Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od 27 czerwca 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI


3.07 podpisano umowy notarialne dot.: 1) nabycia przez Gminę Iłowa działki nr 289/5
w Szczepanowie pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej, 2) oddania
w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem na działce nr 626/6 oraz nieodpłatnego
przeniesienia własności tego garażu wybudowanego przez wnioskodawcę ze środków
własnych oraz 3) sprzedaży działek nr 329/1 i 330/2 w Szczepanowie dla poprawienia
funkcjonalności działki sąsiedniej,



21.07 podjęto zarządzenie dot. wyznaczenia do sprzedaży działek po dawnym boisku
przy ul. Żagańskiej,



31.07 wysłano zawiadomienia o terminie podpisania protokołów uzgodnień dot.
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

przy ul. Mickiewicza 11/1

i 2 oraz przy ul. Kolejowej 9/1,


przedłużono termin trwania umowy użyczenia budynku szkoły w Koninie Żagańskim,



7 sierpnia br. wpłynęło pismo z Agencji Nieruchomości Rolnych Filii w Zielonej Górze,
w którym poinformowano, że wniosek o przekazanie na rzecz Gminy Iłowa
nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych ozn. działką nr 33/3 położonej
w obrębie Konin Żagański nie może zostać rozpatrzony pozytywnie

DROGI


28.06 podpisano zamówienia na progi zwalniające i oznakowanie przeznaczone
do montażu na ul. Piaskowej i na ul. Sportowej oraz na oznakowanie i montaż lustra
przy ul. Piaskowej i Leśnej. Zamówienie zostało wysłane do wykonawcy,



29.06 ustalono miejsce tymczasowego przystanku przy ul. Pułaskiego w Iłowej,



4.07 przekazano według właściwości do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze podanie w sprawie ustawienia barierek w pasie drogi wojewódzkiej nr 296
w Iłowej przy ul. Dolanowo przy budynku nr 1,



4.07 odbyło się spotkanie z Radnym Zygmuntem Sygnowskim w sprawie ustawienia
barier w pasie drogi wojewódzkiej nr 300 w Borowem na skrzyżowaniu z drogą gminną
pomiędzy budynkami nr 15 i 23. W tej sprawie wysłano pismo do ZDW w Zielonej
Górze. Na dzień 8 sierpnia ZDW wyznaczył spotkanie w terenie,



12 lipca 2017 r. obyło się spotkanie dot. określenia warunków przekwalifikowania do
kat. „F” przejazdu kat. „D” w km 88.507 linii kolejowej 282 Miłkowice-Żary. Ze
względu na brak ustalenia zarządcy drogi (brak drogi jako geodezyjnej działki) przejazd
zostanie zlikwidowany przez PKP,



20.07 pracownicy ZGKiM rozpoczęli naprawę nawierzchni drogi do stacji paliw AS24
i Shell,



21.07 wysłano pismo do zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dot.
interpelacji zgłoszonych przez Radnych na sesji w dniu 28 czerwca br. w sprawie
sprawdzenia podczas prac odbiorowych zadania p.n. rozbudowa drogi woj. nr 296
w m. Iłowa ul. Żagańska,



24.07 zlecono wykonanie przeglądu budowlanego obiektu mostowego na rzece Czerna
Wielka w ciągu drogi gminnej w Kowalicach,



24.07 uzgodniono projekt budowy słupowej stacji transformatorowej i oświetlenia
drogowego w Strefie Aktywności Gospodarczej,



26.07 zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Żaganiu prośbę o wykoszenie poboczy
oraz podcięcie gałęzi przy mostku drewnianym - ul. Ogrodowa,



27.07 zgłoszono w firmie, która wykonywała dodatkowy wpust na skrzyżowaniu
ul. Żagańskiej i Sportowej, fakt wybicia nawierzchni wokół niego, co powoduje
niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego,

OCHRONA ŚRODOWSKA


Zakończono prace polegające na usuwanięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Iłowa. Firma IMAK Krzysztof Szymczak, z którą została podpisana
umowa rozliczyła się w dniu 26-07-2017 r. z wykonania zadania. Odebrano z terenu

Gminy Iłowa 74 tony wyrobów zawierających azbest i przekazano je do utylizacji
z 36 nieruchomości. Łączna kwota za wykonane zadanie to 38 375, 48 zł.


