Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie

od 27 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
Przetargi i oferty
- 10 lipca 2018r. otworzono oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę SUW w
Iłowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa. W części
dotyczącej przebudowy SUW z uwagi na zaoferowana kwotę przewyższającą środki
zaplanowane w budżecie w dniu 26 lipca 2018r. unieważniono postępowanie przetargowe. W
dniu 30 lipca 2018r. unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy;
- 12 lipca 2018r. ogłoszono 4 zapytania ofertowe dotyczące wyposażenia budynków
rekreacyjnych w Koninie Żagańskim i w Czernej w sprzęt sportowy oraz meble. Do 20 lipca
2018r. (termin składania ofert) łącznie wpłynęło 9 ofert, z których wybrano oferty
najkorzystniejsze;
- 13 lipca 2018r. rozstrzygnięto drugi etap wniosków o realizację inwestycji w ramach
inicjatywy lokalnej. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski. W wyniku analizy
punktacji pozytywnie oceniono wniosek Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,
natomiast wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ze względu na ograniczone środki finansowe
pozostające do dyspozycji został oceniony negatywnie;
- 24 lipca 2018r. unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn.
Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego na stadionie miejskim w Iłowej z
uwagi na fakt, iż najtańsza ze złożonych ofert przewyższała środki zaplanowane na ten cel w
budżecie. Obecnie uzyskaliśmy zgodę Marszałka Województwa Lubuskiego na przedłużenie
terminu realizacji inwestycji;
- 27 sierpnia przygotowano porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Żaganiu w
sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego budowy przepompowni
ścieków w rejonie osiedla przy ul. Borowskiej. Zgodnie z treścią porozumienia całość
inwestycji finansowana będzie ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej, a po oddaniu
przepompowni do użytku zostanie przekazana w użytkowanie Gminie Iłowa;
- 30 lipca 2018r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę SUW w Iłowej
oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa. Podobnie jak
poprzednio wpłynęły po jednej ofercie na przebudowę SUW oraz budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków. W wyniku pozytywnej weryfikacji złożonych ofert wybrano
wykonawcę w części dot. SUW na kwotę 48 229,28zł a w części dot. budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na kwotę 3.181.656,99zł;
Drogi
- 2 lipca 2018r. wystosowane zostało pismo do ZDW w Zielonej Górze w sprawie montażu
miernika prędkości na DW 296 na odcinku ul. Żagańskiej. W dniu 8 sierpnia 2018 r.
otrzymaliśmy pismo, w którym poinformowano, że zarządca drogi dokona pomiarów
prędkości pojazdów na wskazanym odcinku i przeanalizuje stan bezpieczeństwa;

- 6 lipca 2018r. wpłynął e-mail od Prezesa Zarządu FERYSTER Sp. z o.o. Sp. k. z Iłowej.
W emailu znalazła się prośba o pomoc w poprawie bezpieczeństwa na odcinku
przebiegającym przy Firmie Feryster. W związku z tym przesłałem do Zarządu Dróg
- 31 lipca 2018r. otrzymaliśmy pismo z ZDW w Zielonej Górze w sprawie budowy chodnika
przy DW nr 296 i zatoki autobusowej przy DW 300. Poinformowano, że Zarząd
Województwa pozytywnie zaakceptował takie zadanie inwestycyjne. Szacowany koszt
inwestycji to 88 tys. Jednocześnie Dyrektor ZDW zwrócił się z wnioskiem o 50%
dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji celowej;
- Zaopiniowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego dotyczącego:
1. oznakowania łącznika oraz wprowadzenie zakazu zatrzymywania przy ul. Pułaskiego,
2. wprowadzenia ograniczenia tonażu do 10 t oraz oznakowania skrzyżowania w ciągu drogi
gminnej nr 001822F w Klikowie,
3. ustawienia lustra drogowego w obrębie skrzyżowania DG 001848F z DG 001851F i w
obrębie skrzyżowania DG 001850F z DG 001866F wraz z wprowadzeniem dodatkowego
oznakowania pionowego w Borowem,
4. ustawienia luster drogowych oraz dodatkowego oznakowania w obrębie skrzyżowania
drogi
gminnej nr 001832F w Szczepanowie,
5. oznakowania skrzyżowań dróg gminnych nr 101111F i 101132F przy ul. Młyńskiej;
- 29 czerwca 2018r. pracownicy ZGKiM w Iłowej zdemontowali starą wiatę przystankową
(kierunek Gozdnica) i jej miejsce zamontowali odnowioną wiatę pochodzącą z przystanku
przy ul. Dolanowo (kierunek z Żagania);
- podpisano umowę na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego w pasie
drogi gminnej w m. Borowe – droga nr 001848F dla potrzeb wprowadzenia drogi
jednokierunkowej na odcinku od budynku 28 do budynku 15. Sprawa związana jest z
poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 300. Projekt został
zatwierdzony. Obecnie trwają uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu wykonanej przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich organizacji ruchu przy DW 300, który jest powiązany z naszym
projektem. Po zatwierdzeniu projektu obydwie organizacje zostaną wprowadzone w jednym
czasie;
Wojewódzkich w Zielonej Górze wniosek w tej sprawie. W dniu 02 sierpnia 2018r. wpłynęła
odpowiedź z ZDW, że zostanie opracowany projekt zmiany organizacji ruchu i po
zatwierdzeniu zostanie ona wprowadzona;
- 26 lipca 2018r. wystąpiono o zatwierdzenie projektu nowej stałej organizacji ruchu na
drodze gminnej ul. Poprzecznej na skrzyżowaniu z ul. Drzymały. Organizacja ruchu zakłada
montaż znaków B-20 (STOP) zgodnie ze złożonym wnioskiem Radnego Franciszka Przynogi.
Projekt został zaopiniowany przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu;
- 1 sierpnia 2018r. zgłoszono do obwodu drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Żaganiu
problem nisko zwisających gałęzi na ul. Traugutta naprzeciw budynku nr 34. Zgłoszenie
zostało przyjęte i prace zostaną wykonane;
- 21 sierpnia 2018r. zgłoszono do Zarządu Dróg Powiatowych w Żaganiu zapadnięcie
chodnika przy budynku nr 61 w Jankowej Żagańskiej;

