Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od 16.06.2017 do 27.06.2017 r.

NIERUCHOMOŚCI


19 czerwca 2017 r. odpowiedziano na pismo w sprawie działek na terenie Strefy
Aktywności Gospodarczej,



20 czerwca odpowiedziano na pismo Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie
przekazania Gminie Iłowa działki nr 33/3 w Koninie Żagańskim,



podpisano protokół zdawczo-odbiorczy dot. działki nr 395/1 w Czernej na cele budowy
siłowni zewnętrznej,



22 czerwca podpisano decyzje zatwierdzające podział działek gminnych ozn. nr 483
przy ul. Dębowej oraz nr 233/1 przy ul. Sportowej,



podpisano protokoły uzgodnień dot. sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych
przy ul. Nadrzecznej 11/7 i ul. Żagańskiej 25/6,



podpisano aneks przedłużający termin trwania umowy gruntu ozn. działką nr 517/2 w m.
Iłowa przy ul. Ogrodowej pod boksem garażowym,



26 czerwca przeprowadzono czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki
ewidencyjnej nr 262/2 z działką sąsiednią ozn. nr 262/1 położonymi w m. Szczepanów
w związku z prowadzonym postępowaniem rozgraniczeniowym,



podjęto zarządzenie w sprawie wyznaczenia do dzierżawy gruntu ozn. działka nr 526/3
przy ul. Zaułek, o dzierżawę którego wystąpiły dwie osoby,



zlecono wycenę nowo wydzielonych działek przy ul. Sportowej

DROGI


19 czerwca odpowiedziano na wniosek mieszkańca ul. Jaśminowej w sprawie
wprowadzenia nowej organizacji ruchu na tej ulicy,



przekazano zlecenie do ZGKiM w sprawie naprawy pobocza na skrzyżowaniu ul.
Sportowej i Syrokomli,



20 czerwca zgłoszono w obwodzie ZDW Żagań prośbę o wykoszenie pobocza ul.
Borowska przy murze dawnego ogrodnictwa i dojście do szkoły przy ulicy Kolejowej,



20 czerwca otrzymano informację o zatwierdzeniu organizacji ruchu dot. progów na ul.
Sportowej, lustra na ul. Leśnej/Piaskowej i przystanków w Jankowej Żagańskiej,



wpłynęło pismo od FENIKS V o zawieszeniu wykonywania kursów autobusowych
w dni robocze od 26.06.2017 r. do 01.09.2017 r.,



21 czerwca wpłynęły zatwierdzenia projektów stałych organizacji ruchu – lustro na
skrzyżowaniu Piaskowej/Leśnej oraz progi zwalniające - ul. Sportowa,



podpisano zlecenie na wykonanie metryk przejazdów kolejowych na skrzyżowaniach z
drogami gminnymi w m. Klików, Iłowa ul. Traugutta/Czyżówek (Karolinów), Konin
Żagański oraz Szczepanów,



w związku z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej
nr 1080F w m. Jankowa Żagańska związanego z wyznaczeniem przystanków
autobusowych wystąpiono do Starosty Żagańskiego o zamontowanie oznakowania,



w związku z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych:
lustro na ul. Piaskowej/Leśnej oraz progi zwalniające na ul. Sportowej wystąpiono o
złożenie oferty na dostawę znaków. Wystąpiono również o złożenie oferty na próg,



26 czerwca odbiór studni podciśnieniowych przewidzianych do realizacji przy ul.
Hutniczej 1,



26 czerwca opracowano SIWZ na potrzeby postępowania przetargowego budowy
przedszkola,



27 czerwca zamówiono stojaki rowerowe i kosze na śmieci w ramach inicjatyw
lokalnych (Hutnicza 3-3A)



27 czerwca dokonano oględzin terenu inwestycji Modernizacji ul. Pułaskiego wraz z
wykonawcą i inspektorem nadzoru pod względem rozwiązania kanalizacji deszczowej,



28 czerwca wystosowano pismo do PKP w sprawie porządkowania terenów przyległych
do dworca kolejowego w Iłowej,



28 czerwca wystosowano pismo do Starosty Żagańskiego w sprawie stanu technicznego
chodnika przy ul. Kolejowej (do dworca kolejowego),



23 czerwca zlecono zakup stojaków rowerowych w ramach inicjatywy lokalnej
(Wspólnota Mieszkaniowa Czyżówek 73-75-77),

INICJATYWY GOSPODARCZE


Złożono dwa wnioski złożone w Urzędzie Marszałkowskim (Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich ),

o dofinansowanie operacji „Budowa obiektu

rekreacyjnego w Czernej ” ( koszty całkowite 242 584,89 zł brutto

w tym

dofinansowanie 125 493 zł ) oraz „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie
Żagańskim” (koszty całkowite 146 681,39 zł brutto w tym dofinansowanie 75 880 zł)
po złożonych uzupełnieniach przeszły pozytywnie kontrolę formalną i merytoryczną.
Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w miesiącu lipcu 2017.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


Wszczęto postępowanie na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych



Wygaszono jedno zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- zmiana właściciela
punktu



Nadano 1 numer porządkowy nieruchomości



Działalność gospodarcza:
1 przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą
1 przedsiębiorca wznowił działalność gospodarczą
1 przedsiębiorca zakończył prowadzenia działalności gospodarczej

SPRAWY SOCJALNE


Przedłużono trzy umowy na najem lokalu socjalnego



Przydzielono dwa lokale komunale

WARUNKI ZABUDOWY


Wydano

8

zaświadczeń

o

przeznaczeniu

działek

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego,


Wydano 2 zaświadczenia o braku wybudowanej kanalizacji we wsiach Jankowa
Żagańska
i Czerna,



Wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań, dla inwestycji polegającej na zwiększeniu
mocy produkcyjnych istniejącego od 1993 r Wydziału Rozpuszczalnych Alkaicznych
Krzemianów Sodu i Potasu w Ciech Vitrosilicon S.A. Zakład Iłowa2.



Wydano postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 60 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa,



Wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
11 budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej w Iłowej wraz z podziałem
geodezyjnym działek (wnioskodawca gmina).

SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ


Podpisano umowy na:
- „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej przy ul.
Sportowej”
-„ Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej przy ul.
Dębowej”
-„ Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul.
Sportowej”
-„ Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul.
Dębowej”
- wykonanie „Modernizacji ul. Batorego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi
wraz z chodnikami i odwodnieniem”.



Uzgodniono, wydano decyzje na:
- 3 lokalizacje projektowanej trasy przyłącza kanalizacyjnego do przydomowej
oczyszczalni ścieków w Jankowej Żagańskiej i Czernej,
- zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie
drogowym w związku z budową przyłącza kablowego do działek nr 1188/1 i 1182/2
przy ul. Traugutta w Iłowej.

