Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podjętych między
sesjami Rady Miejskiej tj. od 28 marca 2019 r. do 9 maja 2019 r.
- 2 kwietnia 2019 r. w nawiązaniu do przeprowadzonych w dniu 21 marca 2019 r. oględzin
przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku ul.
Żagańskiej dokonanych przez przedstawicieli Gminy Iłowa oraz Policji wystosowano pismo
do ZDW w Zielonej Górze w spr. poprawy istniejącego oznakowania poziomego oraz o
rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowego oznakowania w rejonie przejść dla
pieszych;
- 2 kwietnia 2019 r. w nawiązaniu do pisma Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wolności 1, 3 68120 Iłowa w sprawie stanu technicznego zabudowań zlokalizowanych na działce nr 694/2
położonych w Iłowej przy ul. Surzyna wystosowano wniosek do PINB w Żaganiu oraz LWKZ
w Zielonej Górze w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do zabezpieczenia
zabudowań przed dalszą dewastacją. Zgodnie z pismem PINB w Żaganiu wniosek został
rozpatrzony negatywnie. W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z 2016 r. obiekt został
wyłączony z użytkowania i PINB nie jest właściwym organem w tej sprawie. Dalsze
postępowanie toczy się przez LWKZ w Zielonej Górze;
- 5 kwietnia 2019 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na realizację zadań pn.
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Iłowa poprzez montaż lamp oświetlenia
drogowego zasilanych energią słoneczną w miejscowości Konin Żagański. W wyznaczonym
terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta na kwotę 15 867,00zł została złożona
przez firmę Solar Solution M. Kozak z Kiełpina;
- 5 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano zaproszenie do składania
ofert na wykonanie zadania pod nazwą „Wygłuszenie ściany świetlicy wiejskiej w Koninie
Żagańskim”. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta złożona
została przez Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kasjaniuk z Żagania na kwotę 28
467,02zł;
- 8 kwietnia 2019 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie pomocy
finansowej związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Zalewu w Klikowie Dyrektor
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim poinformował o braku środków
finansowych dla tego rodzaju wsparcia Gminy Iłowa;
- 9 kwietnia 2019 r. wystosowano pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego JAZ-u piętrzącego
zlokalizowanego w korycie rzeki Czerna w Iłowej przy ul. Młyńskiej;
- 15 kwietnia 2019 r. unieważniono przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr
101112F ul. 1-go maja – II etap. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta;
- 17 kwietnia 2019 r. wybrano wykonawcę zadania pn. Dostawa i montaż wyposażenia do
projektu Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. W
wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert z czego 4 zostały odrzucone z uwagi na brak zgodności
oferowanych urządzeń z SIWZ. Wybrana oferta złożona została przez firmę WEB-Format z
Wrocławia na kwotę 111 743,40 zł brutto. W dniu 25 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa
w tej sprawie;
- 18 kwietnia 2019 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr
101112F ul. 1-go maja – II etap. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Obecnie
trwa weryfikacja oferty;
- 23 kwietnia 2019 r. wystosowano pismo do dzierżawcy jazu w Klikowie w sprawie podjęcia
działań naprawczych i remontowych w zakresie:
- remontu zasuw,
- remontu mechanizmu wyciągowego,

- naprawy powierzchni betonowych jazu,
- usunięcia roślinności z poszuru,
- zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych jazu,
- usunięcia drzew i krzewów z korony i skarpy odpowietrznej zapory czołowej zgodnie z
zawartą umową dzierżawy;
- 25 kwietnia 2019 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pod nazwą Termomodernizacja
budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej. Wyznaczonym terminie
wpłynęła jedna oferta na kwotę 7380,00zł;
- 26 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego instalacji multimedialnej w ramach zadania
pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali
multimedialnej;
- 26 kwietnia 2019 r. otworzono oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonania
robót budowlanych polegających na dokończeniu budowy budynku przedszkola. W
wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Z uwagi na niezgodność z SIWZ odrzucona została
jedna oferta (brak okresu gwarancji i tym samym brak możliwości oceny oferty). W dniu 8
maja 2019 r. sporządzono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrany
wykonawca to firma Limar Mariusz Linkiewicz z Żagania za cenę 2 790 000,00 zł. Najdroższa
oferta wyceniona została na 5 889 240,00zł;
- 26 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o
zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej na odcinku ok. 210m od bramy
firmy Vitrosilicon SA do posterunku Policji w Iłowej. Wyniku przeprowadzonych w dniu 29
kwietnia 2019 r. negocjacji ustalono, że zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 125 tys. zł
brutto;
- 26 kwietnia 2019 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na realizacje zadania pn. Remont
dachu budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta
na kwotę 116 455,76 zł brutto;
- 29 kwietnia 2019 r. w ZGKiM w Iłowej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie
opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn, skutków i szacunkowych kosztów
naprawy wadliwego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej na odcinku od
bramy firmy Vitrosilicon SA do przepompowni ścieków;
- 29 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w bazie konkurencyjności
opublikowano zaproszenie do składania ofert w postępowaniu przetargowym na realizację
zadania pn. Zakup wyposażenia dydaktycznego do projektu pn. rozbudowa szkoły
Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. Termin składania ofert upływa 10 maja 2019
r.;
- 29 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu dokonano zgłoszenia robót
budowlanych polegających na przebudowie kotłowni i instalacji c.o. w budynku Urzędu
Miejskiego w Iłowej;
- 30 kwietnia 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem szkoły podstawowej w Iłowej
poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu”. Termin składania ofert
17 maja 2019 r.;
- 30 kwietnia 2019 r. przekazano informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie
zadania pn. Klub aktywizacji i inicjatyw społecznych w ramach projektu „Aktywne włączenie
drogą do sukcesu - kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane w
gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański,
Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice”;

- 6 maja 2019 r. sporządzono umowy w sprawie realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych.
Sporządzone umowy dotyczą:
- organizacji wiosennego turnieju szachowego – kwota wsparcia 798,00 zł
- wycieczki edukacyjnej do Krakowa i Wieliczki – kwota wsparcia 2000,00 zł
- zakupu i montażu 3 ławek i stojaków rowerowych przy ul. Ogrodowej – kwota wsparcia
3173,40 zł
- organizacji zawodów wędkarskich – kwota wsparcia 3200,00 zł
- zakupu 4 ławek przy ul. Hutniczej w Iłowej – kwota wsparcia 3554,70 zł;
- 8 maja 2019r. w siedzibie firmy Vitrosilicon SA złożono pismo w sprawie awarii kanalizacji
sanitarnej w ul. Żagańskiej. Kopia pisma przekazana została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Iłowej;
- w dniu dzisiejszym zamontowana została nowa pompa do systemu nawadniania boisk na
stadionie miejskim w Iłowej;
- trwa wymiana korespondencji z firmą Moris Polska Sp. z o.o. byłym wykonawcą budowy
budynku przedszkola w sprawie rozliczenia robót wykonanych. Do dnia dzisiejszego pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawca nie złożył faktury za wykonane roboty budowlane;
- podpisano umowy m.in. na: opracowanie ekspertyzy kanalizacji sanitarnej ul. Żagańskiej w
Iłowej – koszt 3.690,00 zł; opracowanie dokumentacji kosztorysowej remontu pomieszczeń
Urzędu Miejskiego w Iłowej na kwotę 3.000,00 zł; przebudowę kanalizacji sanitarnej ul.
