Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 27 marca 2019r.

- 14 lutego 2019 r. dokonano odbioru końcowego robot budowlanych przy realizacji zadania
pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej. Planowane otwarcie biblioteki
zaplanowano na 10 maja br.
- 15 marca 2019r. wykonawca dostawy wyposażenia multimedialnego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Iłowej zgłosił gotowość do odbioru. Trwają czynności odbiorowe sprzętu.
- odbyły się oględziny terenu budowy budynku przedszkola miejskiego w Iłowej w celu
dokonania

inwentaryzacji

powykonawczej

dla

potrzeb

rozliczenia

inwestycji

z dotychczasowym Wykonawcą. Na podstawie opracowanego kosztorysu powykonawczego
ustalono wartość wykonanych robót. Na tej podstawie 15 marca 2019r. Burmistrz Iłowej
wystąpił do firmy Moris Polska sp. z o.o. z wezwaniem do złożenia faktury. Jednocześnie
wezwano Wykonawcę do zapłaty należności z tytułu kar umownych. Obecnie ogłoszono
kolejny przetarg na realizację robót budowlanych polegających na dokończeniu budowy
budynku przedszkola. Termin składania ofert ustalony został a dzień 12 kwietnia 2019 r.
- 22 lutego 2019r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu wydal decyzję
o pozwoleniu na użytkowanie Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej.
27 marca 2019r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy i montażu
wyposażenia multimedialnego na potrzeby szkoły. W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert.
Trwa weryfikacja ich zgodności z wymogami przetargu.
- 22 lutego 2019r. przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dokonali
kontroli inwestycji drogowej pn. budowa drogi łączącej drogę gminną z droga wojewódzką
nr 296 w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Iłowej.
- 25 lutego 2019r. wpłynęło pismo PKP PLK w Zielonej Górze w sprawie montażu wiaty dla
podróżnych. Planowany termin montażu wiaty do 31 grudnia 2019r.

- 21 marca 2019r. przy udziale przedstawicieli Rady Miejskiej w Iłowej w osobach Mirosław
Wdowiak, Franciszek Przynoga, Mieczysław Jakubowicz oraz przedstawicieli Policji
w osobach Andrzej Dec – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Żaganiu i Ryszard
Hryniewiecki Komendant Komisariatu Policji w Iłowej dokonano oględzin przejść dla pieszych
w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku ul. Żagańskiej. W wyniku dokonanych oględzin
ustalono, że w trybie pilnym konieczne jest odnowienie oznakowania poziomego wraz
z montażem urządzeń odblaskowych tzw. „kocich oczek” w celu poprawy bezpieczeństwa.
- 26 marca 2019r. przesłano zaproszenia do składania ofert na remont dachu świetlicy wiejskiej
w Borowym. Termon składania ofert 29 marca 2019r.
- 27 marca 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr 101112F,
ul. 1-go Maja – II etap. Termon składania ofert ustalono na dzień 12 kwietnia 2019r.
- 27 marca 2019r. dokonano oględzin nieruchomości planowanych inwestycji w zakresie
oświetlenia drogowego realizowanych z funduszy sołeckich.
- w wyniku wniosku Gminy Iłowa z dnia 29 listopada 2018r. ZDW w Zielonej Górze dokonał
zmiany organizacji ruchu w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku ul. Traugutta. W
ramach zmiany organizacji ruchu przestawiono znak D-42/43 (początek i koniec obszaru
zabudowanego), ustawiono znaki A-30 z dopiskiem „Piesi” na tle fluorescencyjnym na odcinku
Iłowa-Klików. Zamontowana została również barierka ochronna U-12 na końcu chodnika (w
rejonie leśniczówki).
- trwa podpisywanie umów regulujących zasady udostępnienia terenu, wysokości wkładu
własnego i zasad użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowywanych
z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Gminy Iłowa. Rozpoczęto prace projektowe dla osób
z listy rezerwowej.
- uzgodniono lokalizację przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych w pasie
drogowym dróg gminnych.

- wydano decyzje: m.in. na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w Iłowej, ul. Okrzei nr drogi
101121F w związku z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej do budowanego budynku
Komisariatu Policji w Iłowej.
- podpisano umowy m.in. na: „Remont schodów i posadzki przy budynku świetlicy wiejskiej
w Czyżówku” ( koszt wykonania 4.065,00 zł brutto, płatność z Funduszu Sołectwa Czyżówek),
wykonanie 10 tablic informacyjnych dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Iłowa” ( koszt wykonania 3.439,00 zł brutto), opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej „Przebudowy linii napowietrznej

