Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
od dnia 27 listopada 2018 r. do dnia 10 grudnia 2018r.

Inwestycje i Zamówienia Publiczne
- 29 listopada 2018r. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Iłowej zgłosiła zakończenie prac związanych z montażem ogrzewania
podestowego w Kościele Parafialnym, na które Gmina Iłowa przekazała dotację
w kwocie 20 000 zł. Ustalono termin odbioru na dzień 11 grudnia 2018r.,
- 6 grudnia 2018r. odbyła się rada budowy w związku z realizacją inwestycji pn.
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie Iłowa z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy i inspektora nadzoru. Przedmiotem rady były
opóźnienia w realizacji inwestycji i związane z tym konsekwencje,
- 7 grudnia 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż biletów
miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na okres 01.01.201931.12.2019r.,
- trwają prace nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia w związku z
planowanym przetargiem nieograniczonym dotyczącym administrowania
boiskami piłkarskimi w Iłowej, Koninie Żagańskim i Czernej,
- w dniach 27-28 listopada oraz 4-5 grudnia 2018r. Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych wziął udział w warsztatach organizowanych
przez WFOŚiGW w Zielonej Górze w ramach szkoleń Energetyków Gminnych.
Szkolenie miało na celu przygotować merytorycznie pracowników gmin do roli
doradców energetycznych w zakresie ograniczenia niskiej emisji,
termomodernizacji itp.,
- 29 listopada 2018r. w Komisariacie Policji w Iłowej złożono wyjaśnienia
dotyczące kradzieży dwóch elementów placu zabaw z terenu Przedszkola
Miejskiego w Iłowej,
- 10 grudnia 2018r. podpisano referencje dla Wykonawcy inwestycji pn. Budowa
drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296,
- w dniu 3.12 ogłoszono przetargi na najem gruntów pod budowę garaży na
działce nr 7/41 na osiedlu mieszkaniowym Czyżówek,

- przekazano do ZGKiM zlecenie przycięcia konarów na drzewach przy ul.
Konopnickiej w pasie drogi gminnej,
- pracownicy ZGKiM dokonali naprawy chodnika w pasie drogi gminnej i
podcięciem odrostów na drzewie w Iłowej ul. Piaskowej oraz zamontowali znaki
drogowe w Szczepanowie (lustra), Borowem, Klikowie, w Iłowej przy ul.
Młyńskiej/Żeromskiego, ul. Pułaskiego,
- pracownicy ZGKiM zamontowali oznakowanie w miejscowości Borowe (ruch
jednokierunkowy na odcinku drogi gminnej przy budynku nr 12). Organizacja ta
jest powiązana ze zmianą organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 300,
- sprawdzono w m. Borowe przywrócenie przez Gminę Wymiarki jezdni i
pobocza sprzed awarii sieci wodociągowej. Prace nie zostały wykonane,
- zaopiniowano projekt organizacji ruchu drogowego dotyczącego czasowej
organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 001833F w
obrębie Konina Żagańskiego na czas remontu przejazdu kolejowego w km 92,468
linii nr 282 Miłkowice – Żary,
- podpisano umowę na zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów,
- w ramach przebudowy biblioteki podpisano umowę na wymianę stolarki
okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej na kwotę
37.000,00 zł brutto oraz przebudowę instalacji elektrycznej i IT w budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej na kwotę 21.000,00 zł,
- pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonali odbioru
następujących robót: przywrócenia pasa drogowego po usunięciu dwóch awarii
sieci gazowej przy ul. Żaków w Iłowej, wykonanie i montaż jednej latarni
solarnej LSU 1001 w Żagańcu w ramach Funduszu Sołeckiego (7.740,00 zł),
rozbudowa oświetlenia drogowego w Borowym w ramach Funduszu Sołeckiego
(15.996,15 zł), montaż studni kanalizacji podciśnieniowych przy budynkach nr
36, 38, 43 i 45 ul. Żagańskiej w Iłowej (35.000,00 zł),
- wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Jankowej Żagańskiej”, złożony w ramach ogłoszonego naboru do
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 uzyskał pozytywną
ocenę formalno-merytoryczną przeprowadzoną przez ekspertów i otrzymał 69 pkt
na 77 punktów możliwych do uzyskania. Gmina Iłowa jest na pierwszym miejscu
ex aequo z inną gminą na liście rankingowej. Obecnie w II etapie projekt zostanie

poddany ocenie środowiskowej. Ostateczne ogłoszenie wyników o
dofinasowaniu przez RPO nastąpi do końca 2018 roku. Całkowita wartość
projektu (przed ogłoszeniem przetargu) 1 200 935 ,00 zł w tym kwota
dofinansowania 533 170,04 zł,
- 6 grudnia ogłoszono otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019r.
Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego. Termin składania ofert upływa
31 grudnia. Konkursy ogłoszone są w zakresie:
a) kultury fizycznej i sportu. Obejmuje organizację działalności szkoleniowej i
współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dla dzieci i młodzieży na
terenie Gminy Iłowa w zakresie: piłki nożnej, piłki siatkowej, judo,
b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Obejmuje wyrównywanie szans
życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa,
Kwota przewidziana na oba konkursy 114 000 ,00 zł
- 6 grudnia ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację celów publicznych z
zakresu sportu w 2018 roku, termin składania ofert upływa 31 grudnia. Zakres
konkursu to poprawa warunków uprawiana sportu przez zawodników klubów
sportowych. Kwota przewidziana na realizacje 125 00 ,00 zł.

Ochrona Środowiska
- rozliczony został projekt dotyczący usunięcia i utylizacji wyrobów
zawierających azbest odebranych od mieszkańców Gminy realizowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokonano
refundacji wydatków w kwocie 47 056,81 zł,
- ogłoszono nabór wniosków na zadanie polegające na usunięciu materiałów
zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na rok 2019 r. Wnioski można składać
do 05 stycznia. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskanych środków z
Wojewódzkiego Funduszy Ochron Środowiska w Zielonej Górze,

