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Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

 od 20 listopada 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. 

 

• 23 listopada 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania polegającego na wykonaniu 

zabudowy przestrzeni nad szafą dwustronną w pomieszczeniu kuchni w Miejskim Przedszkolu 

w Iłowej na kwotę 3075,00 zł. Termin wykonania ustalony został na 18 grudnia 2020 r. Prace 

wykonano w terminie. 

• 23 listopada 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania polegającego na montażu 3szt. 

klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej na kwotę 11 808,00 

zł. Termin wykonania ustalony został na 24 grudnia 2020 r. Prace trwają. 

• 23 listopada 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania polegającego na opracowaniu 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 

101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego na kwotę 12300,00 zł. Termin 

wykonania ustalony został na 31 grudnia 2020 r. Prace trwają. 

• 24 listopada 2020 r. otworzono oferty w postepowaniu przetargowym na realizację zadania pn. 

Wykonanie nawierzchni w obrębie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma 

HYDROKRIS Krzysztof Świderski z Konina Żagańskiego na kwotę 257 070,00 zł. 11 grudnia 

2020 r. podpisałem umowę na realizację przedsięwzięcia.  

• 24 listopada 2020 r. podpisano umowę na realizacje zadania polegającego na wykonaniu, 

dostawie i montażu 4 szt. tablic informacyjnych związanym z realizacją inwestycji 

współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 4093,44zł. Termin 

wykonania ustalony został na 24 grudnia 2020 r. Prace trwają. 

• 7 grudnia 2020 r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pn. Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z 

terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. 

W wyznaczonym na dzień 14 grudnia 2020 r. terminie wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza 

ofertę złożyła firma Feniks V Oddział Żary na kwotę 142 375,70 zł.  

• 11 grudnia 2020 r. dokonano odbioru prac konserwatorskich i restauratorskich przy ambonie 

stanowiącej element wyposażenia kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla ul. Kościelna 4, 68-

120 Iłowa. Kwota dotacji 30 000 zł. W zakres prac wchodziło: 

a) usunięciu wtórnych warstw i przemalowań z partii polichromowanych, 

b) doczyszczenie powierzchni, 

c) impregnacji strukturalnej drewna 

d) uzupełniniu ubytków drewna i rekonstrukcji brakujących elementów 

e) uzupełnieniu ubytków zaprawy i opracowaniu ich powierzchni, 

f) rekonstrukcji i uzupełnień ubytków złoceń i srebrzeń, 

g) wykonaniu werniksu retuszerskiego, 

h) uzupełnieniu ubytków warstwy malarskiej, 

i) wykonaniu werniksu końcowego, 

j) założeniu bariery przeciwwilgociowej. 

• 11 grudnia 2020 r. udzielono odpowiedzi mieszkańcom ul. Ogrodowej w Iłowej nt. podjętych 

działań zmierzających do przebudowy ul. Ogrodowej dz. nr 494/10 w Iłowej. Zostało zlecone 

opracowanie PFU będące podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW. 

• 14 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji polegającej na rozbudowie sieci 

wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały w Iłowej. Wartość 

wykonanych robót to kwota 208 202,48 zł. 

• 15 grudnia 2020 r. dokonano przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn. Poprawa infrastruktury 

edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa. Termin usunięcia usterek ustalona na okres ferii 

zimowych.  
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• 16 grudnia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania polegającego na wykonaniu 

instalacji wodnej w pomieszczeniu kuchni w Miejskim Przedszkolu w Iłowej na kwotę 2460,00 

zł. Termin wykonania ustalony został na 31 grudnia 2020 r. Prace trwają. 

• 22 grudnia 2020 r. podpisano umowę na montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów 

przewidzianej do realizacji w Iłowej na terenie skateparku. 

• 17 grudnia 2020 r. został złożony do Ministerstwa Sportu  wniosek o dofinansowanie  nauki 

pływania dla 90 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Iłowej. Koszt całkowity zadania 

wynosi 38 400 zł w tym kwota dofinansowania  18 200 zł. W przypadku otrzymania 

dofinansowania zajęcia zaplanowane zostały na I półrocze 2021 roku. 

