Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie 24.05.2016 r. do 28.06.2016 r.

WARUNKI ZABUDOWY, DECYZJE ŚRODOWISKOWE


Wydano sześć decyzji o warunkach zabudowy w tym jedną na rzecz Gminy Iłowa na
wykonanie termomodernizacji budynku socjalno-administracyjnego położonego na
Stadionie Miejskim w Iłowej wraz

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

i zamontowaniem paneli fotowoltaicznych,


Wydano jedną decyzję o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,



wydano trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym dwie na
rzecz Gminy Iłowa tj.:



budowa oświetlenia drogowego przy ul. Pałacowej w Iłowej,



rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Iłowa – ul. Żagańska.

SPRAWY SPOŁECZNE


21 czerwca 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pod nazwą:
„Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy
Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” Termin
składania ofert upływa 19 lipca 2016 r. o godzinie 12:00, otwarcie ofert nastąpi 19 lipca
2016 r. o godzinie 12:15.

SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ


Podpisano umowy na dofinansowanie zadań z tzw. inicjatywy lokalnej. Trzy umowy
dotyczą zakupu koszy i stojaków rowerowych na osiedlu Czyżówek i jedna dotyczy
modernizacji oświetlenia przy ul. Ogrodowej,



udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie wymiany stolarki okiennej w budynku
Praktyki Lekarskiej w Iłowej przy ul. Kolejowej,



udzielono odpowiedzi na petycję Rady Rodziców przy przedszkolu w Iłowej dotyczącą
budowy nowego budynku przedszkolnego,



udzielono odpowiedzi dla ZZO Marszów w sprawie ilości odpadów przekazywanych
do RIPOK w Marszowie,



udzielono wyjaśnień związanych z wnioskami wypływającymi z kontroli NIK
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,



udzielono odpowiedzi na pismo dotyczące kanalizacji ściekowej w rejonie budynku
przy ul. Hutniczej 1,



wystąpiono do Starosty Żagańskiego z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu poprzez
ograniczenie tonażu pojazdów poruszających się ulicą Ogrodową w Iłowej,



wystąpiono do Starosty Żagańskiego z wnioskiem o wyrównanie poboczy drogi
z Iłowej do Konina Żagańskiego w związku z nasileniem ruchu pojazdów w wyniku
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańskiej,



Wystąpiono do ENEA Operator z wnioskiem o wymianę słupów elektroenergetycznych
zlokalizowanych w pasie drogi ul. Żeromskiego – w związku z planowaną przebudową
ul. Żeromskiego,



wystosowano pismo do ZDW w Zielonej Górze w sprawie nieodpłatnego pozyskania
destruktu (frezowin) z nawierzchni ul. Żagańskiej z przeznaczeniem na wyrównanie
gruntowe,



14 czerwca 2016r. odbyła się Rada budowy zorganizowana przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich (ZDW) w Zielonej Górze w związku z przebudową drogi nr 296. W
trakcie rady Burmistrz Iłowej złożył wnioski dotyczące wykonania dodatkowego
odcinka chodnika (ok. 20m) w celu skomunikowania ul. Żagańskiej z ul. Sportową i
Zaułek Rybacki oraz wykonania przejścia dla pieszych w okolicach marketu. Jako
uzupełnienie wniosków złożonych podczas Rady budowy wystosowano także pisma
dotyczące

ustawienia

znaków

informacyjnych

o

zalecanym

objeździe

przebudowywanego odcinka drogi przez Konin Żagański oraz w sprawie lokalizacji
znaku drogowego A-7 (Ustąp pierwszeństwa) przy wyjeździe z marketu,


wystosowano pismo dotyczące utrzymania i stanu technicznego dróg powiatowych na
terenie gminy Iłowa ze szczególnym uwzględnieniem drogi powiatowej z Iłowej
do Konina Żagańskiego i Szczepanowa oraz ze Szczepanowa do Jankowej Żagańskiej,



wystosowano pismo do ZDW w Zielonej Górze w sprawie utrzymania zieleni
przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300,



wystosowano pismo do Starosty Żagańskiego w sprawie montażu bariery ochronnej
przy rowie melioracyjnym w pasie drogi powiatowej na wjeździe do miejscowości
Szczepanów,



zlecono Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej Winda koszenie terenów zielonych w rejonie
osiedla Czyżówek, osiedla Borowska oraz przy ul. Ogrodowej.

DROGI


01.06. wydano decyzję na lokalizację projektowanej sieci oświetlenia drogowego
ul. Pałacowej w Iłowej,



03.06. zaopiniowano pozytywnie projekt organizacji ruchu na czas robót związanych
z przebudową przejazdu kolejowo-drogowego w Jankowej Żagańskiej i projekt stałej
organizacji ruchu dla tego przejazdu.

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI


14 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu
dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie
przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego. Projekt
Gminy Iłowa „Rozbudzenie potencjału - Rewitalizacja społeczna i gospodarcza
Gminy Iłowa” został zakwalifikowany do otrzymania dotacji w wysokości 71 640,00
zł co stanowi 90% całkowitej wartości projektu ( 79 600,00 zł) . Wkład własny wyniósł
7 960,00 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016-201 (Celem
sporządzanego programu rewitalizacji jest wyznaczenie oraz opisanie obszaru
kryzysowego o szczególnie dużym natężeniu zjawisk negatywnych. Następnie w
ramach wdrażania i realizacji działań zapisanych w programie rewitalizacyjnym jest
wyprowadzenie wskazanych obszarów ze stanu sytuacji kryzysowej),



14 czerwca został złożony wniosek „Termomodernizacja budynku socjalnoadministracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”

w ramach konkursu

zamkniętego
Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna
– projekty realizowane poza formułą ZIT. Wartość środków Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w
ramach powyższego

konkursu wynosi 40 000 000,00 PLN. Całkowita wartość

projektu wynosi 778 561,86 zł w tym dofinansowanie 453 409,65 zł.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej 42 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania
wynosi 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi
133 743 132,64 PLN.
Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej- Budynek socjalno-administracyjny na Stadionie Miejskim w Iłowej .
Realizacja inwestycji będzie

polegała

na modernizacji i dociepleniu przegród

pionowych i poziomych (ścian i dachów), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacji źródeł ciepła (zmiana źródła ciepła – kocioł węglowy na kocioł na
biomasę (pellet)), modernizacji sieci wewnętrznej CO i CWU. Ponadto w budynku
zostanie zamontowany system monitorowania i zarządzania energią w oparciu o
technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK); OZE – kocioł na biomasę (pellet),
będzie też miała miejsce modernizacja oświetlenia wewnętrznego i wykonana zostanie
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja), nastąpi też modernizacja
istniejącej wentylacji i klimatyzacji.


25 maja 2016 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Paweł
Lichtański wraz z panią Skarbnik Ewą Pasternak - Jerz podpisał umowy
na dofinansowanie modernizacji ulic Pułaskiego, Batorego oraz Placu Wolności w
Iłowej.



21 czerwca 2016 r. w Iłowej Burmistrz Paweł Lichtański spotkał się z przedstawicielem
partnerskiej gminy Rietschen Ralfem Brehmerem. Celem wizyty było wyznaczenie
dalszych kierunków współpracy oraz omówienie interesów i zacieśnianie więzów
przyjaźni z uwzględnieniem europejskiej perspektywy.