wraz z likwidacją słupa

energetycznego na terenie działki nr 665/1 przy ul. Piaskowej – Hutniczej w Iłowej (koszt
wykonania dokumentacji 3.444,00 zł brutto), opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Bema,
Blacharskiej, Drzymały, Ogrodowej w Iłowej” (koszt dokumentacji 88.180,00 zł brutto),
„Wykonanie oświetlenia placu budowy Przedszkola Miejskiego w Iłowej” (koszt wykonania
oświetlenia 3.380,00 zł brutto).
- zaopiniowano m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza
gazowego niskiego ciśnienia PE 40 w pasie drogowym drogi gminnej nr 101107F, działka drogi
nr 776/1 dla potrzeb budowanego budynku mieszkalnego położonego na działce nr 784/1 przy
ul. Kościelnej w Iłowej oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza
gazowego niskiego ciśnienia PE 40 w pasie drogowym drogi gminnej nr 101112F, działka drogi
nr 630 dla potrzeb budowanego budynku Komisariatu Policji położonego na działce nr 654
przy ul. Okrzei w Iłowej.
- wyrażono zgodę na poszerzenie pasa drogi i wykonanie dwóch zjazdów z drogi gminnej ul.
Żeromskiego do posesji nr 8A w Iłowej.
- pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości ozn działką nr 341/49
położonej w obrębie m. Konin Żagański gm. Iłowa w Strefie Aktywności Gospodarczej.
- ogłoszono III (trzecie) przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami
nr 399/3, 399/2, 400/9 i 406/9 oraz 399/1 i 400/2 położonych w Iłowej (ul. Jaśminowa).

Przetargi odbędą się 29 marca 2019 r. Na 29 marca 2019 r. ogłoszony został również I
(pierwszy) przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.Ogrodowej 14/3.
- Burmistrz Iłowej wydał zarządzenia w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolne gruntów
oznaczonych działkami nr 508/1 i 508/3 w m.Borowe oraz części działki nr 148 w Iłowej. W
dniu 26.03 podpisano umowy dzierżawy.
- wydano zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności gruntu w stosunku do nieruchomości położonej w Iłowej przy Placu Wolności
11, oznaczonej działką nr 773/10 oraz ul. Ogrodowa 14, działka nr 445/1, ul.Ogrodowej 28,
oznaczonej działką nr 448/1, ul.Ogrodowej 5a oznaczonej działką nr 701/2,
- wyznaczono do sprzedaży w drodze zarządzenia nieruchomość niezabudowaną 341/31 obręb
Konin Żagański (działka w Strefie Aktywności Gospodarczej) oraz do najmu gruntu
przeznaczonego pod budowę garaży nr 4,5,6 i 7 na osiedlu mieszkaniowym Czyżówek (część
działki 7/41).
- odpowiedziano na pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Placu Wolności 15 w Iłowej o przejęcie
spadku po zmarłej właścicielce lokalu mieszkalnego 2. Podjęte zostaną kroki prawne w trybie
art.935 Kodeksu Cywilnego.
- zgłoszono w obwodzie drogowym ZDW w Żaganiu prośbę o załatanie ubytków jezdni DW
300 w Borowem na skrzyżowaniu z drogą gminną (przy przystanku autobusowym),
- pracownicy ZGKiM dokonali napraw cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych
ul.Traugutta (na Karolinów), ul.B.Chrobrego, ul.Blacharskiej, ul.Drzymały oraz drogi do
magazynów Vitrosilicon.
- w ramach stałej umowy wykonawczej zlecono dla ZGKiM wymianę szyby bocznej (od strony
m.Gozdnica) we wiacie przystankowej (kierunek do Gozdnicy).
- przekazano do ZGKiM zlecenie w ramach umowy wykonawczej na demontaż pozostałości
po dwóch ławkach przy chodniku naprzeciw budynku 55,57 i 59 na osiedlu Czyżówek i montaż
w to miejsce innych ławek, pomalowanie barierki na zamkniętym wjeździe, zasypanie
studzienki nieczynnego kanału ciepłowniczego.

- przekazano wg właściwości do Zarządu Powiatu Żagańskiego pismo właściciela
nieruchomości położonej w Iłowej przy ul.Ogrodowej 5a o przeprowadzenie cięć
pielęgnacyjnych na drzewach przy drodze powiatowej.
- przesłano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wniosek o ustawienie luster
drogowych przy DW 296 w Czernej. W tym samym piśmie zawnioskowałem o ustawienie we
wsi dynamicznego wyświetlacza prędkości lub znaków A-17 (dzieci) na wjazdach do
miejscowości ( wnioski po zebraniu z mieszkańcami wsi Czerna).
- został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania
inwestycyjnego dotyczącego

budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Programu

infrastruktury

rozwoju

małej

sportowo-rekreacyjne

o

w ramach
charakterze

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W projekcie zaplanowano
budowę siłowni plenerowej , strefę relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym.
Całkowity koszt planowanego zadania wynosi 100 tys.zł. W przypadku otrzymania
dofinansowania

przyznane środki pokryją 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania ,

maksymalnie do wys. 50 tys. zł.
- w dniu 26 marca 2019 r. została przeprowadzona kontrola zadań z zakresu obronności przez
Lubuski Urząd Wojewódzki. Kontrola obejmowała m.in. przygotowanie urzędu do
funkcjonowania w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa, organizację zadań
związanych z alarmowym doręczaniem kart powołania żołnierzom rezerwy w trybie akcji
kurierskiej, realizację przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem głównego
stanowiska kierowania do funkcjonowania, realizację

szkolenia

obronnego,

organizację

stałego dyżuru na potrzeby kierowania, w tym sposób powiadamiania osób funkcyjnych.
- przesłano sprawozdanie do Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie informacji o
zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat za 2018 r.
- wszczęto 4 postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na budowę farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Iłowa, w obrębie Konin Żagański i
Czyżówek.

- zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr
1079F relacji Konin – Żagański Iłowa”. Organy opiniujące pozytywnie uzgodniły przesłaną
dokumentację.
- przekazano sprawozdanie (ankietę) do UOKIK w sprawie zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Iłowa na przełomie lat 2013-2019w zakresie informacji na
temat ilości zebranych odpadów komunalnych na przełomie lat 2013-2019, sposobu
zagospodarowania odpadów, opłat związanych z systemem odpadów, procedura przetargowa
itp.

- przyznano 2 lokale (socjalny i komunalny).
- podpisano umowę na realizację projektu pt. POSZERZAJĄC HORYZONTY – polskoniemiecki kalendarz wydarzeń. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą
Janschwalde w ramach dofinansowania 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. Celem głównym projektu jest
wspólna promocja Gminy Iłowa oraz Gminy Janschwalde prowadząca do większej
identyfikacji gmin w regionie przygranicznym, poprzez wydanie wspólnego kalendarza
wydarzeń na rok 2020 rok oraz organizację wspólnej konferencji dotyczącej turystyki i
promocji gmin przygranicznych.
- podpisano umowę na realizację projektu pt. Polsko-niemiecka gra terenowa „Młodzież
poznaje dziedzictwo“. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Janschwalde w
ramach dofinansowania z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-NysaBóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Głównym celem projektu pt. Polskoniemiecka gra terenowa „Młodzież poznaje dziedzictwo“ jest zachęcenie młodzieży
z Gminy Iłowa i Gminy Janschwalde do wspólnego pielęgnowania dziedzictwa kulturowego,
historycznego, przyrodniczego obu transgranicznych gmin poprzez utworzenie gry terenowej
a także wzmacnianie kontaktów między partnerskimi gminami Iłowa i Janschwalde, poprzez
twórcze spędzanie wolnego czasu przez młodzież.

- 6 marca 2019 roku w siedzibie wyremontowanej Biblioteki Miejskiej odbyło się uroczyste
podsumowanie pierwszego roku działania/stacjonowania w Iłowej karetki pogotowia. Przez
rok karetka wraz z zespołem ratującym życie przejechała ponad 42 tysiące kilometrów. Ilość
wyjazdów

01.03.2018r.-28.02.2019r.:

1022,

Ilość

przejechanych

km

01.03.2018r.

28.02.2019r.: 44 640 km

Przypadek/ Schorzenie

Liczba wyjazdów

Nagłe zatrzymanie krążenia

12

Wypadki

46

Ostry Zawał Serca

3

Nadciśnienie Tętnicze

43

Ból w klatce piersiowej

61

Podczas wizyty w Iłowej Wojewoda Władysław Dajczak zaproszony został do Szkoły
Podstawowej im. Lotników Alianckich. Wojewoda obserwował także prace związane z
budową nowego komisariatu Policji w Iłowej.
- Burmistrz Paweł Lichtański wziął udział w zebraniu wiejskim, które odbyło się: 12 marca br.
w Czernej oraz 20 marca w Borowym. Były to ostatnie spotkanie przed wyborami sołtysa na
nową kadencję.
- w dniach 25 i 26 marca 2019r. Gmina Iłowa we współpracy z Fundacją WWF Polska
zorganizowała sesję dyskusyjno-warsztatową na temat społecznych i ekonomicznych
uwarunkowań koegzystencji ludzi z wilkami w regionie przygranicznym. Do udziału w
wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych, w
celu przeprowadzenia dyskusji nad relacją społeczności lokalnych z wilkami. Marcowe
spotkanie było pierwszą częścią projektu, którego podsumowaniem będą trzydniowe warsztaty
w Iłowej (w czerwcu br.).

- O od 1 marca rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
w Gminie Iłowa”, którego celem jest rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse edukacyjne dla 146 dzieci z Przedszkola Miejskiego w Iłowej.
W ramach projektu w iłowskim przedszkolu uruchomiono dodatkowe zajęcia specjalistyczne,
wydłużyły się także godziny otwarcia przedszkola. Obecnie placówka czynna jest w godzinach
5.00-17.30. Projekt skierowany jest także do wychowawców grup przedszkolnych. W ramach
projektu utworzono także dodatkowy oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 5-6 lat.
- na wniosek komisji budżetu zostało ustalone spotkanie z Policją dla radnych oraz
mieszkańców Gminy Iłowa na dzień 16 kwietnia – wtorek, godz. 15.00, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Iłowej.