• 20 listopada 2020 r. z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wpłynęła odpowiedź na 

wniosek mieszkańców o przekazanie na rzecz Gminy Iłowa nieruchomości oznaczonego 

działką nr 95/2 położonej w obrębie Żaganiec. W odpowiedzi poinformowano, że działka nie 

może być przekazana na rzecz Gminy Iłowa, ze względu na to, iż jest to działka rentowa w 

dożywotnim użytkowaniu. 

• 27 listopada 2020 r. podpisano umowę notarialną dotyczącą sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej działka nr 689 w Koninie Żagańskim. Nabywca nieruchomości 

został wyłoniony w wyniku przeprowadzonych rokowań (po dwóch nieskutecznych 

przetargach). W tym samym dniu podpisałem warunkową umowę sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej działką nr 307/4 w Szczepanowie. Nabywca został wyłoniony w 

przetargu ustnym nieograniczonym. W stosunku do tej nieruchomości Lasom Państwowym 

przysługuje prawo pierwokupu w trybie ustawy o lasach (w ewidencji gruntów działka opisana 

jest jako las). 

• 30 listopada 2020 r. na wniosek kierownika ZGKiM w Iłowej podjęto zarządzenie w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 3 grudnia br. trzeciego przetargu ustnego na 

najem lokalu użytkowego w Iłowej przy ul. Krótkiej oraz trzeciego przetargu ustnego na najem 

lokalu użytkowego w Iłowej przy ul. Żagańskiej 23  należących do zasobu Gminy Iłowa. 

• 30 listopada 2020 r. podejmując zarządzenie powołano Komisję do przeprowadzenia w dniu 

4 grudnia 2020 roku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu 

użytkowego nr 4 w Koninie Żagańskim 32. 

• 30 listopada 2020 r. w imieniu mieszkańców Sołectwa Żaganiec zwrócono się do Nadleśnictwa 

Żagań o odpłatne wydzierżawienie części działki leśnej nr 272 położonej w obrębie Żaganiec. 

Na wnioskowanej części działki o powierzchni około 0,13 ha planowane jest postawienie 

drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w jej obrębie w postaci ustawienia ławek, 

koszy na odpady, wykonanie ścieżek oraz terenu do gier zespołowych (koszykówka i piłka 

siatkowa). 

• 30 listopada 2020 r. podejmując zarządzenie wyznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 16 

położony w Iłowej przy ul. Traugutta 24. Z wnioskiem o sprzedaż zwrócił się najemca lokalu. 

• 1 grudnia 2020 r. wystąpiono do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żagańska 1, 3 w Iłowej o 

wyrażenie zgody na dokonanie połączenia dwóch lokali stanowiących własność Gminy Iłowa 

położonych w budynku nr 1. Przedmiotowe lokale były dotychczas użytkowane jako lokale 

użytkowe. Po ich połączeniu planujemy zmienić ich funkcję na mieszkalną. Lokal po zmianie 

jego przeznaczenia na mieszkalne zostanie przekazany do dysponowanie dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iłowej i będzie wykorzystywany okazjonalnie (krótkoterminowo) przez osoby 

samotne powracające np. z pobytu w szpitalu lub w innych sytuacjach losowych. W lokalu 

zostanie zamontowane ogrzewanie elektryczne, a wszelkie prace adaptacyjne zostaną 

wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• 3 grudnia 2020 r. podpisując aneks przedłużono termin trwania umowy najmu gruntu pod 

Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

 

• 4 grudnia 2020r. ze skutkiem negatywnym zakończył się II przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w Koninie Żagańskim 32. W wyznaczonym terminie wadium 
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upoważaniające do udziału w przetargu wpłaciły dwie osoby, które jednak nie zgłosiły się do 

przetargu. 

• 9 grudnia 2020 r. podpisując aneks przedłużyłem termin trwania umowy najmu gruntu 

stanowiącego część działki nr 773/5 pod kioskiem na targowisku miejskim przy ul. Kościelnej 

w Iłowej. 

