul. Piaskowej (droga do garaży), ul.
Nadrzecznej (droga wzdłuż budynku gospodarczego ul. Nadrzeczna 11), ul. Okrzei
(droga do sklepu marketu), w Jankowej Żagańskiej (Janów-Mirostowice), Konin
Żagański (Koninek) oraz remont poboczy na drodze do stacji benzynowych,
 wykonano remont pobocza w pasie drogi gminnej w m. Czerna polegający na montażu
płyt ażurowych mających na celu poprawę odwodnienia drogi,
 podpisano z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej umowę na
sprzątanie dróg gminnych na terenach wiejskich,
 podpisano z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej umowę na
demontaż starej wiaty przystankowej w m. Borowe (wiata w pasie DW nr 300
z kierunku Gozdnicy).

