Sprawy Organizacyjne
W ramach realizowanego projekt dofinansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) w
Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia
– Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej pt. „Wilk nie zna granic
polsko niemiecka przygoda z wilkiem” zorganizowano w dniu 21 listopada br. o godz. 11
konferencję w Auli ZSP w Iłowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerskiej
gminy Jänschwalde m.in. burmistrz Helmut Bodtke wraz ze współpracownikami i
mieszkańcami gminy oraz burmistrz Rietschen Ralf Brehmer. Środowa konferencja była
punktem kulminacyjnym projektu realizowanego przez Gminę Iłowa we współpracy z
partnerską gminą Jänschwalde.
Inwestycje i Zamówienia Publiczne










23 listopada 2018r. otworzono oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnym, na stadionie miejskim w
Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Obecnie są analizowane pod
względem zgodności z SIWZ.
26 listopada 2018r. ponownie wystąpiono do PKP SA z pismem dotyczącym lokalizacji
wiaty przystankowej na terenie dworca kolejowego w Jankowej Żagańskiej.
26 listopada 2018r. wystąpiono z pismem o zwiększenie ilości miejsc podróżnych na
trasie Jankowa Żagańska – Żary
22 listopada 2018r. dokonano odbioru przebudowy części kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Nadrzeczna
26 listopada 2018r. dokonano odbioru przebudowy części kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Żagańska 41-45
nasz wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1
Maja w Iłowej –etap II” znalazł się na wstępnej liście rankingowej wniosków
zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
wartość całkowita zadania przed ogłoszeniem przetargu to 245 942,00 zł w tym
dofinansowanie 122 971,00 zł. Inwestycja planowana do wykonania w roku 2019.

NIERUCHOMOŚCI
 15.11 przesłano do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zestawienie
danych dotyczących praw użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących
własność Gminy Iłowa,
 19.11 odpowiedziano na pismo w sprawie sprzedaży gruntu ozn. działką 347/3 w m.
Czerna,
 20.11 nie wykonano prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 347/15 położonej w miejscowości Czerna,
 20.11 ogłoszono II przetargi na sprzedaż nieruchomości ozn. działkami nr 399/3, 399/5,
399/7, 399/6, 399/2, 400/10 i 406/10, 400/9 i 406/9, 399/9 i 400/4 oraz 399/1 i 400/2.
Przetargi odbędą się w dniu 11 stycznia 2019 r.,
 przedłużono termin trwania umowy najmu-dzierżawy GK.VI.72243-49/08 gruntu ozn.
działką nr 512/2 w m. Iłowa ul. Borowskiej,
 26.11 negatywnie zaopiniowano możliwość dokonania podziału działki nr 49/1 w
Jankowej Żagańskiej,

DROGI i TRANSPORT
- 15.11 zaopiniowano pozytywnie nową stałą organizację na drodze gminnej w m. Czerna
związaną z montażem progów zwalniających na drodze nr 101142F,
- 16.11 podpisano umowę na remont dróg gminnych gruntowych oraz poboczy położonych na
terenie wsi Kowalice oraz na oczyszczenie poboczy dróg gminnych na terenie Sołectwa z
zalegających gałęzi. Umowa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kowalice,
- 19.11 odpowiedziano na pismo w sprawie naprawy nawierzchni gruntowej drogi do budynku
nr 42 położonego w Koninie Żagańskim,
- wykonano remont dróg gminnych gruntowych położonych na terenie wsi Czerna i Czyżówek,
- 22.11 wystosowano pismo do Urzędu Gminy w Wymiarkach wzywające do przywrócenia
drogi do stanu sprzed awarii sieci wodociągowej w miejscowości Borowe,
- 26.11 przesłano zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu i Komendy Powiatowej
Policji o wprowadzeniu nowej stałej organizacji ruchu w pasie drogi gminnej ul. Jaśminowa i
ul. Daliowa (znaki inne niebezpieczeństwa z tabliczkami „Piesi”). Organizacja zostanie
wprowadzona z dniem 11 grudnia br.
Ochrona Środowiska i Planowanie Przestrzenne
 Wydano:
 2 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
 2 zaświadczenia o braku kanalizacji
 2 decyzje o ustalenie warunków zabudowy
 wystąpiono do Starosty Żagańskiego ,Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze i
Zarządu Dróg Powiatowych w Żaganiu o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie
budowy sieci elektroenergetycznej SN 20 kv polegającej na budowie linii kablowej SN
20 kV oraz budowie złącza kablowego SN 20 kV
 Lokalizacja inwestycji obręb Jankowa Żagańska dz. nr 350/2; obręb Konin Żagański
dz. nr 711, 785/2, 625/1624, 621/2, 620/1, 613, 619, 614, 636, 355/3
 W zakresie działalności gospodarczej założono trzy działalności, dokonano trzech
zmian we wpisie, zawieszono jedną działalność oraz zakończono dwie.
 26 listopada zebrała się Społeczna Komisja Mieszkaniowa w 5 osobowym składzie, na
której rozpatrzono cztery wnioski o przydział mieszkania oraz jeden o przyśpieszenie
przydziału. Ponadto przydzielono mieszkanie na ul. Traugutta 26c/8 oraz trzy
mieszkania w Koninie Żagańskim.

