Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od 5 czerwca do 27 czerwca 2018 r.

PRZETARGI




8 czerwca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony dotyczący budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją SUW w Iłowej. Termin składania ofert ustalono na
dzień 10 lipca 2018r.
21 czerwca br. otwarto oferty na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnosocjalno na Stadionie Miejskim w Iłowej”. Wpłynęły 2 oferty (jedna na kwotę 1 mln 020 tys.
zł druga na 725 tys. 700 złotych, złożone oferty są weryfikowane pod względem formalnym,
w budżecie mamy ok. 600 tys. zł na realizację tego zadania,

DROGI




7 czerwca 2018 wraz z przedstawicielem obwodu drogowego ZDW w Żaganiu odbyły się
oględziny pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku ul. Kolejowej i Traugutta
oraz drogi nr 300 na odcinku ul. Borowskiej. Przedmiotem spotkania był zakres prac
pielęgnacyjnych zieleni przydrożnej. Ustalono, że do końca czerwca dokonane zostaną cięcia
pielęgnacyjne drzewostanu na ww. odcinkach oraz uporządkowany zostanie piasek zalegający
głównie na przejściach dla pieszych w rejonie ul. Traugutta,
Uzgodniono pozytywnie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdu
do stacji paliw w pasie drogowym działka drogi nr 1065/2 w obrębie Czernej (zjazd do Shell i
stacji AS24, jest to przewidziane do remontu w ramach zadania pn. „Budowa drogi do Strefy
Aktywności Gospodarczej w Iłowej”),

DOFINANSOWANIA




08.06.2018 został złożony wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę
placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu” w ramach ogłoszonego naboru na
operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” z działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020. Całkowity koszt zadania
wynosi
496
tys.
zł
w tym kwota dofinansowania 315 tys. 600 zł.
Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Wilk nie zna granic.
Polsko-niemiecka przygoda w wilkiem.”,

NIERUCHOMOŚCI


11 czerwca 2018r. wystosowano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w sprawie przeprowadzenia kontroli na terenie byłego PGR w Koninie Żagańskim. 22
czerwca 2018r. wpłynęło pismo o planowanej na dzień 20 lipca 2018r. kontroli obiektów,

INNE


11 czerwca 2018r. wpłynęło pismo Komisariatu Policji w Iłowej w sprawie usunięcia
i zabezpieczenia porzuconego pojazdu marki Peugeot,

SPRAWY SOCJALNE


25 czerwca 2018r. przygotowano porozumienie pomiędzy Gminą Iłowa a Gminą Wymiarki
w sprawie dopłaty do ceny wody w sołectwie Borowe,

OCHRONA ŚRODOWISKA



Wystąpiliśmy z wnioskiem Wojewody Lubuskiego o powołanie komisji w sprawie
szacowania strat w płodach rolnych w związku z suszą. Wnioski można składać do 9 lipca br.
badania gruntu pod budynkiem byłego przedszkola nie wykazały żadnych niebezpiecznych
substancji, Urząd Marszałkowski wydłużył naszej gminie termin realizacji zadania
polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w Iłowej (do końca listopada br.),

