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Sprawozdanie Burmistrza Iłowej  

za okres od 22.12.2020r. do 27.01.202r. 

 

• 23 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego montażu wiatrołapu w budynku Przedszkola 

Miejskiego w Iłowej. 

• 24 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy pomieszczeń w budynku socjalno-

administracyjnym na Stadionie Miejskim w Iłowej. 

• 27 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy instalacji wodociągowej w 

budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej. 

• 28 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego montażu klimatyzatorów w budynku Urzędu 

Miejskiego w Iłowej.   

• 31 grudnia 2020 r. podpisano umowę na Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów 

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

grudnia 2021 r.  

• 11 stycznia 2021 r. przesłano do Marszałka Województwa Lubuskiego pismo podtrzymujące 

propozycję podjęcia współpracy przy realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki 

rowerowej z Czernej do Iłowej. 

• 20 stycznia 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. 

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej Czernej. Termin składania ofert mija 29 stycznia 2021r.  

• 20 stycznia 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. 

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej. Termin składania ofert 

mija 29 stycznia 2021r. 

• 20 stycznia 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. 

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania pn. Opracowanie Programu 

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

Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi. Termin składania ofert mija 29 stycznia 

2021r. 

• 22 stycznia 2021 r. przekazano mieszkańcom ul. Ogrodowej propozycje przebudowy ul. 

Ogrodowej dz. nr 494/10. Do 27 stycznia 2021r. nie wniesiono uwag do propozycji. Na 

podstawie ww. propozycji opracowany został program funkcjonalno-użytkowy przebudowy ul. 

Ogrodowej, który będzie stanowić podstawę złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy 

europejskich w ramach PROW 2014-2020. Termin składania wniosku to 29 stycznia br.  Koszt 

całkowity zadania wynosi 913 100,30 zł w tym planowana kwota dofinansowania  515 720,00  

zł. W przypadku otrzymania dofinansowania prace zaplanowane zostały na rok 2022. 

• 27 stycznia 2021 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych polegających na lokalizacji 13szt. 

samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 13szt. tablic informacyjnych turystyczno-

historycznych, 13szt. ławek, 13szt. stojaków rowerowych i 13szt. koszy na śmieci w ramach 

programu inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Turystyczna. W ramach tego zadania dokonałem 

również zgłoszenia robót polegających na wykonaniu stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  

• 27 stycznia 2021 r. dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na 

budowie bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal na terenie Stadionu Miejskiego w Iłowej w 

ramach programu inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Sportowa. 

• 21 grudnia 2020 r. wpłynęła uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żagańska 1,3 o wyrażeniu 

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. 
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• 21 grudnia 2020 r. wpłynęła odpowiedź Nadleśnictwa Żagań na nasz wniosek o odpłatne 

wydzierżawienie części działki leśnej nr 272 położonej w obrębie Żaganiec, na którym 

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). W odpowiedzi poinformowano, że zostanie wysłany wniosek do 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w celu uzyskania zgody na 

wydzierżawienie. 

• 29 grudnia 2020 r. podpisując akt notarialny przyjęto od Powiatu Żagańskiego na rzecz Gminy 

Iłowa darowiznę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 706/5 położonej w 

Iłowej przy ul. Ogrodowej (Kolejowej) zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 

września 2019 r. i z dnia 29 października 2020 r. 

• 4 stycznia 2021 r. podpisano z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 

umowę na administrowanie budynkiem przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej (budynek po dawnym 

przedszkolu i szkole I-III). 

• 19 stycznia 2021 r. wyrażono zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowę najmu pod 

kioskiem handlowym na targowisku miejskim na działce nr 773/5 w Iłowej przy ul. Kościelnej 

w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności prze najemcę.  

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

Wrocławiu informujące, że lokalizacja fotoradaru na drodze wojewódzkiej nr 296 w 

miejscowości Czerna fotoradaru nie została ujęta jako miejsce charakteryzujące się najwyższym 

stopniem zagrożenia w ruchu drogowym. Wniosek mieszkańców Czernej został jednak 

zarejestrowany w wykazie wniosków GITD, a jego ponowne rozpatrzenie nastąpi w przypadku 

podjęcia decyzji o rozbudowie Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. 

• 31 grudnia 2020 r. wydano cztery zezwolenia dla Feniks V Spółka z o.o. z Gliwic oddział w 

Żarach na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 

Zezwolenia obejmują teren miasta i gminy Iłowa. 

• 31 grudnia 2020 r. podpisano z ZGKiM w Iłowej na zimowe utrzymanie dróg, chodników i 

placów w roku 2021. 

• 11 stycznia 2021 r. wystąpiono do Dino Polska S.A. z wnioskiem o rozważenie budowy chodnika 

do marketu w Iłowej przy ul. Żagańskiej 34A od strony ulicy Okrzei. Obecne dojście odbywa się 

przez prywatną działkę, na której znajdują się schody prowadzące do marketu. Proponowane 

rozwiązanie polegałoby na wybudowaniu ok. 10 m.b. chodnika w granicach działki stanowiącej 

własność Gminy Iłowa oraz budowie schodów z podjazdem dla wózków i rowerów. 