Wezwano 26 mieszkańców Konina Żagańskiego do okazania się umowami oraz
rachunkami za wywóz nieczystości płynnych,



Wydano decyzje w sprawie wydania zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej,



Wysłano zamówienie na czipy w związku z programem opieki nad zwierzętami –
darmowe czipowanie 130 psów w 2017 r. oraz podpisano umowę z Fundacją Safe
Animal w sprawie nieodpłatnego dostępu do międzynarodowej bazy danych, gdzie
prowadzona jest ewidencja zwierząt poddanych elektronicznej identyfikacji,



Zakończyły się prace modernizacyjne sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej. Na rok
2017

Gmina

Iłowa

zaplanowała

w

budżecie

modernizację

sieci

przy

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 1 polegającej na wymianie
odcinka rurociągu ssącego oraz istniejących studzienek podciśnieniowych na większe
z zaworami fi 90. Prace są współfinansowane przez Gminę Iłowa oraz Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

Wydatki poniesione na

modernizację wyniosły: Gmina Iłowa: 20 tys. zł, ZGKiM: 7,5 tys. zł oraz koszt
4 zaworów wraz z uzbrojeniem to 30 tys. zł. Koszt zadania to 57,5 tys. zł. Modernizacja
ma na celu usprawnienie działania kanalizacji podciśnieniowej przy budynkach
wielorodzinnych, szczególnie w okresie zimowym.

PRZETARGI


W dniu 28-07-2017 r ogłoszono przetarg na Poprawę infrastruktury edukacji
przedszkolnej w Gminie Iłowa. Termin składania ofert 16-08-2017 r.



W dniu 01-08-2017 r ogłoszono przetarg na przebudowę budynku rekreacyjnego
w Koninie Żagańskim. Termin składania ofert 18-08-2017 r.



W dniu 01-08-2017 r ogłoszono przetarg na budowę budynku rekreacyjnego w Czernej.
Termin składania ofert 18-08-2017 r.



W dniu 28-07-2017 r ogłoszono przetarg na wykonanie instalacji nawodnienia boisk
sportowych stadionu miejskiego w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu
miejskiego w Iłowej". Termin składania ofert 18-08-2017 r.



14 lipca 2017 r. ogłoszono przetarg na usługę „Zakup szkolnych biletów miesięcznych
dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od

1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” – termin składania ofert upłynął 21 lipca 2017
r. Wpłynęła jedna oferta od firmy Feniks V z siedzibą w Gliwicach, na kwotę brutto
147136,00 zł.


W dniu 11-07-2017 r ogłoszono przetarg na Termomodernizację budynku socjalnoadministracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej. Termin składania dokumentów
upłynął 26-07-2017 r – nie wpłynęła żadna oferta.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE


Na 4 parkingach leśnych przy drodze wojewódzkiej nr 296 (Iłowa-Żagań, IłowaRuszów) ustawiono tablice informujące o Parku Dworskim.



Ogłoszono konkurs na „Najładniejszy ogródek w Gminie Iłowa 2017”. Konkurs jest
organizowany pod patronatem Szkółki Krzewów Ozdobnych Pudełek.

DOFINANSOWANIA


Gmina Iłowa pozyskała ponad 1 mln. 355 tys. na remont i wyposażenie budynku
Biblioteki Miejskiej oraz zaadaptowanie jej poddasza na salę multimedialną. Na
realizację projektu pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z
utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia otrzymaliśmy dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 1 mln. 355 tys. 388
zł. Inwestycja zrealizowana zostanie przy jedynie 15 procentowym zaangażowaniu
finansowym z budżetu gminy.

