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Sprawozdanie Burmistrza od 22 stycznia 2021 do 17 lutego 2021 

 

• 2 lutego 2021 r. przesłano do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. pismo 

w sprawie deklaracji współpracy Gminy Iłowa ze spółką w sprawie gazyfikacji Gminy Iłowa. 

 

• 16 lutego 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Opracowanie kompletnej 

dokumentacji technicznej zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Czernej, 

kwota 22 200 zł.  

 

• 16 lutego 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Opracowanie kompletnej 

dokumentacji technicznej zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej.  

 

• 16 lutego 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Opracowanie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Traugutta w 

Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi, kwota 27 060 zł.  

 

• 16 lutego 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Opracowanie kompletnej 

dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 

11 w Iłowej wraz z wymianą instalacji C.O. Kwota 12 054 zł. 

 

• 16 lutego 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na opracowanie 13 szt. map do celów 

projektowych na potrzeby sporządzenia dokumentacji technicznych lokalizacji obiektów małej 

architektury w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Inwestycyjnego 

Lubuska Baza Turystyczna. 

 

• 17 lutego 2021 r. przygotowano postępowanie przetargowe dla zadania pn. Rozbudowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jaśminowej i Ogrodowej – 

II etap w Iłowej. 

 

• W dniu 1 lutego 2021 zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego 2 wnioski o udzielenie 

pomocy finansowej : 

a) Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal na terenie Stadionu Miejskiego w Iłowej 

w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa”. Koszt całkowity 200 000 

zł w tym dofinansowanie 100 000 zł. 

b) Budowa infrastruktury turystycznej w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza 

Turystyczna” w Gminie Iłowa. Koszt całkowity 210 900 zł w tym dofinansowanie 100 000 

zł. 

 

• W dniu 11 lutego złożono do Urzędu Wojewódzkiego 3 wnioski   o uzyskanie środków z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na inwestycje w miejscowościach, w 

których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej: 

a) Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenach popegeerowskich w Gminie 

Iłowa. Przedmiotem inwestycji będzie budowa boiska wielofunkcyjnego w Borowym, 

budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżówku, budowa systemu automatycznego 

nawadniania boiska sportowego w Koninie Żagańskim. Koszt ogółem 1.800.000 zł. 

b) Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa na terenach popegeerowskich.  

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja drogi gminnej dz. nr 1/22 wraz z oświetleniem 

w Koninie Żagańskim, modernizacja drogi gminnej dz. nr 625/1 wraz z oświetleniem w 

Koninie Żagańskim, modernizacja drogi gminnej dz. nr 518 w Borowym, modernizacja 
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drogi dz. nr 1215/6 ul. Dąbrowskiego w Iłowej, modernizacja drogi dz. nr 276 w Czyżówku 

oraz modernizacja drogi na działce nr 7/41, dz. nr 7/46 i dz. nr 7/45 wraz z budową 30 miejsc 

parkingowych w Czyżówku z oświetleniem i dojazdem do osiedla popegerowskiego. Koszt 

ogółem 1.840.000 zł. 

c) Modernizacja systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi 

zagrożeniami na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowa. Przedmiotem inwestycji 

będzie modernizacja remiz OSP w Koninie Żagańskim (Krajowy System Ratowniczo-

Gaśniczy), OSP w Borowym oraz  OSP w Iłowej (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) 

wraz z wymianą hydrantów p.poż. w Koninie Żagańskim, Borowym i Iłowej. Koszt ogółem  

1.360.000 zł. 

 

• 4 lutego 2021 r. odpowiedziano na wniosek HiProMine S.A. w sprawie nabycia na terenie 

Gminy Iłowa nieruchomości o powierzchni ok. 5 ha w celu budowy pełnoskalowego zakładu 

produkcji owadów. Poinformowano, że Gmina Iłowa nie posiada nieruchomości 

przeznaczonych pod tego typu inwestycję. 

 

• 5 lutego 2021 r. podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży na rzecz najemców lokali 

mieszkalnych w Iłowej przy ul. Żeromskiego 29/3, ul. Ogrodowej 14/2, ul. Nadrzecznej 11/14 

oraz ul. Hutniczej 1/25. 

 

• 28 stycznia 2021 r. podpisano zamówienie na zakup masy asfaltowej na zimno na potrzeby 

remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 

 

• 29 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stacji Shell 5328 Iłowa Węzeł 

Czerna. Spotkanie dotyczyło stanu technicznego odcinka drogi do stacji Shell i AS24. Ustalono, 

że Gmina przedstawi do akceptacji i podpisu porozumienie, w którym zawarte zostanie 

pokrycie w 100% kosztów wykonania projektu budowalnego tego odcinka przez Firmę Shell 

oraz pokrycie po 1/3 kosztów remontu tego odcinka drogi (Gmina, Shell i AS24). 

 

• 12 lutego 2021 r. wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze będącego 

odpowiedzią na mój wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania dróg 

wojewódzkich nr 296 i 300 w Iłowej (ulice Kolejowa, Traugutta i Ogrodowa). W piśmie 

poinformowano, że stanowisko na ten temat zostanie zajęte po wykonaniu pomiarów ruchu 

pojazdów oraz otrzymaniu z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Gorzowie Wielkopolskim informacji na temat zdarzeń drogowych.  

