
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

od 17 lutego 2021 do 25 marca 2021 

 

 

• 18 lutego 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. Rozbudowa 

oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie 

oferty. Najtańsza oferta na kwotę 101 650,00 zł. Termin realizacji 31 maja 2021r. Umowa 

podpisana została 2 marca 2021 r.  

 

• 18 lutego 2021r. przesłano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. 

Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy 

Iłowa. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 71 832,00zł. Termin realizacji 

30 września 2021 r. 

 

• 19 lutego 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia 

funkcji inspektora nadzoru dla zadań pn. Remont drogi gminnej nr 101107F ul. Kościelnej  

i 101109F ul. Krótkiej w Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 

7380,00 zł. 

 

• 19 lutego 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na realizację 

zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 

Jaśminowej i Ogrodowej – II etap. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. 

Najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę 380 000,00 zł. Termin realizacji 5 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 

 

• 22 lutego 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na realizację 

zadania pn. Remont drogi gminnej nr 101107F ul. Kościelnej w Iłowej. W wyznaczonym 

terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę 169 165,36zł. Termin 

realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

• 22 lutego 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na realizacje 

zadania pn. Remont drogi gminnej nr 101109F ul. Krótkiej w Iłowej. W wyznaczonym terminie 

wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę 194 149,35zł. Termin realizacji 

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

• 23 lutego 2021 r. zawarto umowę na opracowanie 13szt. 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. 

 

• 23 lutego 2021 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na realizacje zadania pn. 

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji przepompowni ścieków PS6 na terenie 

osiedla Czyżówek. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

 



• 25 lutego 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. 

Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany systemu ogrzewania w budynku Plac 

Wolności 17 w Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 9 840,00zł. 

Umowa podpisana została 3 marca 2021 r. 

 

 

• 4 marca 2021 r. przesłano do Starosty Żagańskiego pismo w sprawie poparcia dla inicjatywy 

zawiązania partnerstwa mającego na celu wspólną realizację inwestycji publicznych. 

 

• 4 marca 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru przy realizacji zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej i Ogrodowej – II etap. W wyznaczonym terminie wpłynęły 

2 ofert. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę 7 000,00 zł. 

 

• 5 marca 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na realizację 

zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez 

przebudowę SUW w Szczepanowie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 

453 624,00zł.  

 

• 8 marca 2021 r. wystąpiono do firmy ENEA Operator z wnioskiem o uzgodnienie projektu 

budowlano-wykonawczego pod względem kolizji z siecią elektroenergetyczną dla zadania pn. 

Budowa miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańska w Iłowej. 

 

 

• 16 marca 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. 

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu nawadniania boisk sportowych w 

Koninie Żagańskim i w Czernej. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 35 

055,00zł Termin realizacji 30 września 2021 r. 

 

• 23 marca 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru przy realizacji zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie. 

 

• 24 marca 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na realizację 

zadania pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej. Termin składania 

ofert do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00. 

 

• 25 marca 2021 r. udzielono odpowiedzi mieszkance Wilkowisk na temat zastosowanego 

kruszywa przy realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

• W dniu 23.03.2021 został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki 

Wodnej nasz wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. 

Młyńskiej w Iłowej” w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz 

ograniczenie skutków zagrożeń środowiska – finansowanie retencji na wsi”. Koszt całkowity 

zadania wynosi  2 020 714 zł w tym planowana kwota dofinansowania 1 414 497 zł. W 

przypadku otrzymania dofinansowania prace zaplanowane zostały na rok 2022 i 2023. 



 

 

• 9 marca 2021 r. podpisano umowę notarialną dotyczącą sprzedaży na rzecz najemcy lokalu 

mieszkalnego położonego w Iłowej przy ul. Traugutta 24/16. Na ten sam dzień ustalono 

spisanie umowy sprzedaży lokalu użytkowego w Koninie Żagańskim 32/4, z nabywcą 

wskazanym w drodze przeprowadzonych w dniu 16 lutego br. rokowań. W związku z tym 

rokowania uznane zostały jako niebyłe i zostaną ogłoszone ponownie.  

 

• 11 marca 2021 r. wydano zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 

w prawo własności związanej z lokalem mieszkalnym Plac Wolności 11/2. 

 

• 15 marca 2021 r. na wniosek ZGKiM w Iłowej powołano komisję ds. przeprowadzenia w dniu 

16 marca br. pierwszych przetargów ustnych na najem lokali użytkowych w Iłowej przy ul. 

Krótkiej oraz przy Placu Wolności 18-22, należących do zasobu Gminy Iłowa. 

