Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
od dnia 11 grudnia 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018r.

- dokonano odbioru prac związanych z montażem ogrzewania podestowego w Kościele
Parafialnym w ramach umowy o dofinansowanie prac restauratorsko-konserwatorskich (koszt
inwestycji 20 000,00 zł);
- dokonano odbioru końcowego przebudowy pomieszczeń sekretariatu na świetlicę w Szkole
Podstawowej w Iłowej ( koszt inwestycji 67 548,00 zł);
- dokonano odbioru końcowego wykonania instalacji elektrycznej i IT w pracowni
informatycznej w Szkole Podstawowej w Iłowej ( koszt inwestycji 66 328,00 zł);
- dokonano odbioru końcowego wymiany stolarki okiennej w przyziemiu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Iłowej (koszt inwestycji 37 000,00 zł);
- dokonano odbioru końcowego przebudowy instalacji elektrycznej i IT w przyziemiu
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej ( koszt inwestycji 21 000,00 zł);
- 14 grudnia 2018r. zakończono okresową kontrolę zbiornika i JAZ w Klikowie (koszt
inwestycj 8 000,00 zł);
- dokonano odbioru końcowego wymiany studni podciśnieniowych przy ul. Traugutta 23-26
w Iłowej (koszt inwestycji 85 000 zł);
-. dokonano odbioru końcowego remontu dwóch studni na terenie SUW w Iłowej ( 22 842,00
zł);
- 21 grudnia 2018r. rozstrzygnąłem i wybrałem najkorzystniejszego wykonawcę w
postępowaniu przetargowym na sprzedaż biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających
do szkół na okres 01.01.2019-31.12.2019r. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty: Feniks V
sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w Żaganiu. Najkorzystniejszą ofertą była oferta MZK Sp. z o.o. w
Żaganiu za kwotę 169 438,50zł;
- 21 grudnia 2018r. udzieliłem odpowiedzi KOWR w Zielonej Górze w sprawie planowanej
realizacji inwestycji drogowych w obrębie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
558 i 559/1. KOWR będzie prawdopodobnie sprzedawać działki przy autostradzie i do
wyceny potrzebowali informacji, czy Gmina Iłowa w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje
inwestycje drogowe w sąsiedztwie dwóch działek;
- wniosek pt. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa ” znalazł się na
pierwszym miejscu ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski listy projektów wybranych do
dofinansowania. Projekt zwiększa dostęp do wychowania przedszkolnego dla 11 dzieci z
Gminy Iłowa oraz upowszechnia wysoką jakość wychowania przedszkolnego dla wszystkich

dzieci uczęszczających do istniejącego przedszkola. Całkowita wartość projektu to
260 120,75 zł., w tym kwota dofinansowania 221 102,64 zł. Zamierzamy rozpocząć
realizacje projektu od sierpnia 2019r. Obecnie trwa procedura popisania umowy o
dofinansowanie;
- wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Remont drogi gminnej nr 101112F, ul. 1 Maja w
Iłowej –etap II” znalazł się na ogłoszonej ostatecznej liście rankingowej wniosków
zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wartość całkowita zadania przed
ogłoszeniem przetargu to 245 942,00 zł, w tym dofinansowanie 122 971 zł (50% kosztów
kwalifikowalnych). Procent dofinansowania ma być zwiększony do 80%. Inwestycja
planowana do wykonania w roku 2019;
- podpisałem umowę na zakup wyposażenia w zakresie mebli i krzeseł do budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Iłowej na kwotę 40 500,00 zł brutto;
- podpisałem umowę na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej na kwotę 27.000,00 zł;
- dokonano zakupu huśtawki – ważki metalowej z Funduszu Sołectwa Wilkowisko na kwotę
1715,40 zł;
- w dniu 16 grudnia 2018 r. po raz czwarty została zorganizowana na Placu Wolności w
Iłowej wspólna Wigilia. Miejską Wigilię tradycyjnie rozpoczęła wspólna modlitwa, której
przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Lubiatowski. Po życzeniach złożonych przeze mnie
oraz
proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, mieszkańcy podzielili się
opłatkiem, potem była wspólna wieczerza. Ogromną radość sprawiła najmłodszym żywa
szopka i wizyta Świętego Mikołaja.