- 22 sierpnia 2018r. podpisano umowę na wykonanie stałej organizacji ruchu na ul.
Jaśminowej i Daliowej. Projektowana organizacja zakłada wprowadzenie oznakowania A-30
(inne bezpieczeństwa) wraz z tabliczkami „Piesi”;
- 24 sierpnia 2018r. zlecono dla ZGKiM montaż znaków drogowych: A7 (ustąp
pierwszeństwa) na skrzyżowaniu drogi na Strefie Aktywności Gospodarczej z drogą
powiatową, znaku D-3 na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Okrzei/Akacjową przy
kotłowni SM Piast. Zlecono również montaż słupków blokujących na zieleńcu przy ul.
Kolejowej;
- 28 sierpnia 2018r. podpisano zamówienie na zakup dwóch wiat przystankowych
przeznaczonych do montażu przy zatokach autobusowych w pasie DW 296 przy ul.
Żagańskiej pomiędzy budynkami 69a i 72;
Inwestycje
- 29 sierpnia 2018r. sporządzono trzy umowy przedwstępne dotyczące przeniesienia
własności odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych wykonanych ze środków własnych;
- Dokonano odbioru robót wykonanych w ramach Funduszy Sołeckich:
1. zamontowania oprawy oświetleniowej w Koninie Żagańskim, koszt robót wyniósł 952,00
zł,
2. zamontowania dwóch praw oświetleniowych w Czernej, koszt robót wyniósł 2.999,99 zł,
3. zamontowania oprawy oświetleniowej Jankowej Żagańskiej, koszt robót wyniósł 1.362,00
zł,
4. rozbudowy oświetlenia drogowego w Szczepanowie, koszt robót wyniósł 2.952,00 zł,
5. zamontowania oprawy oświetleniowej w Klikowie, koszt robót wyniósł 7.560,01 zł,
6. zamontowania 1 szt. latarni solarnej w Jankowej Żagańskiej, koszt robót wyniósł 7.749,00
zł;
- 8 czerwca 2018r. złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn.
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej
poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu” w ramach
ogłoszonego naboru na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętego
PROW 2014-2020 znalazł się na drugim miejscu listy Zarządu województwa lubuskiego
informującej
o kolejności przysługiwania pomocy i mieszczącym się w pełnym
wnioskowanym dofinansowaniu tj. 63,63% (całkowity koszt zadania przed przetargiem
wynosi 496 tys. zł w tym kwota dofinansowania 315,6 tys. zł);
- 29 sierpnia 2018r. złożono do Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp. wymaganą
dokumentację (w tym 298 zebranych ankiet od mieszkańców Konina Żagański, Czernej,
Szczepanowa, Jankowy Żagańskiej, Czyżówka i Żagańca) w związku z przygotowywaną
przez Polską Spółkę Gazownictwa analizą opłacalności gazyfikacji na terenie Gminy Iłowa;
Nieruchomości
- 14 września 2018r. odbędą się oględziny PINB terenu byłego PGR w Koninie Żagańskim
pod względem stanu technicznego obiektów;

Ochrona środowiska
- 17 lipca 2018r rozpoczęły się roboty budowlane polegające na demontażu płyt cementowoazbestowych z nieruchomości położonych w Gminie Iłowa. Prace zakończyły się 31 lipca
2018r. zdemontowano, odebrano i unieszkodliwiono 5436m² płyt azbestowych. Na łączną
sumę 47 056,81 zł. Wykonawcą usługi była Firma IMAK Krzysztof Szymczak, ul. Norwida
11/14, 96-100 Skierniewice.;





- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie małego centrum logistycznego – budynek biurowy, magazyn wysokiego
składowania, stacja paliw płynnych na dz. nr 403/5, 404/2, 404/7,405/5 w obrębie Konin
Żagański, gmina Iłowa.
Inwestor: Tomasz i Barbara Bocheńscy,
„Budowie zakładu produkcji biodegradowalnych nawozów organiczno – mineralnych w
systemie Green – Globe na dz. nr 354/4 w m. Jankowa Żagańska Inwestor: Projekt Group sp
zoo, Gola 57, 67-407 Szlichtyngowa.
W obu przypadkach wystąpiono do organów opiniujących tj.: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Sanepidu w Żaganiu oraz Wód Polskich o opinię w
sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- 24 sierpnia 2018r. Burmistrz wraz z Wójtem Wymiarek Wojciechem Olszewskim został
zaproszony do GDDKiA w Zielonej Górze na spotkanie w sprawie modernizacji autostrady
A18.