• 14 grudnia 2020 r. podpisano umowę najmu gruntu stanowiącego część działki nr 768/3 w 

Iłowej przy ul. Kościelnej pod pawilonem handlowym.  

• 14 grudnia 2020 r. podpisano umowę notarialną dotyczącą sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej działką nr 307/4 w Szczepanowie oraz lokalu mieszkalnego 

położonego w Iłowej przy Placu Wolności 13/5. Nabywcy zostali wyłonieni w przetargach 

ustnych nieograniczonych. 

• 27 listopada 2020 r. stwierdzono zniszczenie wiaty przystankowej w Czernej. Dwie boczne 

szyny zostały wybite prawdopodobnie 26 listopada r. W dniu 30 listopada 2020 r. zlecono 

naprawę dla ZGKiM. 

• 30 listopada 2020 r. zlecono dla ZGKiM naprawę pobocza w pasie drogi gminnej w Iłowej, ul. 

Żaków (droga do Karo-Plast). 

• 30 listopada 2020 r. przesłano wniosek Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Małej Szkoły” z 

Konina Żagańskiego oraz Sołtysa Sołectwa Konin Żagański do Starostwa Powiatowego w 

Żaganiu o zamontowanie barierki w pasie drogi powiatowej w miejscowości Konin Żagański, 

na połączeniu chodnika z drogą powiatową. W dniu 9 grudnia wpłynęła odpowiedź, w której 

poinformowano, że barierka zostanie zamontowana w przyszłym roku. 

• 2 grudnia 2020 r. na wniosek Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów z Zielonej Góry 

zaopiniowano pozytywnie inwestycję polegającą na rozbiórce istniejącego i budowie nowego 

przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 w okolicy miejscowości 

Borowe na rowie „Wykroty”. Na czas wykonania robót zostanie zorganizowany tymczasowy 

objazd.  

• W ramach Funduszy Sołeckich zamówiono próg i znaki do Klikowa (montaż nastąpi na drodze 

gminnej w rejonie świetlicy wiejskiej) oraz tabliczki kierunkowe do Szczepanowa. 

• 2 grudnia 2020 r. wpłynęło pismo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego we 

Wrocławiu informujące o podjęciu działań mających na celu ustalenie faktycznego stanu 

zagrożenia w ruchu drogowym w miejscowości Czerna na drodze wojewódzkiej nr 296. Pismo 

jest efektem złożonego przez mieszkańców Czernej wniosku o zamontowanie w miejscowości 

urządzenia do pomiaru prędkości (fotoradaru). Kserokopię pisma przesłano do Sołtysa Czernej. 

• 4 grudnia 2020 r. odpowiedziano na wniosek Radnego Franciszka Przynogi w sprawie zmiany 

organizacji ruchu na ul. Akacjowej (odwrócenie kierunku jazdy od ul. Piaskowej do ul. 

Żagańskiej). W odpowiedzi poinformowałem Radnego, że zmiana organizacji wymaga 

dokonania analizy skutków proponowanej zmiany. 

• 9 grudnia 2020 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z Żagania wyrażono 

zgodę na korzystanie z przystanku autobusowego w Iłowej przy ul. Pułaskiego. 

• 15 grudnia 2020 r. przesłano dwa wnioski do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 

pierwszy o zwołanie komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego w sprawie organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 296 i 300 oraz drogi powiatowej nr 1079F w mieście 

Iłowa (skrzyżowanie ulic Traugutta, Kolejowej i Ogrodowej). Uzasadnieniem wniosku jest 

rozważenie poprawy bezpieczeństwa w obrębie przedmiotowego skrzyżowania. Drugi wniosek 

dotyczy rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z drogi wojewódzkiej na 

odcinku Placu Wolności (od apteki do skrzyżowania z ul. Żeromskiego). 

