Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od dnia 24.01.2018 r. do dnia 21.02.2018 r.
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach stałej umowy dokonał napraw
cząstkowych jezdni bitumicznych przy ul. Blacharskiej i na drodze dojazdowej do
oczyszczalni ścieków, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
Przekazano według właściwości do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze podanie
mieszkańców ul. Dolanowo w Iłowej w sprawie uszkodzenia jezdni w pasie drogi
wojewódzkiej,
zamontowano dwie wiaty przystankowe przy ul. Pułaskiego. Planowany jest zakup dwóch
wiat mniejszych przystankowych do montażu przy drodze wojewódzkiej nr 296 przy ul.
Żagańskiej. W związku z tym wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o
uzgodnienie lokalizacji wiat przystankowych. W dniu 14.02 wpłynęła z Zarządu Dróg
Wojewódzkich pozytywna opinia w tej sprawie. Zaoszczędzono na zakupie wiat
przystankowych na ulicy Pułaskiego, ale jeszcze tych oszczędności na ten cel nie możemy
przeznaczyć, ponieważ te oszczędności są efektem środków, które zostały w ramach środków
niewygasłych z roku 2017 na 2018. zagwarantowane w budżecie.
wysłano pismo do Zarządu Powiatu Żagańskiego, w którym doprecyzowano wstępne
lokalizacje przystanków przy skrzyżowaniu dróg powiatowych w Koninie Żagańskim,
Szczepanowie i Wilkowiskach. Pismo nawiązuje do przesłanej uchwały Rady Miejskiej w
Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych w miejscowości Żaganiec, miejscowości Wilkowisko oraz
przy drodze powiatowej,
Radny Rady Miejskiej w Iłowej Pan Artur Mutwil zgłosił w Urzędzie zastrzeżenia co do stanu
technicznego mostu nad rz. Czernicą (nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni takie
działanie Pana Radnego z tamtego okręgu). Podczas oględzin w terenie przeprowadzonych w
dniu 6 lutego 2018 r. stwierdzono niezadawalający stan mostu i wysłaliśmy po raz kolejny do
Zarządu Powiatu Żagańskiego pismo w tej sprawie,
zgłoszono w obwodzie drogowym ZDW w Żaganiu uszkodzenia słupków z napisem pas
drogowy przy oczyszczalni ścieków, ul. Traugutta/Młyńska oraz w Klikowie,
wysłano pismo do Zarządu Powiatu Żagańskiego z prośbą o naprawę nawierzchni chodników
w pasach dróg powiatowych w Iłowej przy ul. Ogrodowej oraz przy
ul. Kolejowej oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o naprawę chodników
na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Sportowej, wszyscy wiemy jak one wyglądają,
zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Żaganiu zagrożenie w postaci spróchniałego drzewa
przy ul. Kolejowej w Iłowej przy przedszkolu miejskim. O sprawie poinformował Pan Radny
Franciszek Przynoga, czekamy na dalszy bieg wydarzeń.
Wpłynął wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Gorze o wydanie decyzji na
nieodpłatną wycinkę drzew w ciągu dróg wojewódzkich nr 296 i nr 300 obręb Borowe i obręb
Czyżówek, jest to 10 dębów (jest to pokłosie działań i zgłaszanych interpelacji m.in. przez
radnego Mieczysława Jakubowicza),
INWESTYCJE



podpisano m.in. umowy na wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Koninie Żagańskim w
ramach funduszu sołeckiego oraz odmulenie rowu melioracyjnego od fermy drobiu do
cmentarza komunalnego w Iłowej,

PRZETARGI I KONURSY







Przeprowadzenie przetargu na zadanie „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i maga” – wpłynęła jedna oferta firmy z
Żagania na kwotę 1.198.765,40 zł.
Przeprowadzenie przetargu na zadania „Budowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żag.” –
wpłynęło pięć ofert. Spośród ważnych ofert wybrano ofertę z kwotą 125.022,19 zł.
Przeprowadzenie przetargu „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Czernej” przy boisku –
wpłynęły dwie oferty. Najtańszą ofertą złożyła firma z Żar na kwotę 215.844,47 zł. To jest
informacja, wyprzedzająca uchwałę o zmianie w budżecie,
Podpisano umowę, z firma Glassbud Construction, która wygrała przetarg na budowę drogi do
Strefy Aktywności Gospodarczej, na kwotę 5 mln 400 tys.,
DZIAŁALONOŚĆ GOSPODARCZA





Podpisano umowy na udrożnienie przepustu pod drogą gminną nr 001840F w Jankowej
Żagańskiej (do Janowa), na wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Iłowej przy ul.
Mickiewicza oraz przy ul. 3.Maja. wszystkie te prace zostały zrealizowane,
Podpisano umowę na montaż koryt ściekowych do odwodnienia drogi ul. Jaśminowej,
OCHRONA ŚRODOWISKA



zgłoszono w obwodzie drogowym ZDW Żagań potrzebę usunięcia suchego konaru na drzewie
przy DW 296 w Czernej przy budynku nr 6. Zgłoszenie otrzymano od Sołtysa Czernej,
INNE





dokonano wizji lokalnej w Bogumiłowie gmina Żary, jedna z jezdni gruntowych została
wykonana z kruszywa betonowego, wizji była po to, aby zorientować się na ile realizacja
takiej inwestycji z tego typu materiału jest trwała. Biorąc pod uwagę fakt, że jezdnia w
Bogumiłowie została zrealizowana 4 lata temu – to rzeczywiście stan tej drogi jest
zadowalający. Oczywiście kruszywo jest nieco droższy w realizacji niż zwykły remont drogi
pospółką. Warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem w przypadku np. dróg gruntowych,
które prowadzą np. do nieruchomości zamieszkałych – najczęściej uczęszczanych,
Poinformowano mieszkańców Gminy Iłowa obwieszczeniem z dn. 19-02-2018 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji odmownej dla
firmy Orange na budowę stacji bazowej Orange Polska S.A 61627 PZI_Iłowa_ Konin
Żagański