 

• Decyzje - lokalizacja urządzeń w pasie drogowym (zgoda na lokalizację, uzgodnienia) dla: 

a) ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 58 – zgoda na 

lokalizację projektowanego przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4kV w pasie 

drogowym drogi gminnej nr 001850F, stanowiącej własność Gminy Iłowa, celem 

przyłączenia Zakładu Górniczego „Borowe” położonego w m. Borowe. 

b) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów uzgodnienie 

lokalizacji sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych w pasie drogowym 

drogi gminnej nr 101106F, działka drogi nr 956 i 1086 w m. Iłowa, celem przyłączenia 

budynków mieszkalnych. 

 

• Uzgodnienia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iłowa, wydane dla: 
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a) Budimex S.A. ul. Ożynowa 32, 53-009 Wrocław – uzgodnienie przyłącza wodociągowo-

kanalizacyjnego przez działkę nr 646/2, obręb Konin Żagański, stanowiącą własność Gminy 

Iłowa. 

b) Elektrownia PV Łagiewniki 1 sp. z o.o. – zgoda na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej 

oznaczonej działką nr 601 na działkę nr 59/6 w m. Konin Żagański.  

 

• Wydano 11 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego, 

wszczęto 5 postepowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

 

• Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Blacharskiej w Iłowej.  

 

• Wszczęto trzy postepowania administracyjne na mocy ustawy o ochronie zwierząt w sprawie 

odebrania psów od właścicieli nieruchomości. 

 

• Zgłoszono na policję podejrzenie popełnienia przestępstwa związanego ze znęcaniem się nad 

zwierzętami przez ich właścicieli. 

 

• Wydano 3 decyzje o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z 

likwidacją punktu sprzedaży. 

 

• Wszczęto postępowanie w sprawie wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w związku z likwidacją punktu sprzedaży. 

 

• Wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 81 w 

pasie drogi powiatowej 1079F w m. Iłowa na wniosek Zarządu Powiatu Żagańskiego. 

 

• Wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 477 

w pasie drogi wojewódzkiej nr 300 w m. Iłowa na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

 

• 3 lutego 2021 r. przekazano dotacje na wyżej wymienione zadania w kwotach: 

a) Klub Piłkarski Piast kwotę  9 160,00 zł  na zadanie z zakresu sportu dla dorosłych  

b) Towarzystwo Turystyczno – sportowe Orzeł kwotę 1 678,00 zł na zadanie z zakresu sportu 

dla dorosłych  

c) Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Płomień kwotę1 689,00  zł na zadanie z zakresu 

sportu dla dorosłych . 

 

• 1 lutego 2021 r. podpisano umowę Firmą PB – TRANS Piotr Broś na  przewóz osób do punktu 

szczepień z terenu Gminy Iłowa, które zarejestrowane są na szczepienia przeciwko COVID-19 

i : 

a) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N 

lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami wraz z opiekunem lub  

b) mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w 

samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. 

Jest to zadanie zlecone przez Wojewodę Lubuskiego i refundowane w 80%. W okresie                

od 1 lutego z przewozu skorzystało 6 osób z terenu gminy Iłowa.  
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• 10 lutego 2021 r. został złożony wniosek w ramach program na Lokalnego Animatora Sportu- 

oczekujemy na wyniki.  

 

• Opracowano wytycznych Burmistrza Iłowej do działania w zakresie obrony cywilnej i 

zarządzania kryzysowego w roku 2021. 

 

• Zagrożenie kolejną epidemią „Ptasia Grypa”. W związku z pismem Powiatowego Lekarza 

Weterynarii z dnia 11 lutego 2021 roku ustalono właścicieli drobiu przydomowego na terenie 

Gminy Iłowa (ok. 60 osób) i przekazano im kserokopie pisma z zaleceniami stosowania 

odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy 

ptaków. Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu 

pisma doręczyli strażacy z jednostek OSP Iłowa, Borowe i Konin Żagański. 

 

• Przegląd miejsc newralgicznych związanych z zagrożeniem powodziowym (zapora na zalewie 

w Klikowie, mosty na rzekach Czerna Mała, Czerna, Czernica), konieczne usunięcie dwóch 

drzew znajdujących się w rzece Czerna Mała w rejonie ul. Młyńskiej w Iłowej. 

 

• W niedzielę, 14 lutego 2021 r., w specjalnym reżimie sanitarnym upamiętniono 81. rocznicę 

pierwszej masowej zsyłki Polaków przeprowadzoną przez ZSRR na zajętych w 1939 r. 

wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej. Pomimo znacznych ograniczeń związanych z epidemią 

koronawirusa mieszkańcy naszej gminy pamiętali o bolesnych wydarzeniach z lutego 1940 

roku. W minioną niedzielę odprawiona została msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla w 

Iłowej w intencji Zesłańców Sybiru. Odbyła się także krótka ceremonia złożenia kwiatów na 

cmentarzu komunalnym przy krzyżu upamiętniającym zesłanych, w której wspólnie z 

Przewodniczącym oraz radnymi reprezentowałem samorząd. Zebrani oddali hołd milionom 

obywateli polskich, ginących w katowniach Gestapo, mordowanych przez NKWD, 

wywożonych do niemieckich obozów koncentracyjnych i deportowanych w głąb ZSRS do 

łagrów oraz na zsyłkę. 

 


