Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie od 6 września 2016 r. do 26 września 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI


negatywnie ustosunkowano się do propozycji PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu przekazania lokalu mieszkalnego (zamieszkałego)
w m. Konin Żagański 127/2 na rzecz Gminy Iłowa,



na dzień 29 września br. ustalono termin spisania umowy notarialnej z AFK Investments
Sp. z o.o. w Poznaniu dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr
1/57 położonej w m. Konin Żagański. W dniu 20 września br. wpłynął wniosek od AFK
o

przesunięcie

terminu

spisania

umowy

notarialnej

ze

względu

na przedłużającą się procedurę otrzymania pozwolenia na działanie w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Iłowa.


w dniu 16 września podpisano protokół uzgodnień dot. sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 41/1 w Iłowej.
Sprzedaż następuje w celu poprawienia funkcjonalności działki sąsiedniej nr 38/1,



odpowiedziano na list intencyjny w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
obiektami dawnej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie, w którym poinformowano, że
trwają prace związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego,



w dniu 5 września przejęto obiekty po zlikwidowanej Szkole Podstawowej
w Szczepanowie, które następnie zostały przekazane w administrowanie dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej (do czasu ich sprzedaży),



negatywnie ustosunkowano się do wniosku najemcy lokalu w sprawie wykonania
osobnego wejścia do lokalu mieszkalnego nr 3 w Czernej 77,

DROGI


zamontowano znaki drogowe z nazwą „Gmina Iłowa” w pasach drogowych
na granicy Gminy Iłowa,



wystąpiono do Zarządu Powiatu Żagańskiego o wydanie opinii w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg gminnych odcinków położonych w m. Iłowa, ul. Sportowa: działki

nr 159/3 i 159/4 – zaliczenie do kategorii dróg gminnych poprzez włączenie w pas drogi
gminnej nr 101131F oraz 235/1 (zmiana dotychczasowej numeracji działki wchodzącej
w skład drogi gminnej nr 101131F),


negatywnie zaopiniowano wniosek o zmianę organizacji ruchu na ul. Jaśminowej
od skrzyżowania z ul. Daliową,



wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Żaganiu z wnioskiem o podjęcie działań
w celu usunięcia zapadnięcia chodnika (przy budynku nr 60) oraz jezdni (przy budynku
nr 58) w pasie drogi powiatowej w Jankowej Żagańskiej,



wpłynęło pismo mieszkańca posesji przy ul. Drzymały 12 w sprawie likwidacji
zastoiska wody na jezdni drogi gminnej. W odpowiedzi poinformowano
wnioskodawcę, że rozważona zostanie możliwość zamontowania wpustu ulicznego na
wysokości budynku,



wpłynęło pismo Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Iłowej z prośbą
o umożliwienie odbioru dzieci przedszkolnych o godzinie 13:45 z przystanku
mieszczącego się przy przedszkolu. W związku z tym wystąpiono do Feniks V Sp.
z o.o. o wyrażenie opinii jako przewoźnika obsługującego przewozu szkolne
w tej sprawie,



w związku z otrzymanym pismem mieszkańców Szczepanowa w sprawie wykonania
przystanków autobusowych w pasie drogi powiatowej nr

1083F w Szczepanów

pomiędzy posesjami 2 - 4 wysłano pismo do Starostwa Powiatowego w Żaganiu,


wykonano remont dróg gruntowych w m. Jankowa Żagańska (droga z Janowa
w kierunku do Mirostowic Dolnych) oraz w Iłowej ul. W. Pluty (odcinek
przy cmentarzu),



zakupiono materiały do malowania przystanku w Czernej (przy świetlicy wiejskiej)
oraz do malowania barier mostów w Czernej. Materiały zostały przekazane Sołtysowi
Czernej, a prace wykonają pracownicy interwencyjni będący w jego dyspozycji,



przeprowadzono rozmowy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żagań w sprawie remontu
odcinka drogi leśnej w Czernej biegnącej m.in. do leśniczówki.

WARUNKI ZABUDOWY


wydano

5

zaświadczeń

o

przeznaczeniu

działek

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego,


wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy z wniosku Gminy Iłowa na budowę 7 budynków mieszkalnych wraz
z podziałem działki przy ul. Dębowej w Iłowej

SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ


22 września 2016r. dokonano otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych na okres 36 miesięcy począwszy od stycznia 2017r.
W wymaganym terminie złożono 1 ofertę na kwotę 13,15zł brutto/osobę/miesiąc.



przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie
do budowy przedszkola miejskiego w Iłowej. Planowane koszty ogółem 3 mln. 808 tys.
zł., koszty kwalifikowalne 3 mln. 694 tys. zł, wysokość dofinansowania 85% kosztów
kwalifikowalnych tj. 3 mln. 140 tys. zł



14 września br. wystosowano pismo do Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o.
oraz ENEA SA w sprawie zabezpieczenie środków finansowych na rozbudowę sieci
gazowej w rejonie nowoprojektowanych działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul.
Żagańska – Sportowa - Spacerowa (za marketem Biedronka, w miejscu byłego boiska
sportowego) – ok. 12 działek, ul. Ogrodowa (za lecznicą zwierząt) ok. 12 działek,
ul. Dębowa (za osiedlem Włókniarz przy ul. Ogrodowej) ok. 7 działek, ul. Kościelna
(teren obecnego placu targowego) – 5 działek



14 września br. wystosowano pismo do Starosty Żagańskiego w sprawie współpracy
i współfinansowania rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie planowanej
zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Ogrodowej



13 września br. wystosowano pismo do ENEA SA z wnioskiem o likwidację istniejącej
sieci napowietrznej w rejonie ulic planowanych do przebudowy w roku 2017 r.
tj. ul. Pułaskiego, Plac Wolności, Batorego Mickiewicza, Kościelna i 1-go Maja,



18 września br. udzielono odpowiedzi na petycję dotyczącą remontu drogi gminnej
w rejonie hydroforni w Borowym,



19 września br. udzielono odpowiedzi na wniosek dotyczący wpisania nieruchomości
stanowiących własność PKP do Gminnej Ewidencji Zabytków,



16 września br. udzielono odpowiedzi na wniosek dotyczący lokalizacji pojemnika
na przeterminowane leki w aptece w Iłowej przy ul. Kościuszki



23 września br. udzielono informacji publicznej dotyczącej otwarcia ofert w przetargu
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych



Wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew



dwukrotnie odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie usunięcia drzew



Wydano 2 zgody dla osób fizycznych na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości,
których właścicielem jest Gmina Iłowa



Wydano 1 decyzję zobowiązującą do uiszczania opłat za opróżnianie zbiornika
bezodpływowego

SPRAWY SPOŁECZNE


23 września 2016 r. wręczono w imieniu Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie
małżeńskie Państwu Krystynie i Mieczysławowi Mieczkowskim.