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

a) P.P.H.U MD Bogusław Dworecki Aleja Wojska Polskiego 130 D, 68-200 Żary   - 

uzgodnienie budowy oświetlenia drogowego w m. Iłowa na działce nr 816 i 860 gdzie 

inwestorem jest Gmina Iłowa.  
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b) Biuro Projektów i Usług Technicznych Marcin Zakrawacz ul. Łąkowa 26, 68-100 

Żagań – zgoda na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej        w 

m. Iłowa, ul. Piaskowa, w pasie drogowym drogi gminnej nr 101142F, działka drogi nr 

296 i 395 gdzie inwestorem jest Gmina Iłowa. 

• Decyzje - zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót dla: 

a) Firmy DEX SERVIS Jan Białek, 59-411 Paszowice, Zębowice 63/8 - budowa sieci 

telekomunikacyjnych w miejscowości Czyżówek i Iłowa. 

b) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie 

Wielkopolskim ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski - budowa sieci gazowej 

niskiego ciśnienia DN90 wraz z przyłączem w m. Iłowa, nr drogi 101129F - działka dr. 

494/10. 

• Decyzje – nałożenie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń dla: 

a) Orange Polska S. A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa – budowa sieci 

telekomunikacyjnych w miejscowości Czyżówek i Iłowa – nałożenie opłat za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 

b) Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie 

Wielkopolskim ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski - budowa sieci gazowej 

niskiego ciśnienia DN90 wraz z przyłączem w m. Iłowa, nr drogi 101129F - działka dr. 

494/10 – nałożenie opłat za umieszczenie urządzeń. 

• Uzgodnienia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iłowa, wydane dla: 

a) Elektrownia PV 29 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - uzgodnienie 

lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej oznaczonej działką nr 611 na działkę nr 75/14 w 

m. Konin Żagański w celu realizacji zaplanowanej inwestycji. 

b) ELEKTRO – PROJEKT Krzysztof Maniakowski, ul. Prusa 33, 68-100 Żagań – zgoda 

na przebieg projektowanego przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV przez działkę      nr 

839, obręb 0001 w m. Iłowa, przy ulicy Traugutta.         

c) Biuro Projektów i Usług Technicznych Marcin Zakrawacz ul. Łąkowa 26, 68-100 

Żagań – zgoda na lokalizację przebiegu projektowanej sieci wodociągowej                       i 

kanalizacyjnej przez działki nr 348, 402/2, 400/3, 399/4, 400/7, 406/8, znajdujących się 

w m. Iłowa. 

• Zakończono postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie Elektrowni Słonecznej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 75/14 (obręb 0006) w miejscowości Konin 

Żagański, Gmina Iłowa (proj. Konin Żagański IV „B”). 

• Usunięto z terenu gminy nielegalne wysypiska odpadów tj. m.in. z Zalewu Klików, z terenu 

przy markecie Biedronka i przy ul. Traugutta. 

• Zgłoszono na policję podrzucenia odpadów na teren boiska sportowego w Jankowej 

Żagańskiej.  

• Zamówiono 6 szt. koszy ulicznych 6154,08 zł. 

• Wysłano zawiadamiania do organów współdziałających w procedurze planistycznej 

informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Iłowej uchwały nr 171/8/XXIII/20 z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa.  

• 16 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym: 

a) rozpatrzono 4 wnioski o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy – 1 wniosek 

rozpatrzono pozytywnie, 3 wnioski zostały wyznaczone do uzupełnienia, 

b) rozpatrzono 2 wnioski o zamianę lokalu mieszkalnego, wnioski zostały umieszczone na 

liście oczekujących do czasu pozyskania odpowiedniego lokalu, 

c) rozpatrzono pozytywnie wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w sprawie 

przekazania z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu celem utworzenia na potrzeby 

osób objętych wsparciem społecznym mieszkania wspomaganego,  
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d) rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu mieszkalnego, 

e) rozpatrzono negatywnie 1 wniosek w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu 

mieszkalnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, 

f) komisja uzyskała informację o 3 lokalach gotowych do zamieszkania, które przydzieliła 

3 rodzinom, znajdującym się na liście oczekujących na najem. 