 

 

• 23.02.2021 r. odpowiedziano na pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  

w sprawie zapadniętego włazu studni kanalizacji w obrębie skrzyżowania ulic Poniatowskiego 

i Żagańskiej. W piśmie wskazano, że studnia stanowi element kanalizacji ogólnospławnej, gdy 

tymczasem taka kanalizacja w tym rejonie nie występuje, o czym w poinformowałem w 

odpowiedzi na pismo. 

 

• 25 lutego 2021 r. przesłano do Shell Polska projekt umowy darowizny na rzecz Gminy Iłowa 

środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowalnego związanego z 

planowanym remontem odcinka drogi gminnej nr 001874F do stacji Shell 5328 Iłowa Węzeł. 

 

• 4 marca 2021 r. podpisano umowę na aktualizację i przeniesienia do programu GISROAD 

ewidencji i numeracji dla dróg gminnych wraz z wykonaniem przeglądów rocznych 56 km (151 

odcinków). Umowa obejmuje również wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego 8 

obiektów mostowych, wykonanie fotorejestracji (z czterech kamer jednocześnie) pasa 

drogowego dróg gminnych oraz pomiarów widoczności dla 6 przejazdów kolejowo-

drogowych. 

 

 

• 25 marca 2021 r. podpisano umowy na opracowanie nowych stałych organizacji ruchu na 

drogach gminnych obejmujących: w miejscowości Konin Żagański dla potrzeb montażu 

progów zwalniających oraz oznakowania w pięciu lokalizacjach (zadanie finansowane w 

ramach Funduszu Sołeckiego), w miejscowości Czerna dla potrzeb montażu progów 

zwalniających oraz oznakowania w dwóch lokalizacjach (zadanie finansowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego), w miejscowości Borowe na odcinku od budynku nr 22 do nr 38 dla 

potrzeb wprowadzenia ruchu jednokierunkowego oraz oznakowania znakiem C-9 „wysepki” 

przy krzyżu, w miejscowości Czyżówek (osiedle mieszkaniowe) dla potrzeb wprowadzenia 

ograniczenia tonażu do 3,5t na drodze wewnątrz osiedlowej oraz w mieście Iłowa: ul. Traugutta 

dla potrzeb wprowadzenia ograniczenia tonażu do 3,5t; ul. Pułaskiego dla potrzeb 

wprowadzenia tabliczki podzankowej o treści „Nie dotyczy pojazdów w czasie rozładunku i 



załadunku towaru” na odcinku przy sklepie ogólnobudowlanym, ul. Hutnicza i ul. Okrzei dla 

potrzeb wyznaczenia przejścia dla pieszych i lustra drogowego na ul. Hutniczej i znaku B-20 

na ul. Okrzei, ul. Piaskowa  na odcinku od budynku nr 19 do nr 26 dla potrzeb montażu progu 

zwalniającego i oznakowania, ul. Jaśminowej dla potrzeb montażu progu zwalniającego i 

oznakowania oraz wprowadzenia ograniczenia tonażu do 3,5t na odcinku od skrzyżowania z 

ulicą Daliową w kierunku do rowu melioracyjnego, ul. Żagańska na odcinku przy budynku nr 

61b dla potrzeb wprowadzenia ustawienia znaku D-18 (parking) oraz słupków blokujących. 

 

• 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 przebudowy napowietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia 110 

kV relacji Jankowa Żagańska - Bolesławiec, w pasie drogowym drogi gminnej nr 

001838F dz. drogi nr 608. 

b) 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 101104F, działka drogi nr 1051, stanowiącej własność 

Gminy Iłowa, celem przyłączenia nieruchomości nr dz. 940/1. 

c) 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 101125F dz. drogi nr 860 oraz 101111F dz. drogi nr 816, 

stanowiących własność Gminy Iłowa, celem przyłączenia oświetlenia ulicznego na dz. nr 

860. 

 

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

a) ELSTAL Andrzej Najdek Pasterzowice 3, 67-300 Szprotawa - budowa przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego do dz. nr 122/6. 

b) MEGAVAT Zdzisław Sarnacki ul. Sportowa 52, 68-200 Żary - wykonanie przyłącza 

kablowego do działki nr 8/4 w m. Borowe. 

 

• Wydano 11 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oraz 5 decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. 

 

• Wszczęto 15 postepowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.  

 

• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: 

a) budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE125 i PE 90mm wraz z przyłączami PE40mm 

na dz. nr 1056, 971, 974/12, 974/13, 974/14, 974/15, 974/4, 974/5, 970, 956, 1052, 942/1, 

943/1, 943/5 obręb Iłowa; 

b) budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia zasilającego budynki mieszkalne jednorodzinne  

na dz. nr 552, 620/3, 619/3 obręb Iłowa; 

c) budowie sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie istniejącej sieci na dz.  dz. nr 80/12, 

80/13, 80/14, 78/5, 78/4, 78/3, 81, 80/5, 82 obręb Iłowa. 

