Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych w okresie
20.07. – 05.09.2016 roku

NIERUCHOMOŚCI
 podpisano porozumienie z właścicielem działki nr 289/4 w Szczepanowie w związku
z „wejściem z jezdnią drogi gminnej” w granice tej działki podczas realizacji zadania
p.n. "Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez
przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap I
w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin
Żagański, Czerna i Klików”,
 zatwierdzono podziały nieruchomości położonych w m. Iłowa oznaczonych działkami
nr 64/9 i 159/9,
 29 lipca 2016 r. przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości (gminnych) niezabudowanych położnych w Iłowej oznaczone
działkami nr 78/1, 80/5 ul. Azaliowa oraz nr 352/2 ul. Piaskowa. 24 sierpnia br.
podpisano z nabywcami umowy notarialne,
 24 sierpnia podpisano umowę notarialną dotyczącą nabycia na rzecz Gminy Iłowa
działek nr 159/3 i 159/4 w Iłowej przy ul. Sportowej zgodnie z uchwałą
nr 140/7/XXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność
osoby fizycznej na potrzeby pasa drogowego drogi gminnej (ul. Sportowej),
 26 sierpnia 2016 roku przekazano na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną
oznaczoną jako działka nr 1/57 położona w obrębie Konin Żagański w Strefie
Aktywności Gospodarczej. Do przetargu stanął jeden ofertent i przetarg zakończył się
wynikiem pozytywnym,
 podpisano umowę dzierżawy gruntu na cele rolne nieruchomości położonej
w m. Czerna oznaczonej jako działka nr 369/19 oraz w m. Klików oznaczonej działką
nr 222,

 podpisano umowy użyczenia nieruchomości położonych w obrębie Czyżówek
gm. Iłowa oznaczone działkami nr: 971 i 972 stanowiących własność Gminy Iłowa
oraz 965 i 987 stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa
Żagań. Użyczenie nieruchomości następuje w celu przeprowadzenia rekultywacji
składowiska odpadów stałych oraz jego monitoringu,
 5 września przejęto nieruchomość zabudowaną budynkami szkoły podstawowej
w Szczepanowie,
 podpisano umowę na podział geodezyjny działki nr 256/2 w Szczepanowie
na potrzeby sprzedaży budynku dawnej szkoły podstawowej,
SPRAWY SPOŁECZNE
 12 sierpnia 2016 została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą „Zakup
szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa
do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” Umowa
podpisana została z firmą FENIKS V. na kwotę : 157433,60 zł brutto,
 31 sierpnia 2016 r zakończyła funkcjonowanie Szkoła Podstawowa w Szczepanowie,
czynności likwidacyjne szkoły wykonywała Pani Urszula Pluta. Mienie ruchome
zostało przekazane do Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej,
natomiast budynek z przynależnym terenem pozostał w zasobie Gminy Iłowa,
 1 września 2016 r. powstał Zespół Szkół w Iłowej, w skład którego weszła Szkoła
Podstawowa im. Lotników Alianckich i Gimnazjum Jana Pawła II w Iłowej,
dyrektorem Zespołu jest Pani Beata Laskowska – Trzeciak,
SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 29 lipca 2016 roku wydano zgodę na utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej
nr 001849F w sołectwie Borowe,
 29 lipca 2016 roku zaopiniowano pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu
dla projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w Iłowej na odcinku
ul. Żagańskiej,
 10 sierpnia 2016 roku wydano decyzję na lokalizację projektowanego przyłącza
kablowego do budynku mieszkalnego położonego na dz. nr 361/2 położonego przy
ul. Zaułek Rybacki w Iłowej,

 10 sierpnia 2016 roku wydano decyzję na lokalizację projektowanego przyłącza
kablowego do budynku mieszkalnego położonego na dz. nr 63/1 w Wilkowiskach,
 10 sierpnia 2016 roku wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w związku z wykonaniem włączenia gazociągu PE 90 do czynnej sieci gazowej DN
80 przy ul. Żeromskiego,
 10

sierpnia

2016

roku

uzgodniono

przebieg

projektowanego

przyłącza

światłowodowego do stacji paliw zlokalizowanej na działce nr 190/5,
 12 sierpnia 2016 roku zamontowano oprawę oświetlenia drogowego w Borowym,
 16 sierpnia 2016 roku otrzymano projekt budowlany „Rozbudowy oświetlenia
drogowego ul. Żagańskiej w Iłowej”,
 1 września 2016 roku wydano decyzję na lokalizację przyłącza kablowego do działki
nr 1097/6 położonej przy ul. Żeromskiego w Iłowej,
 5 września wydano decyzję na przebudowę przejazdu w km 0,716 linii kolejowej
w ciągu drogi gminnej nr 0011189F w m. Jankowa Żagańska,
 6 września 2016 roku wydano dwie decyzje na lokalizację projektowanego przyłącza
gazowego niskiego ciśnienia z rur PE de 40 dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w m. Iłowa ul. Traugutta

na działce nr 1182/3 i ul. Piaskowej

działka nr 401,
 wystąpiono do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej
Górze z wnioskiem o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie
wpisania do rejestru zabytków mozaiki ceramicznej umieszczonej na elewacji
budynku handlowego przy ul. Żagańskiej (market),
 zgłoszono w Komisariacie Policji w Iłowej zniszczenie altany na placu zabaw przy
ul. Piaskowej,
 dokonano wizji lokalnej postępu remontu dróg gminnych: ul. Drzymały (wykonana
w całości), ul. 1-Maja (wykonana w całości), ul. Konopnickiej – na odcinku od ul.
Żeromskiego do ul. Poprzecznej wykonano kanalizację deszczową oraz wykonywana
jest podbudowa, ul. Młyńska – wykonano w całości kanalizację deszczową,
wykonywane są obrzeża i chodniki, ul. Żeromskiego – przystąpiono do rozbiórki
starych obrzeży i rozpoczęto prace przy budowie chodników,

DOFINANSOWANIA
 11.08.2016 burmistrz Paweł Lichtański spotkał się z przedstawicielami partnerskiej
gminy Jänschwalde w Peitz. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Jänschwalde Helmut
Badtke oraz dyrektor urzędu w Peitz pani Elvira Hölzner , którzy wsparli wniosek
Gminy Iłowa o przyznanie dofinansowania na zadanie: Poprawa transgranicznej
dostępności komunikacyjnej regionu lubusko-brandenburskiego – Budowa drogi
dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Iłowa (Program
Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020). Koszt budowy drogi
wraz z infrastrukturą towarzyszącą to ponad 5 mln zł. Dofinansowanie z programu
współpracy polsko-niemieckiej Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 to
85% kosztów kwalifikowalnych.
 Gmina
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pn. Rozwój

elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług
administracji elektronicznej w Gminie Iłowa. Głównym celem projektu, którego
wartość to 450 tys. 795 zł, jest ułatwienie dostępu do nowoczesnej elektronicznej
administracji w Gminie Iłowa. 85% dofinansowanie, które otrzymała Gmina Iłowa
(383 tys. 176 zł.) pozwoli na wdrożenie nowoczesnego systemu ułatwiającego
mieszkańcom,

osobom

niepełnosprawnym

(niedowidzącym),

i instytucjom załatwianie urzędowych spraw przez internet.

przedsiębiorcom

