Działania w okresie międzysesyjnym – stan na dzień 13.03.2020r.
1.

W związku z rozpoczęciem prac remontowo budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi na dz. ewid. nr
137/2- etap I” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Międzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego, Wykonawca wystawił dwie
faktury częściowe za wykonane w miesiącu grudniu i styczniu prace na kwotę 75.957,90zł oraz
77.501,98zł.Termin zakończenia realizacji zadania 30.04.2020 r.

2.

W dniu 26.02.2020 r. na kontro Gminy Skąpe wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w
formie refundacji w wysokości 410.715,12zł, które stanowi rozliczenie końcowe projektu pn.
„Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe”. Wartość całkowita projektu zamknęła
się kwotą 6 399 049,58zł. Wysokość dofinansowania: 2 615 807,24zł.

3.

W dniu 27.02.2020 r. Gmina Skąpe złożyła do wybranego przez MSiT operatora Programu Lokalny
Animator Sportu, tj. Fundacji Orły Sportu wniosek o dofinansowanie realizacji zajęć na boisku Orlik w
Międzylesiu, na którym – zgodnie z dotychczasową praktyką – ma być zatrudnionych dwóch
animatorów. W związku z wypowiedzeniem w dniu 5.03.2020 r. przez MSiT ze skutkiem
natychmiastowym umowy z Fundacją Orły Sportu, Ministerstwo ogłosiło dodatkowy nabór na realizację
programu i wyłonienie operatora. Ma on zostać wybrany w dniu 24.03.2020, wówczas możliwe będzie
złożenie ponownie wniosku o dofinansowanie zadań na Orliku w Międzylesiu.

4.

W dniu 27.02.2020 r. wpłynęła do Gminy Skąpe odpowiedź ze strony WFOŚiGW w Zielonej Górze w
sprawie niezakwalifikowania do dofinansowania wniosku na rozbudowę strażnicy OSP w Ołoboku w
ramach podstawowego naboru. W związku z tym Gmina Skąpe wystąpiła w dniu 5.03.2020 r. z prośbą
o przywrócenie oceny przedmiotowego wniosku w chwili zwolnienia się jakichkolwiek środków w
ramach przedsięwzięć priorytetowych WFOSiGW. Podobna sytuacja w przeszłości dotyczyła projektu
rozbudowy OSP w Podłej Górze. Wówczas w związku z pojawieniem się w trakcie roku budżetowego
wolnych środków możliwa była realizacja projektu w Podlej Górze.

5.

W dniu 28.02.2020 r. Gmina Skąpe wsparła dwie parafie zlokalizowane na terenie gminy w
przygotowaniu pism do LWKZ w Zielonej Górze z zapytaniami o konieczności zamontowania w
kościołach, tj. w Międzylesiu i w Pałcku instalacji wodociągowej wraz z hydrantami wewnętrznymi.
Nakaz montażu ww. urządzeń wynika z zaleceń pokontrolnych, które wydała PSP w Świebodzinie na
podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych na miejscu.

6.

W dniu 28.02.2020 r. Gmina Skąpe została poinformowana o kontroli prowadzonej przez Izbę
Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w zakresie wydatków realizowanych w ramach projektu pt.
„Zwiększenie potencjału gminy poprzez opracowanie Lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Skąpe
do roku 2023”, na który w roku 2018 pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 43 768,07 zł. Kontroli podlegają wydatki za styczeń
2018 r., które zostały przez IAS wybrane losowo. W dniu 6.03.2020 r. Gmina Skąpe wywiązała się z
obowiązku dostarczenia skanów dokumentów podlegających ocenie. Wyniki kontroli zostaną
przedstawione po jej zakończeniu.

7.

W dniu 02.03.2020r. została podpisana umowa z Biurem Projektów Budowlanych Aneta Wojewódka na
wykonanie dokumentacji projektowej celem realizacji zadania pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w
Ołoboku na cele oświatowe”. Termin wykonania dokumentacji 15.05.2020r., koszt dokumentacji
22.140,00zł brutto.

8.

W dniu 09.03.2020r. została przekazana dokumentacja projektowa na realizację zadania pn.
„Modernizacja drogi w Niesulicach do Ośrodka Wypoczynkowego Kormoran”. Koszt dokumentacji
to 5.535,00zł brutto. Zostało wykonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie celem dalszej realizacji zadania.

9.

W dniu 12.03.2020r. w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczony na zadanie pn.:
„Przebudowa istniejącego dojazdu do cmentarza oraz istniejącego placu postojowego na dz.
ewid. nr 77/5, 77/9, 77/11, 339 w miejscowości Pałck – w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie
terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałck” podpisano umowę z na kwotę 120.986,38 zł.
brutto. W dniu podpisania umowy został przekazany do dyspozycji wykonawcy teren pod wykonanie
zadania. Zostały rozpoczęte prace budowlane.