 

• Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć 

polegających na : 



a) budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy PE125mm i dł. do 160m oraz 

przyłącza gazu niskiego ciśnienia o średnicy PE440mm i dł. do 7m na dz. nr 980, 971, 

966, 998/1 w m. Iłowa gmina Iłowa; 

b) przebudowie drogi gminnej nr 101129 w Iłowej wraz z budową oświetlenia. 

 

• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: 

a) budowie do dwóch elektrowni fotowoltaicznych Czyżówek o łącznej mocy do 2 MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

b) wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 3z), służącego do ujmowania wód 

podziemnych z ujęcia w miejscowości Borowe, gm. Iłowa; 

c) budowie biogazowni o mocy 0,999 MW, na działce o nr ewid 341/12 obręb 0006 Konin 

Żagański, gmina Iłowa. 

• Zrealizowano zadanie  pn.  Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W wyniku naboru wniosków od rolników 

odebrano 6,9 t odpadów rolniczych. Wykonawca zadania była firma Recykling Polska Ue 

Grigore Bełz z Żagania. Gmina wystąpiła do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie tego 

zadania. Zadanie jest w 100% finansowane przez fundusz. Całkowity koszt realizacji zadania 

wynosi 3450,00zł.  

 

• Zgłoszono chęć udziału w programie Czyste powietrze realizowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Zostanie zawarte porozumienie z funduszem 

w celu pomocy mieszkańcom w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie zadań 

związanych z wymianą źródeł ciepła. 

 

 

• 3 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym: 

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

wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie, 

b) rozpatrzono  wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie, 

c) rozpatrzono  wniosek o podział lokalu mieszkalnego pomiędzy wnioskodawcami, 

wniosek został zaopiniowany pozytywnie, 

d) Komisja uzyskała informację o 3 lokalach gotowych do zamieszkania, które przydzieliła 

3 rodzinom, znajdującym się na liście oczekujących na najem. 

 

• Wydano zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 

usunięcie drzew na działce nr 81 w pasie drogi powiatowej 1079F w m. Iłowa na wniosek 

Zarządu Powiatu Żagańskiego. 

 

• Wydano zawiadomienie o zakończeniu postępowania 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. 

 



• Wydano zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 

usunięcie drzew na działce nr 518 w pasie drogi powiatowej 1079F w m. Iłowa na wniosek 

Zarządu Powiatu Żagańskiego.  

 

• Wydano 2 decyzje w sprawie czasowego odebrania zwierząt od właścicieli i przekazania ich 

do schroniska w Piotrowie oraz  decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie czasowego 

odebrania zwierząt od właściciela i przekazania ich do schroniska w Piotrowie. 

 

• 2 marca 2021 r. przekazano dotację na  zadania z zakresu sportu dla dorosłych w kwotach: 

a) Klub Piłkarski Piast kwotę  9 160,00 zł  

b) Towarzystwo Turystyczno – sportowe Orzeł kwotę 1 678,00 zł 

c) Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Płomień kwotę1 689,00  zł. 

 

• W ramach zadania dotyczącego przewozu osób do punktu szczepień z terenu Gminy Iłowa, 

które zarejestrowane są na szczepienia przeciwko COVID-19 wykonano 6 dowozów.  Jest to 

zadanie zlecone przez Wojewodę Lubuskiego i refundowane w 80%.  

 

 

• 23 marca 2021 opublikowano nową stronę internetową gminy. Nadaliśmy jej kolorów, lekkości 

i przede wszystkim dużo przystępnych informacji dla mieszkańców. Strona będzie lepiej 

prezentować się  na telefonach komórkowych. Łatwiej poruszać się będą po niej osoby starsze 

i z niepełnosprawnością. Nowa strona internetowa ukazuje różnorodność gminy i naszych 

mieszkańców. Co miesiąc będziemy przybliżać kolejne sołectwa poprzez ciekawe informacje i 

przyciągające oko zdjęcia. Zaczynamy od odkrywania tajemnic Szczepanowa.  

Wraz z uruchomieniem nowego portalu internetowego gminy, wprowadziliśmy nową formę 

komunikacji z urzędem. Czat z konsultantem jest dostępny na stronie głównej portalu. 

Głównym zadaniem czatu jest ułatwienie klientom uzyskania szybkiej odpowiedzi na 

podstawowe pytania z zakresu funkcjonowania urzędu czy jednostek podległych (m.in. godziny 

pracy, forma załatwiania spraw). Czatu nie należy traktować, jako formy składania skarg czy 

prowadzenia postępowań administracyjnych. Służy on jedynie do załatwiania ważnych, 

wymagających szybkiej odpowiedzi spraw. 

Tego typu komunikacja jest łatwa w obsłudze i sprawdza się we wszystkich warunkach. 

 

 

 


