Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od dnia 22.02.2018 r. do dnia 21.03.2018 r.

OCHRONA ŚRODOWISK





kontynuacja wysyłania wezwań do mieszkańców Klikowa i Kowalic w związku z okazaniem
umów i dowodów uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiornika na nieczystości ciekłe.
Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze o dofinansowanie zadania: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Iłowa w roku 2018.
INNE
Wydano decyzję odmawiającą wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego 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”. 16 marca 2018 r. wpłynęło odwołanie firmy Orange od w/w decyzji. W ciągu 7 dni
od daty wpłynięcia odwołania akta sprawy zastaną przekazane do SKO w Zielonej Górze.
DROGI





7 marca otrzymano odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie
naprawy chodników przy ul. Żagańskiej pomiędzy ul. Sportową i Poniatowskiego. ZDW
poinformował, że prace polegające na uzupełnieniu płytek betonowych po wyciętych
drzewach zostaną wykonane do 30 czerwca br.
8 marca otrzymano odpowiedź z Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie mostu na ul.
Ogrodowej. W piśmie poinformowano, że most jest monitorowany na bieżąco i w najbliższym
czasie zostanie wykonany remont.

DOFINANSOWANIA


W dniu 13.03.2018 została podpisana umowa z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie
projektu pn. "Budowa drogi łączącej drogę gminną - dz. Nr 341/24 z drogą wojewódzką
nr 296 na terenie Gminy Iłowa". Koszt całkowity zadania (przed rozstrzygnięciem
przetargu) to 6,09 mln zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 3,00 mln zł. Realizacja
zadania planowana jest w roku 2018. Koszt całkowity zadania ( po rozstrzygnięciu przetargu)
to 5,42 mln zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 2,71 mln zł (50 % kosztów
kwalifikowalnych).
INWESTYCJE





Wykonawca budowy nowego przedszkola złożył w Starostwie Powiatowym wniosek o
pozwolenia na budowę. Procedura ta może zająć około miesiąca, ponieważ oprócz wszystkich
wymaganych dokumentów, inwestycja musi uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Po otrzymaniu opinii Starostwo może wydać pozwolenie na
budowę.
13 marca 2018r. odbyły się negocjacje dotyczące zamówienia z wolnej ręki dla zadania np.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. W wyniku negocjacji






ustalono kwotę: 3 miliony 400 tys. złotych, za którą zostanie zrealizowane zadanie.
Negocjacje przeprowadzono z firmą PRO-Q Piotr Handzlik z Konina Żagańskiego. Termin
realizacji tej inwestycji to koniec listopada 2018 roku.
21 marca 2018 r. podpisano umowę na budowę budynku rekreacyjnego w Czernej za kwotę
215 tys. 844 zł z przedsiębiorstwem z Żar. 22 marca 2018 będzie podpisana umowa na
przebudowę szatni w Koninie Żagańskim.
Znaleziono wykonawcę na rozbudowę biblioteki, umowa nie została jeszcze podpisana w tej
chwili wykonawca ma za zadanie donieść do Urzędu gwarancję bankową,
Pozostaje do realizowania termomodernizacja budynku na Stadionie Miejskim w Iłowej,
będzie ogłoszony szósty już przetarg.