• 20 stycznia 2021 r. podpisano z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 

cztery umowy na: sprzątanie przystanków, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg 

gminnych, na naprawy mienia gminnego oraz na prace pielęgnacyjne przy drzewostanie 

rosnącym w pasach dróg gminnych. 

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

− Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów                             

uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym drogi gminnej nr 

101126F, działka drogi nr 980 w m. Iłowa.  

− 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 101106F, stanowiącej własność Gminy Iłowa, celem 

przyłączenia nieruchomości nr 942/1 i 943/1 w Iłowej. 

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

lokalizację projektowanego przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4kV wraz z 

zabudową złącza kablowego ZK1x-1P w pasie drogowym drogi gminnej nr 101104F, działka 
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drogi nr 1051, stanowiącej własność Gminy Iłowa, celem przyłączenia nieruchomości nr 

1059/2 w Iłowej. 

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

− Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - budowa przyłącza 

światłowodowego do sklepu JMP „Biedronka” przy ul. Żagańskiej w Iłowej. 

• Decyzje – nałożenie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń dla: 

− Orange Polska S. A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - budowa przyłącza 

światłowodowego do sklepu JMP „Biedronka” przy ul. Żagańskiej w Iłowej – nałożenie opłat 

za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 

• Decyzje - zgoda na lokalizację zjazdu z drogi publicznej dla: 

− mieszkańca Gozdnicy - na lokalizację zjazdów indywidualnych z drogi gminnej nr 101142F, 

dz. drogi nr 395, na działkę o numerze ewidencyjnym 396 w Iłowej, ul. Piaskowa. 

− Usługi Transportowe Radtrans Radosław Zawada, zam. ul. Bolesława Chrobrego 22/4, 68-

120 Iłowa - na lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 001874F, dz. drogi nr 

341/24, na działkę o numerze ewidencyjnym 341/31, obręb Konin Żagański 

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

− Orange Polska S. A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa – uzgodnienie  przebiegu 

projektowanego kabla światłowodowego przez działkę nr 299, obręb Czyżówek, stanowiącą 

własność Gminy Iłowa. 

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

przebieg projektowanego przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV przez działkę nr 399/4, 

obręb 0001 w m. Iłowa, stanowiącą własność Gminy Iłowa.  

− Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów – zgoda na 

przebieg projektowanej sieci niskiego ciśnienia gazu przez działkę nr 971, znajdującą się w 

m. Iłowa. 

− ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 58 – uzgodnienie 

przebiegu projektowanego przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV przez działkę nr 971 i 

1052, obręb 0001 w m. Iłowa. 

• Wydano decyzję 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”). 

• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków hal produkcyjno-

magazynowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi wyposażonych w wewnętrzne instalacje 

wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne oraz gazowe; wewnętrznego układu 

drogowego wraz z miejscami postojowymi; instalacji zewnętrznej wodno-kanalizacyjne, 

kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej na dz. nr 1/55, 1/56, 1/57 obręb 

Konin Żagański.  

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

polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 

Piaskowej w Iłowej. 

• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego 

ciśnienia o średnicy PE125mm i dl. Do 160m oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia o średnicy 

PE40mm i dł. do 7m. 

• W sprawie działalności gospodarczej: 3 wnioski o wpis do CEIDG;  10 wniosków o zmianę 

wpisu w CEIDG; 6 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności; 1 wniosek o 

wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG; 2 wnioski o wznowienie działalności. 
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• Przekazano informację do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o rozliczeniu dotacji przyznanej 

na utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie Gminy Iłowa. Kwota dotacji to 4 tys. 

zł. 

• Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. 

• Dokonano trzech interwencji związanych ze złym traktowaniem zwierząt. Było to w 

miejscowości Czerna. W wyniku przeprowadzonej interwencji właścicielom zostały odebrane 4 

psy i przekazane do schroniska w Piotrowie. Wszczęto postepowania administracyjne w sprawie 

czasowego odebrania psów.  Sprawy zostały również zgłoszone na policję.  

• 31 grudnia 2020 r. podpisałem umowę na dostarczenia paliw na potrzeby OSP z  ternu gminy 

Iłowa z firmą Citronex ze Zgorzelca. Wartość umowy 18 000,00 zł. 

• 4 stycznia 2021 r. podpisano umowę na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek 

oświatowych z Firmą PB – TRANS Piotr Broś, 68-120 Iłowa, ul. Ogrodowa 7B kwota umowy 

63000,00 zł. 

• 5 stycznia 2021 r. podpisałem umowy na realizację zadania publicznego „Poprawa warunków 

uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych” zadanie będzie realizowane od 7 

stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. z:  

− Klubem Piłkarskim Piast r. kwota umowy 109 926,00 zł.  zł 

− Towarzystwem Turystyczno-Sportowym „Orzeł” Konin Żagański r. kwota umowy          

20 140,12 zł. 

− Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowym „Płomień” Czerna r. kwota umowy 20 269,00 

zł. 

