
Sprawozdanie Burmistrza
od 27 czerwca do 22 lipca 2019 r.

 
 

1) W dniu 4 lipca 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa. Termin składania
ofert 26 lipca 2019 r.

 
2) 5 lipca 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń w

ramach Budowy Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej. W wyznaczonym terminie
wpłynęła jedna oferta, jednakże zaoferowana kwota przewyższała znacznie środki
zapewnione na ten cel w budżecie Gminy Iłowa. W związku z tym 18 lipca 2019 r.
unieważniono to postępowanie przetargowe ogłaszając jednocześnie nowy przetarg z
terminem składania ofert do dnia 31 lipca 2019 r.

 
3) Przesłano odpowiedź podwykonawcy zadania pn. Poprawa infrastruktury edukacji

przedszkolnej w Gminie Iłowa o braku podstaw do żądania zapłaty za materiały
budowlane oraz roboty związane z przedłużeniem połaci dachowej.

 
4) Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej.

W trakcie przetargu rozszerzono zakres remontu wydłużając jednocześnie termin
składania ofert. Obecny termin składania ofert to 2 sierpnia 2019 r.

 
5) W związku z opracowaniem kosztorysów wraz dokumentacją techniczną ponownie

wysłano do Vitrosilicon SA wezwanie do pokrycia kosztów remontu kanalizacji
sanitarnej w ul. Żagańskiej. Szacowany koszt wg kosztorysu inwestorskiego to kwota
520 tys.

 
 

6) Ponownie przesłano pismo do dzierżawcy jazu w Klikowie w sprawie podjęcia
działań zmierzających do jego remontu.

 
7) Złożono wniosek o wydane warunków przyłączeniowych na montaż stacji ładowania

pojazdów elektrycznych na terenie parkingu przy Bibliotece Miejskiej w Iłowej.

 
 

8) Wystosowano pismo do PINB w Żaganiu w sprawie stanu technicznego byłej
kotłowni na terenie osiedla Czyżówek.

 
9) Sporządzono umowę na roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu przed

budynkiem Szkoły podstawowej w Iłowej.

 
10) W ramach realizacji zadania wynikającego z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pn.

Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu
sporządzono zaproszenie do składania ofert na dostawę dwóch hulajnóg
elektrycznych.

 
 

11) Trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych
dotyczących przebudowy dróg gminnych w Iłowej ul. Mickiewicza, Kościelna,
Krótka, Kościuszki i Pałacowa.

12) Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy



kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej.

 
13) Podpisano umowę na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Czerna.

 
 

14) 18 lipca 2019 r. przesłano zawiadomienie o przeglądzie gwarancyjnym zadania pn.
Modernizacja Placu Wolności w Iłowej. Termin przeglądu ustalono na 30 lipca 2019 r.

 
15) 15 lipca 2019 r. odbył się awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim im. Akademii Małych Zuchów w
Iłowej.

 
16) Zwrócono się do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie w sprawie

przeprowadzenia oględzin terenu po byłym wysypisku w Czyżówku oraz podjęcia
czynności związanych z uprzątnięciem terenu i zabezpieczeniem wejścia na ten teren.

 
 

17) Wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Bema w Iłowej.

 
18) Podpisano umowę z wykonawcą firmą Imak ze Skierniewic na usunięcie azbestu o

powierzchni około 1300m². Usunięto już azbest z 13 nieruchomości.

 
19) Przekazano do schroniska 3 psy; zaadoptowano 1 psa. Obecnie w schronisku

przebywa 15 psów, koszt miesięczny to……

 
20) Złożono 36 wniosków na szacowanie suszy. Wojewoda powołał komisję, która

zajmie się szacowaniem szkód. 
 

21) Przeprowadzono nabór kandydatów do Lubuskiej Izby Rolniczej. Zgłosił się tylko 1
kandydat, który został Radnym Powiatowym Lubuskiej Izby Rolniczej. Został nim
Jan Słocki, rolnik z Konina Żagańskiego.

 
 

22) Napisano pismo do Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o uprzątnięcie terenu za
garażami, przy działkach na ul. Borowskiej i ul. Ogrodowej przy przepompowni.

