Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie

od 30 sierpnia do 14 września 2018 r.
INWESTYCJE
- termin podpisania umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Iłowa ustalono na dzień 26 września br. (Ekofirma z Ostrowca Świętokrzyskiego).
Umowa na przebudowę SUW w Iłowej jest obecnie w trakcie podpisywania przez
Wykonawcę firmę Hydro-Partner z Leszna;
- podpisano umowę na wyposażenie w sprzęt sportowy budynku rekreacyjnego w Czernej;
- 4 września 2018r. w związku z wycofaniem się najkorzystniejszego cenowo oferenta,
podpisano umowę na wyposażenie meblowe budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim z
firmą, która zajęła drugie miejsce w tym postępowaniu, jest to lokalny przedsiębiorca;
- 10 września 2018r. podpisano umowę na wykonanie obeliska poświęconego jeńcom obozu
Dulag Kunau w Koninie Żagańskim, odsłonięcie 29 września 2018r. podczas Pikniku
Patriotycznego.
- 11 września 2018r. wystosowano zapytania ofertowe w sprawie budowy przepompowni
ścieków w rejonie osiedla Borowska, termin składania ofert 21 września 2018r., termin
realizacji inwestycji 30 listopada 2018r.;
- 14 września został złożony w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie
zadania „Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1 Maja w Iłowej – etap II”. Całkowita wartość
kosztorysowa zadania wynosi 245 942 zł brutto. Dofinansowanie w Programie wynosi 50%
kosztów kwalifikowanych. Ogłoszenie wyników naborów nastąpi do końca 2018r.
NIERUCHOMOŚCI
- 7 września podpisano zamówienie na zakup tabliczek z numeracją budynków do m.
Szczepanów. Zakup sfinansowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szczepanów;
-12 września 2018r. wystosowano pismo do mieszkańców Placu Wolności 3-4 w sprawie
wykonania bramy wjazdowej między budynkami;
- 4 września Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu przeprowadził kontrolę
wykonania obowiązku dokonania przeglądu budynku w Żagańcu 6. Inspektorzy PINB
stwierdzili, że przegląd został przeprowadzony przez Gminę Iłowa na części niemieszkalnej.
Po zakończonej kontroli pełnomocnik właścicielki lokalu mieszkalnego uniemożliwiał
zamknięcie lokalu Gminy blokując drzwi. Po kilkukrotnych prośbach o opuszczenie lokalu
została zawiadomiona Policja. Policjanci po ok. 20 min rozmowy, która nie przyniosła skutku
wyprowadzili pełnomocnika przy użyciu przymusu bezpośredniego;
- 11 września zebrała się Społeczna Komisja Mieszkaniowa w 5 osobowym składzie, na
której rozpatrzono pięć wniosków o przydział mieszkania, dwa o przyśpieszenie przydziału

oraz jeden o zamianę lokali. Ponadto przydzielono mieszkanie na ul. Traugutta 26c/6 oraz
wyrażono zgodę na odstąpienie pomieszczenia o pow. 9,36 m2 między mieszkaniami
komunalnymi w Borowym 12;
DROGI
- 5 września stwierdzono kradzież kratek wpustów ulicznych przy ul. Kolejowej (w
sąsiedztwie stacji PKP) jednej, przy ul. Ogrodowej (w sąsiedztwie budynków 14b, 30 i 29)
jednej , przy ul. Dębowej jednej oraz na skrzyżowaniu ul. Drzymały/Mickiewicza. Kraty
wpustów zostały uzupełnione przez pracowników ZGKiM;
- 11 września przekazano dla Kierownika Obwodu Drogowego ZDW w Żaganiu prośbę o
likwidację ubytków w jezdni na skrzyżowaniu Żagańskiej i Pułaskiego oraz wyczyszczenie
krawężnika przy ul. Borowskiej od strony budynków spółdzielni mieszkaniowej;
- 12 września 2018r. wystąpiono do ENEA Oświetlenie z wnioskiem o wydanie opinii o
możliwości zlecenia usług konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego mienie
ENEA Oświetlenie wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego;
- 12 września dokonano kontroli porządku przy ul. Pułaskiego nr 1 w Iłowej (budynek
komunalny przy hali sportowej). Lokator zobowiązał się do uprzątnięcia zajmowanego przez
siebie terenu. Na dzień 19 września wyznaczono kontrolę wykonania prac porządkowych;
- 13 września 2018r. odbyła się obowiązkowa kontrola PINB w Żaganiu w sprawie
zakończenia inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 z
drogą wojewódzką nr 296. Organ nadzoru budowlanego nie wniósł uwag, w dniu
14.09.2018r. wydana została decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;
OCHRONA ŚRODOWISKA
- otrzymano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania
raportu oddziaływania na środowisko przez firmę Projekt Group Sp. z o.o. ze
Szlichtyngowej, która planuje wybudować zakład produkcji biodegradowalnych nawozów
organiczno-mineralnych na terenie byłej cegielni w Jankowej Żagańskiej. Będziemy nakładać
na firmę obowiązek przedłożenia szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko;