Żagańskiej – koszt 125.000,00 zł; koszenie terenów zielonych na terenie Sołectwa Jankowa
Żagańska – koszt 1.500,00 zł; wykonanie i montaż bramek na boisku w Jankowej Żag. – koszt
850,00 zł brutto; uruchomienie fontann na Placu Wolności – koszt 2.500,00 zł; opracowanie
dokumentacji kosztorysowej przebudowy kotłowni i instalacji c.o. budynku Urzędu Miejskiego
w Iłowej - koszt 2.460,00 zł; naprawę słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy drodze
gminnej w obrębie Konina Żagańskiego - dz. dr. Nr 341/24 – koszt 5.043,00 zł; naprawę dachu
Świetlicy Wiejskiej w Borowem – koszt 17.800,00 zł; opracowanie kosztorysu inwestorskiego
na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Iłowa – koszt 430,50 zł;
opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę infrastruktury drogowej w Gminie
Iłowa - etap II w miejscowości Iłowa – koszt 5.000,00 zł;
- 29.03 odbyły się 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 oraz I
(pierwszy) przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 14/3. W wyniku
przetargów ustalono nabywcę lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 14/3 oraz działek nr
399/1 i 400/2 oraz 399/2;
- 16.04 ogłoszono przetargi na najem gruntu pod budowę boksów garażowych nr 4, 5, 6 i 7 na
osiedlu Czyżówek na części działki nr 7/41. Przetargi odbędą się w dniu 17 maja 2019 r.;
- 18.04 zgłoszono w Zarządzie Dróg Powiatowych kradzież pokrywy wpustu ulicznego na
ul. Ogrodowej w pasie drogi powiatowej oraz w ZGKiM w Iłowej kradzież pokrywy wpustu
ulicznego na ul. Ogrodowej w pasie drogi gminnej;
- 24.04 stwierdzono kradzież 7 szt. górnych elementów wpustów ulicznych na drodze (nowej)
do Strefy Aktywności Gospodarczej. 25.04 zgłoszono telefonicznie sprawę w Komisariacie
Policji w Iłowej z prośbą o sprawdzenie skupów złomu;
- 25.04 wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z wnioskiem
o nadanie numeru drodze do Strefy Działalności Gospodarczej zaliczonej do kategorii dróg
gminnych uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca br.;
- 29.04 wpłynęła odpowiedź na wniosek skierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Zielonej Górze dot. ustawienie luster drogowych przy DW 296 w Czernej oraz o ustawienie we
wsi dynamicznego wyświetlacza prędkości lub znaków A-17 (dzieci) na wjazdach do
miejscowości. W odpowiedzi poinformowano, że lustro zostanie ustawione przy wyjeździe z
drogi gminnej, natomiast w dwóch pozostałych miejscach tj. na wyjazdach z prywatnych

posesji ich ustawienie musi nastąpić kosztem i staraniem właścicieli tych posesji (uzgodnienie
lokalizacji luster z Zarządcą drogi, opracowanie organizacji ruchu, przedstawienie do
zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim oraz zakup i montaż luster). W piśmie
poinformowano również, że ze względu na ograniczone środki finansowe nie zostaną ustawione
aktywne znaki z radarowym pomiarem prędkości;
- W dniu 29 kwietnia został złożony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o udzielenie
wsparcia finansowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, obejmujący
doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w Szkole Podstawowej w Iłowej.
Całkowita wartość zadania wynosi 112 054,23 zł w tym wnioskowany wkład własny 32 054,23
zł i wnioskowana kwota wsparcia finansowego 80 000,00 zł. W przypadku otrzymania
dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.;
- rozpoczęła się druga kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej. Skład nowej rady
pomniejszył się o jedną osobę. W drugiej kadencji reprezentantami seniorów w Gminie Iłowa
będą:
• Wanda Janczyk
• Zygmunt Krasuski
• Grażyna Kuryłowicz
• Weronika Leszcz-Nitschke
• Maria Rawska
• Regina Szczepańska
Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 17 kwietnia br. Burmistrz wraz
z Przewodniczącym wręczyli członkom rady zaświadczenia o wyborze. Seniorzy wybrali w
tym dniu swoje prezydium:
• Przewodniczący: Zygmunt Krasuski
• Wiceprzewodnicząca: Wanda Janczyk
• Sekretarz: Maria Rawska;
- 12.04 odbyły się ze skutkiem pozytywnym I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 1/55,1/56 i 1/57 w Strefie Aktywności
Gospodarczej. Nabywcą nieruchomości wskazanym w wyniku przetargu jest CTPark Iłowa,
z którym zostanie podpisana warunkowa umowa sprzedaży (LSSE w Legnicy służy prawo
pierwokupu po cenie wylicytowanej w przetargu). W dniu 7.05 podpisano warunkową umowę
sprzedaży.

