Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie

od 14 września do 27 września 2018 r.

INWESTYCJE
- w dniu 10 września 2018r. podpisano umowę na przebudowę SUW w Iłowej;
- w dniu 17 września 2018r. podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń sekretariatu na
świetlicę w Szkole Podstawowej w Iłowej;
- w dniu 17 września 2018r. podpisano umowę na wykonanie instalacji IT w Szkole
Podstawowej w Iłowej;
- w dniu 26 września 2018r. podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Iłowa. W tym samym dniu na Hali Sportowej odbyło się spotkanie,
w którym wzięło udział ponad 100 uczestników tego programu. Na spotkaniu były udzielane
informacje o kosztach własnych wnioskodawców. Na wcześniejszych spotkaniach
informowano, że koszt własny wyniesie 18%, natomiast obecnie koszt wzrośnie o vat.
- w dniu 26 września 2018r. dokonano wyboru wykonawcy budowy przepompowni ścieków
w rejonie osiedla Borowska. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy PW
KSZTAŁT z Żagania, za kwotę 147 600,00zł. W dniu dzisiejszym przesłano zaproszenia do
składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla ww. inwestycji. Płatnikiem całości
inwestycji zgodnie z podpisanym porozumieniem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu;
- trwają prace nad dokumentacją przetargową na wyposażenie w sprzęt multimedialny i
komputerowy w nowobudowanym przedszkolu oraz w szkole podstawowej;
- gminny wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Żłobek publiczny Pluszak w Gminie Iłowa”
przeszedł pozytywnie etap weryfikacji formalno-merytorycznej. W ramach złożonego wniosku
planuje się utworzenie 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka. Dwuletni budżet
projektu na lata 2019-2020 wynosi 760 tys. zł w tym dofinansowanie unijne 646 tys. zł i
wkład własny Gminy 114 tys. zł. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do końca 2018 roku;
DROGI
- 14 września pracownicy urzędu sprawdzili informacje dot. wjeżdżania samochodami
ciężarowym na odcinek drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej (Janów) na odcinku z
ograniczonym tonażem (droga w kierunku na Mirostowice). W czasie wizji nie przejechał
tamtędy żaden samochód ponadtonażowy. Poproszono mieszkańców przyległych posesji o
zgłaszanie do urzędu takiej sytuacji jeśli zaistnieje. Sprawę zgłoszono również do
Dzielnicowego Komisariatu Policji w Iłowej z prośbą o patrole;
-17.09 przekazano zlecenie dla ZGKiM dot. naprawy chodnika w pasie drogi gminnej i
podcięcie odrostów na drzewie na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Poniatowskiego,

- 20.09 podpisano umowę na opracowanie nowej stałej organizacji ruchu na drodze gminnej
w Czernej. Organizacja związana jest z montażem dwóch progów zwalniających
zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerna
- 26.09 wysłano zawiadomienie do Starosty Żagańskiego i Komendy Powiatowej Policji
w Żaganiu o wprowadzeniu nowej stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Poprzeczna
skrzyżowanie z ul. Drzymały (znaki STOP). Organizacja zostanie wprowadzona z dniem
05.10.2018 r.;
- otrzymano pismo, które przekazano Przewodniczącemu Rady Miejskiej, od Zarządu Dróg
Wojewódzkich z informacją w sprawie koszenia poboczy – prace zostały już rozpoczęte.
OCHRONA ŚRODOWISKA

- 24 września 2018 miało miejsce spotkanie dotyczące rządowego programu „czyste
powietrze”;