• 5 stycznia 2021 r. podpisano umowy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury 

fizycznej i sportu pod nazwą Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iłowa, zadanie będzie realizowane od 7 stycznia 

2021 r. do 30 listopada 2021 r.  z:  

− Klubem Piłkarskim „Piast”  na kwotę 71 000,00 zł 

− Klubem Oyama Karate Fudo na kwotę 12 000,00 zł  

− Akademią Sportu Iłowa, ul. Piaskowa 2, kwota 52 500,00 zł. 

• 5 stycznia 2021 podpisano umowy na administrowanie stadionu miejskiego i boisk piekarskich 

znajdujących się na terenie gminy Iłowa z: 

− Klubem Piłkarskim Piast r. kwota umowy 100 000,00 zł na utrzymanie i administrowanie 

stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej; 

− Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowym „Płomień” Czerna r. kwota umowy 17 000,00 

zł na utrzymanie i administrowanie boiska piłkarskiego w Czernej ; 

− Towarzystwem Turystyczno-Sportowym „Orzeł” Konin Żagański r. kwota umowy 18 000,00 

zł na utrzymanie i administrowanie boiska piłkarskiego w koninie Żagańskim. 

• Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przygotowano sprawozdanie  za rok 2020 – bilans 

personelu medycznego w Gminie Iłowa, Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych 

Przygotowań obronnych, rejestru osób (kobiet i mężczyzn rocznik 2002) przeznaczonych do 

rejestracji do kwalifikacji wojskowej w roku 2021. 

• Zakupiono i przekazano dla Gminy Wymiarki kołnierzowy reduktor ciśnienia do zamontowania 

w Stacji Uzdatniania Wody w Borowem w celu poprawy jakości ciśnienia w hydrantach 

przeciwpożarowych na terenie wsi Borowe. Koszt 6150,00 zł 

• Zaktualizowano i przesłano do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze 

celem uzgodnienia aktualizacje Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i 

sytuacji kryzysowych dla Gminy Iłowa. 

• Przesłano do Starostwa Powiatowego w Żaganiu informację o obiekcie przeznaczonym do 

utworzenia miejsc kwarantanny na terenie Gminy Iłowa w celu aktualizacji Wojewódzkiego 
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Planu Działania na Wpadek Wystąpienia Epidemii. 

• W dniu 21 stycznia 2021 odbywały się badania mammograficzne dla kobiet powyżej 50 roku 

życia z terenu Gminy Iłowa przeprowadzonych przez firmę DIAGNOSTYK w mammobusie na 

terenie remizy OSP w Iłowej. 

• Gmina Iłowa po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa w 2021 roku”. Na ten cel zabezpieczone zostaną 

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest”. Dzięki realizacji zadania gmina pokryje 100% 

kosztów usunięcia, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów azbestowych od wnioskodawcy. 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest jedynie zakup i montaż nowego pokrycia 

dachowego. Mieszkańcy, którzy zainteresowani są usunięciem wyrobów zawierających 

azbest zapraszamy do składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie 

Miejskim w Iłowej (Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego – ul. 

Żeromskiego 25, wejście od podwórza). 

• W okresie sprawozdawczym trwała rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Na terenie 

gminy zgłoszenia przyjmowane są w dwóch ośrodkach zdrowia działających w Iłowej – 

„Zdrowie” i „Salus” oraz pod numerem infolinii 989 lub za pośrednictwem portalu 

Pacjent.gov.pl. 

Rejestracja jest możliwa bezpośrednio w punkcie szczepień: 

− ZDROWIE Elżbieta Gliniak Iłowa ul. Surzyna 5, tel. 68 3774 258 

− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Salus” Wioletta 

Falandysz-Kuprewicz Iłowa, ul. Kolejowa 7, tel. 68 377 40 99. 

Ponadto dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 

o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami lub mających trudności w 

zorganizowaniu we własnym zakresie dojazdu do punktu szczepień istnieje możliwość 

bezpłatnego transportu do punktu szczepień. Chcąc zgłosić potrzebę transportu należy zadzwonić 

pod numer 68 368 14 16 lub 786 120 160 co najmniej 5 dni przed planowanym terminem 

szczepienia. 

• Zachęcam do zapoznania się z nową platformę internetową uruchomioną w celu przejrzystej 

prezentacji budżetu naszej gminy. Aplikacja ilowa.budzetyjst.pl jest narzędziem, którego celem 

jest przedstawienie w prosty i intuicyjny sposób dochodów i wydatków samorządu. Wbudowany 

kalkulator pozwala również na obliczenie ile z podatku od  miesięcznego wynagrodzenia 

mieszkańca wpływa do samorządu. Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi, trwającymi i 

zakończonymi inwestycjami zgrupowanymi w zakładce „inwestycje”. W aplikacji znalazło się 

także miejsce na fundusze poszczególnych sołectw (zakładka fundusz sołecki). Dzięki jednemu 

kliknięciu myszki lub przesunięciu palcem po ekranie smartfona możemy np. sprawdzić, 

aktualizowane na bieżąco, informacje dotyczące wpływów budżetowych i wydatków, a także 

procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do całego. 

 

http://ilowa.budzetyjst.pl/

