
 

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej  

z działań podejmowanych  

w okresie od 28.12.2017 r. do 24.01.2018 r. 

 

 

NIERUCHOMOŚCI 

 w dniu 9 stycznia podpisano umowę notarialną dot. sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej w Strefie Aktywności Gospodarczej ozn. działkami nr 341/26, 341/25, 

641/6, 341/28 i 641/7 położonej w m. Konin Żagański , 

 10.01 podpisano umowy z ZGKiM w Iłowej na wykonywanie napraw mienia 

gminnego, prace pielęgnacyjne na drzewostanie przy drogach gminnych oraz na 

remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, zimowe utrzymanie 

dróg gminnych oraz na sprzątanie przystanków, 

 wysłano zaproszenie do rzeczoznawców majątkowych dot. złożenia ofert  

na wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2018, 

 19.01 podpisano akty notarialne dot. sprzedaży działek nr 233/10, 233/11, 233/12, 

233/13, 233/14 i 233/15 wydzielonych z dawnego boiska przy ul. Żagańskiej , których 

nabywca został wyłoniony w wyniku przetargów przeprowadzonych w dniu 15.12.2017 

r.. Podpisano również akt notarialny dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 

nr 233/16 dla poprawienia funkcjonalności działki sąsiedniej,  

 23.01 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu przystąpił do kontroli 

budynku w Żagańcu 6, którego współwłaścicielem jest Gmina Iłowa. Ze względu na 

niemożność dokonania oględzin całego budynku z powodu choroby współwłaścicielki 

zostanie wyznaczony nowy termin kontroli. 

 

DROGI I TRANSPORT 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze poinformował, że zostaną zamontowane 

słupki blokujące uniemożliwiające przejazd przez chodnik w obrębie skrzyżowania  

ul. Żagańskiej z ul. Sportową. Problem został zgłoszony w grudniu 2017 r. na wniosek 

Radnego Artura Mutwila, 

 przekazano zlecenie dla ZGKiM w Iłowej dot. naprawy poboczy przy drogach 

gminnych w Klikowie i w Szczepanowie, 

 ustalono z Kierownikiem ZGKiM zakres prac porządkowych na drodze wewnętrznej 

położonej na Strefie Aktywności Gospodarczej, 



 

 

PRZETARGI 

 otwarto oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Budowa drogi łączącej 

drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296 . W wyznaczonym terminie 

wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza oferta to oferta firmy Glassbud Construction  

z Wrocławia na kwotę 5 milionów 379 tys. zł.  

 otwarto oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Termomodernizacja 

budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej. W wyznaczonym 

terminie nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg unieważniono. 

 otwarto oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Budowa budynku 

rekreacyjnego w Czernej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Przetarg unieważniono. 

 otwarto oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Przebudowa budynku 

rekreacyjnego w Konie Żagańskim. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Biorąc 

pod uwagę, że oferta najtańsza nie spełnia wymogów SIWZ będzie musiała być 

odrzucona, a wówczas najkorzystniejszą ofertą będzie oferta na kwotę 125 tys. 

 otwarto oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Rozbudowa szkoły 

podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. W wyznaczonym terminie nie 

wpłynęła żadna oferta. Przetarg unieważniono. 

 podjęto prace nad wszczęciem postępowania przetargowego dla Przebudowy Biblioteki 

Miejskiej w Iłowej. 

 

 

  

http://www.ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/13/75/Budowa_drogi_laczacej_droge_gminna__E2_80_93_dz__nr_341_2F24__E2_80_93_z_droga_wojewodzka_nr_296_0D_0A/
http://www.ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/13/75/Budowa_drogi_laczacej_droge_gminna__E2_80_93_dz__nr_341_2F24__E2_80_93_z_droga_wojewodzka_nr_296_0D_0A/
http://www.ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/13/76/Termomodernizacja_budynku_socjalno-administracyjnego_na_stadionie_miejskim_w_Ilowej/
http://www.ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/13/76/Termomodernizacja_budynku_socjalno-administracyjnego_na_stadionie_miejskim_w_Ilowej/
http://www.ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/13/76/Termomodernizacja_budynku_socjalno-administracyjnego_na_stadionie_miejskim_w_Ilowej/

