Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od 09.04.2018 r. do 26.04.2018 r.
INWESTYCJE










zweryfikowano wnioski o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. W
wyznaczonym terminie wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
17 062,91zł. W toku weryfikacji jeden wniosek został oceniony negatywnie, z uwagi na
fakt, iż jego realizacja (budowa pergoli na śmieci) nie stanowiłaby realizacji zadania
publicznego, a byłaby realizacją obowiązku właściciela nieruchomości. Pozostałe wnioski
zostały ocenione pozytywnie i zmieściły się w zaplanowanym budżecie,
23 kwietnia podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych związanych
z rozbudową Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. Wykonawcą robót
będzie firma PRO-Q Piotr Handzlik z Konina Żagańskiego. Wartość umowna robót to
3 400 000,00zł brutto. Umowa była wynikiem prowadzonego postępowania
przetargowego w trybie z wolnej ręki,
podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w związku z realizacją zadań
pn. Przebudowa Biblioteki Miejskiej w Iłowej, Budowa budynku przedszkola w Iłowej
oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej
10 kwietnia Starosta Żagański zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na
budowę budynku przedszkola. Wcześniej projekt musiał uzyskać pozytywną opinię
Konserwatora Zabytków,
24 kwietnia wykonawca inwestycji budowy przedszkola firma Moris Polska rozpoczęła
wyburzanie starego przedszkola,
PRZETARGI





ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku socjalnoadministracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej. Zmieniony został harmonogram
realizacji i przedłużono realizację rzeczową inwestycji na 31.12.2018, zgodę na tę zmianę
wyraził Urząd Marszałkowski jako Instytucja Zarządzająca,
podjęto zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na najem lokali przy ul. Żagańskiej 3. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
DROGI









wystosowano pismo do PKP SA w sprawie drogi dojazdowej do dworca w Jankowej
Żagańskiej, wiaty w Jankowej Żagańskiej oraz różnic poziomów peronów w stosunku do
wagonów w Jankowej Żagańskiej i Koninie Żagańskim (sprawa z interpelacji z
poprzedniej sesji),
odbyło się spotkanie na osiedlu Czyżówek z zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej
budynku 67,69 i 71 oraz dwoma członkami Zarządu Wspólnoty w związku z pismem w
sprawie naprawy pobocza i montażu słupków blokujących przy tym budynku. Ustalono,
iż słupki zostaną zamontowane na wysokości klatki schodowej nr 71 oraz zostanie
naprawione pobocze,
wysłano pismo do Zarządu Powiatu Żagańskiego z prośbą o naprawę poboczy do
Czyżówka oraz usunięcie konarów (wiatrołomów),
wysłano pismo do właściciela posesji w Koninie Żagańskim z prośbą o uprzątnięcie
zanieczyszczonej drogi gminnej i z informacją dot. obowiązku sprzątania drogi z błota,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczął sprzątanie dróg gminnych na
terenie wiejskim,



w dniu 13.04.2018 w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej został
złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1
Maja w Iłowej - etap II ”. Koszt całkowity zadania (w naszym przypadku są to koszty
kwalifikowalne) ujętego we wniosku wynosi 235 100 zł . Planowane dofinansowanie to
80% kosztów kwalifikowalnych ( tj. 188 080 zł) . Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do
końca maja br.

OCHRONA ŚRODOWISKA









wystosowano pismo do Nadleśnictwa Żagań w sprawie utrzymania czystości i porządku
na parkingach leśnych,
udzielono odpowiedzi Staroście Żagańskiemu w sprawie realizacji Powiatowego
programu opieki nad zabytkami,
udzielono odpowiedzi PKP PLK SA w sprawie obiektów wpisanych do rejestru
zabytków,
podpisano zarządzenie w sprawie wyznaczenia do najmu części działki nr 7/41 na osiedlu
Czyżówek pod pojemniki na odpady komunalne. Jednocześnie poinformowano
Wspólnoty Mieszkaniowe o tym fakcie wyznaczając termin podpisania umów na 11 maja
br.,
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze utrzymało w mocy decyzję
Burmistrza Iłowej o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„budowie stacji bazowej Orange Polska S.A 61627 PZI_Iłowa_ Konin Żagański na dz. nr
13/4 położonej w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
wpłynęły 4 wnioski dotyczące szacowania szkód (od 1 kwietnia obowiązuje nowe Prawo
łowieckie)


GOSPODARKA KOMUNALNA




wystosowano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu
technicznego zabudowań po byłym PGR w Koninie Żagańskim,
podpisano umowę użyczenia z OSP Borowe części działki nr 399 w m. Borowe z
przeznaczeniem pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
wystosowano pismo do właściciela porzuconego pojazdu marki Honda Accord
zabezpieczonego na parkingu strzeżonym w Iłowej wzywające do jego odbioru,
PROMOCJA GMINY



realizowane są na bieżąco dwa wnioski w ramach Program Współpracy INTERREG V A
Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)" Iłowa i Jenschwalde w
obiektywie" i "Transgraniczna promocja Gminy Iłowa i Gminy Jenschwalde". W ramach
pierwszego projektu ogłoszony został konkurs fotograficzny dotyczący Gminy Iłowa i
Gminy Jeanschwalde. W ramach konkursu wyłonione zostały prace, które zostaną
nagrodzone. Wydany zostanie również album z fotografiami z konkursu promujący
Gminy. W ramach drugiego projektu w dniu 8 maja br. w Gminnym Centrum Kultury i
Sportu odbędzie się konferencja regionalna dotyczące roli i znaczenia promocji gmin na
terenie transgranicznym. Gościć będziemy tutaj również jako prelegentów partnerów z
Niemiec.

DOFINANSOWANIA


otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki wodnej na usuwanie azbestu w kwocie 32 000,00 zł. Obecnie będzie trwała
procedura wyboru wykonawcy. Prace będą realizowane w lipcu i sierpniu natomiast
jesienią nastąpi rozliczenie otrzymanej dotacji.
INNE




przesłano dokumentację fotograficzną po usunięciu pomnika z ul. Pułaskiego do
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
od 7 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. w dni nauki szkolnej będą odbywały się
dodatkowe kursy autobusów dla mieszkańców.