• Wszczęto 3 postępowania w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

• Wszczęto postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 7/5 w 

m. Iłowa. 

• Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew rosnących na działce nr 268 w m. Iłowa dla 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim. 

• Wszczęto postępowanie w sprawie nielegalnej wycinki drzew na działce nr ewidencyjny 354/4 

w Jankowej Żagańskiej. 

• 15 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w zakresie: kultury fizycznej i 

sportu na rok 2021. Tytuł konkursu: Organizacja działalności szkoleniowej i 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Iłowa w zakresie: piłki 

nożnej, piłki siatkowej, karate. Dotacje zostały przyznane dla: 

a) Klubu Piłkarskiego „PIAST”, Iłowa, ul. Żagańska 27 kwota 71 000,00 zł.  

b) Klubu OYAMA KARATE FUDO, Bożnów 30b, 68-100 Żagań kwota 12 000,00 zł. 

c) Akademii Sportu Iłowa, ul. Piaskowa 2, 68-120 Iłowa kwota 52 500,00 zł. 

• 15 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w zakresie: działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych na rok 2021. Tytuł konkursu: Wyrównywanie szans życiowych dla 

osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa. Dotacje w kwocie 11 500,00 zł otrzymało 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób niepełnosprawnych „Piękni życiem”. 

• 11 grudnia 2020 roku upłynął termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację 

celów publicznych z zakresu sportu w 2021 roku. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.  

• 14 grudnia 2020 r. zostały rozstrzygnięte zapytania ofertowe na: 

a) „Utrzymanie i administrowanie boiska piłkarskiego w Czernej od 7 stycznia do 31 

grudnia 2021 r.” – najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Ludowego Zespołu Sportowego 

„Płomień” na kwotę 17 000,00 zł. 

b) „Utrzymanie i administrowanie boiska piłkarskiego w Koninie Żagańskim od 7 stycznia 

do 31 grudnia 2021 r.” – najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Towarzystwa 

Turystyczno Sportowego „Orzeł” z Konina Żagańskiego na kwotę 18 000,00 zł. 

• 11 grudnia 2020 r. upłynął termin składani ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na 

„Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego w Iłowej od 7 stycznia do 31 grudnia 2021 

r.”. Została złożona jedna oferta przez Klub Piłkarski „Piast”. Zapytanie nie zostało 

rozstrzygnięte, ponieważ kwota oferty przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie Gminy 

Iłowa na rok 2021.   

• 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone II zapytanie ofertowe na „Utrzymanie i administrowanie 

stadionu miejskiego w Iłowej od 7 stycznia do 31 grudnia 2021 r.”. Termin składania ofert 

upływa 22.12.2020 r. 

• 10 grudnia 2020 r.  zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na „ Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z Gminy Iłowa w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.” – 

najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę PB Trans Piotr Broś z Iłowej, stawka 3 zł 

brutto za kilometr.  

• 03.12.2020 r. Przekazano dotację na realizacje zadania publicznego „Poprawa warunków 

uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych” zadanie będzie realizowane od 1 

lutego 2020 r. do 20 grudnia 2020 r w kwotach: 

a) Klub Piłkarski Piast kwotę 9 738,00 zł na zadanie z zakresu sportu dla dorosłych,  

b) Towarzystwo Turystyczno – sportowe Orzeł kwotę 2 012,00 zł na zadanie z zakresu 

sportu dla dorosłych,  
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c) Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Płomień kwotę 2 024,00 zł na zadanie z 

zakresu sportu dla dorosłych. 

• Zakupiono materiały i sprzętu dla jednostek OSP Iłowa (drzwi zewnętrzne, okno dachowe, 

dwie markizy, kosa spalinowa, kątówka), OSP Borowe (pompa zanurzeniowa WQ 2000, 

pompa Comfort) OSP Konin Żagański (prądownica wysokiego ciśnienia, lampa oświetleniowa 

z uchwytem). 