 
 

23) Odbyły się czwarte przetargi na sprzedaż nieruchomości ozn. działkami nr 399/3
oraz 400/9 i 406/9 w obrębie ul. Jaśminowej i Piaskowej. Przetargi zakończyły się
wynikami pozytywnymi. W tym samym dniu odbył się przetarg na sprzedaż
nieruchomości ozn. działką nr 341/31 w Koninie Żagańskim (Strefa Aktywności
Gospodarczej). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Wpłata wadium
upoważniającego do udziału w przetargu nastąpiła po terminie określonym w
ogłoszeniu.

 
24) Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki nr 7/4 w obrębie Czyżówek.

O zatwierdzenie podziału wystąpiła Wspólnota Mieszkaniowa Czyżówek 79, 81, 83.
Celem podziału jest wydzielenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz
wydzielenie drogi wewnętrznej wykorzystywanej na zasadach drogi ogólnodostępnej
celem przekazania na rzecz Gminy Iłowa.

 
25) Zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w pasach dróg



gminnych przy ul. Azaliowej (przy posesji Żaków 6a) oraz ul. W. Pluty (odcinek
pomiędzy cmentarzem, a stadionem).

 
 

26) Zgłoszono telefonicznie wniosek o wykoszenie poboczy przy DW 296 na ul.
Traugutta.

 
27) Odbyło się spotkanie w Koninie Żagańskim z przedstawicielem firmy Electrum

zarządzającej farmami fotowoltaicznymi w Koninie Żag. Przedstawiciel
poinformował, że będą wykonywali drogi wewnętrzne do istniejących farm i będzie
nadwyżka materiału (mieszanki bazaltowej). Ustalono, że naprawią miejscowo drogi
śródpolne stanowiące własność Gminy. W pierwszej kolejności drogę ozn działką nr
601 od drogi gminnej przy budynku 45b, a w drugiej kolejności drogę ozn. działką nr
606.

 
 

28) W dniu 4 lipca otwarty został po remoncie przejazd na ul. Borowskiej, a 3 lipca
przejazd w Koninie Żagańskim.

 
29) Wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z wnioskiem o

wydanie opinii w sprawie montażu tabliczek „Miasto monitorowane” na wjazdach do
miasta Iłowa w pasach dróg wojewódzkich nr 296 i 300.

 
30) W dniu 8 lipca dokonano wizji drogi gminnej w Czyżówku przy posesji 44.

Problem zgłosiła Pani Sołtys Czyżówka. Duża różnica w poziomie drogi, a działką
sąsiednią powoduje jej spękania. Uzgodniono z właścicielem posesji, że pomiędzy
jego ogrodzeniem, a drogą zostaną zamontowane płyty betonowe. Przestrzeń zostanie
uzupełniona mieszanką bazaltową.

 
 

31) Przekazano wg właściwości do Zarządu Powiatu Żagańskiego wniosek Spółdzielni
Mieszkaniowej Włókniarz o wyznaczenie przejścia dla pieszych w pasie drogi
powiatowej (ul. Ogrodowej) na skrzyżowaniu z drogą gminną (przy budynku nr 10).
W tym samym wniosku wniesiono o montaż progów zwalniających na wysokości
klatki 16C i 16I. Wniosek w tej sprawie został przekazany do osoby opracowującej
projekt nowej stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Ogrodowej.

 
32) Podjęto interwencję w sprawie zagrodzenia (pastuchem elektrycznym) drogi
śródpolnej w Borowem (działka 335) naprzeciw wjazdu na posesje nr 67 i 67A.
Sprawę zgłosił mieszkaniec. W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że prace te
zostały wykonane przez Nadleśnictwo Wymiarki. W rozmowie telefonicznej
pracownik odpowiedzialny za te prace zobowiązał się do przesunięcia ogrodzenia tak
by mogła zawracać tam śmieciarka.

 
 

33) Wykonane zostały prace związane z montażem płyt betonowych wzdłuż chodnika w
pasie drogi gminnej nr 101119F w Iłowej przy ul. Surzyna. Prace miały na celu
zabezpieczenie chodnika przed zapadaniem oraz prace związane z remontem dróg
gruntowych do ogrodów działkowych (za stadionem i cmentarzem).

 
34) ZGKiM uzupełnił frezowiną asfaltowych ubytki w jezdni drogi gminnej na odcinku

do stacji AS24 i Shell.

 