• Rozliczono umowę „Bezpieczny Strażak” z Urzędem Marszałkowskim na zakup 3 zestawów 

ubrań specjalnych po 6.000 złotych dla jednostek OSP Iłowa, Borowe, Konin Żag. 

Dofinansowanie  9.000 złotych Urząd Marszałkowski i koszt własny 9.000 złotych. 

• 14 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie w Borowem w hydroforni z udziałem Burmistrza 

Iłowej, Wójta Gminy Wymiarki, Radnego Z. Sygnowskiego, Naczelnika OSP Borowe Jacka 

Koski, Kierownika Stacji Uzdatniania Wody w Wymiarkach dotyczące poprawy ciśnienia w 

hydrantach w Borowem. Iłowa zakupi reduktor kołnierzowy, a Wymiarki zamontują zakupiony 

reduktor w hydroforni w Borowem. Koszt reduktora 6.200 zł. Reduktor został zamówiony. 

• Awarii uległo urządzenia monitoringu w remizie OSP Borowe, konieczność zakupu nowego 

rejestratora. Urządzenie zostało zakupione i zainstalowane – awaria usunięta. 

• Awarii uległ piec gazowy w remizie OSP Iłowa – zakupiono nową pompę do pieca gazowego. 

Montaż nastąpi do 23 grudnia br. 

• Zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe) dla pracowników UM 

w Iłowej, Szkoły Podstawowej w Iłowej, OPS w Iłowej, Przedszkola w Iłowej. Ponadto 

zakupiono 4 termometry bezdotykowe i przyłbice do przedszkola. 

• W centrum Iłowej stanął metalowy pojemnik na plastikowe nakrętki. Zbieramy  

i pomagamy! Tak brzmi hasło nakrętkowej kampanii, do której zachęcamy wszystkich 

mieszkańców gminy. To nic nie kosztuje, a pomóc może wielu potrzebującym. Obecnie 

zbieramy nakrętki dla mieszkanki Iłowej Pani Teodory, byłej pracownicy urzędu, której 

specjalistyczny wózek inwalidzki w znacznym stopniu ułatwi codzienne funkcjonowanie. Do 

udziału w zbiórce mogą zgłaszać się także kolejne osoby. Zapotrzebowanie na zbiórkę należy 

zgłaszać w formie mailowej: promocja@ilowa.pl lub telefonicznie 68 368 14 14 (wraz z opisem 

przedmiotu zbiórki). 

• Radosny, świąteczny nastrój zapanował w Iłowej. W całym mieście rozbłysły świąteczne 

ozdoby. W samym centrum stanęła 10-metrowa choinka, która rozświetliła Plac Wolności. Na 

słupach pojawiły się  iluminacje, a przy ulicy Pułaskiego świąteczna kartka z życzeniami dla 

mieszkańców. Pomimo wielu obostrzeń związanych z przemieszczaniem się i spotkaniami 

miasto mieniące się kolorowymi światełkami daje namiastkę normalności i przedświątecznej 

radości. 

• Do 30 grudnia br. wydłużyliśmy termin składania anonimowych ankiet potrzebnych do 

opracowania wniosków i zagadnień do Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Iłowa na lata 

2021-2027. Otrzymane wyniki będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i 

wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji 

wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia 

realizowane na terenie naszej Gminy, służące całemu społeczeństwu. Ankieta jest anonimowa, 

jej wypełnienie zajmie kilka minut.  będzie miał swój udział. Ankieta w formie elektronicznej 

dostępna jest w linku poniżej:  

https://docs.google.com/forms/d/1VkMO5kcrQ6SmcY3Db8vdtUDUdEc2hG8e6e6LyXcB9Jk

/edit?usp=sharing. Można również ją przesłać mailowo: ilowa@ilowa.pl do dnia 30.12.2020 r. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VkMO5kcrQ6SmcY3Db8vdtUDUdEc2hG8e6e6LyXcB9Jk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1VkMO5kcrQ6SmcY3Db8vdtUDUdEc2hG8e6e6LyXcB9Jk/edit?usp=sharing
mailto:ilowa@ilowa.pl

