
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

za okres od 25 marca do 28 kwietnia 2021 r. 

 

• 26 marca 2021 r. – ogłoszono postepowanie przetargowe na realizacje zdania pn. Montaż 

instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej. W wyznaczonym 

terminie wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta na kwotę 171 277,50zł. Trwa weryfikacja 

ofert. 

 

• 29 marca 2021 r. podpisano umowę na realizacje zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej i Ogrodowej – II etap. Wartość 

umowy 380 000 zł, termin realizacji 5 miesięcy. 

 

• 6 kwietnia 2021 r. podpisano umowy na realizację zadań polegających na remoncie ulic 

Kościelna i Krótka na kwoty odpowiednio 169 165,36zł i 194 149,35zł. Termin realizacji 

obydwu zadań ustalono na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

• 6 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

budowlanego przy realizacji zadań polegających na remoncie ulic Kościelna i Krótka na kwotę 

7380,00 zł. 

 

• 12 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji 

przepompowni ścieków PS6 Czyżówek. Wartość umowy 46 125,00zł termin wykonania 

31 sierpnia 2021 r. 

 

• 12 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie. Kwota umowy 7500,00 zł. 

 

• 12 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej i Ogrodowej – II etap w Iłowej. Kwota umowy 

7000,00 zł. 

 

• 14 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

Przedszkola Miejskiego w Iłowej. Kwota umowy 3000,00 zł. 

 

• 16 kwietnia 2021 r. – dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym w trybie 

podstawowym na realizacje zadania pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jankowej 

Żagańskiej. Wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła na 

kwotę 1 043 040,00zł. Trwa weryfikacja ofert. 

 

• 16 kwietnia 2021 r. otworzono prace konkursową w konkursie architektoniczno-

urbanistycznym na opracowanie koncepcji rewitalizacji budynku przy ul. Kolejowej 11 w 

Iłowej. 

 

 



• 20 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy 

systemu nawadniania boisk sportowych w Konie Żagańskim i w Czernej. Wartość umowy 

35 050,00zł. Termin opracowania 30 września 2021 r. 

 

• 20 kwietnia 2021 r. podpisano umowę współpracy i uczestnictwa w grupie zakupowej 

dotyczącej zakupu gazu na potrzeby funkcjonowania obiektów należących do Gminy Iłowa. 

 

• 20 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie. Kwota umowy 

453 624,00zł. Termin wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

• 21 kwietnia 2021 r. podpisano dwie umowy z ZGKiM w Iłowej na uruchomienie fontann na 

Placu Wolności oraz na bieżące ich utrzymanie. Omowy o wartościach odpowiednio 3000,00 

zł i 6000,00 zł. 

 

• 23 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 

części budynku przy ul. Kolejowej 11 z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy. Wartość umowy 

9840,00zł. Termin realizacji 31 maja 2021 r. 

 

• W dniu 27.04.2021 został złożony w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. nasz wniosek o 

udzielenie wsparcia w ramach  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania  stołówki w Szkole Podstawowej w Iłowej. 

Koszt całkowity zadania to 112 054,23 zł  w tym planowane dofinansowanie 80 000,00 zł. W 

przypadku otrzymania dofinansowania prace zaplanowane zostały na rok 2021.  

 

• W ramach wniosku o udzielenie pomocy finansowej z programu inwestycyjnego „Lubuska 

baza sportowa” przyznano nam dofinansowanie w wys. 66 000,00 zł na realizację zadania 

„Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal na terenie Stadionu Miejskiego w Iłowej”. 

Planowany koszt całkowity zadania wynosi 200 000,00 zł. 

 

• 26 kwietnia 2021 r. uzgodniono warunki odprowadzenia wód opadowych dla zadania pn. 

Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej. 

 

• Wniosek złożony w ramach PROW na operację „Przebudowa drogi gminnej nr 101 129F (ul. 

Ogrodowa) wraz z budową oświetlenia  drogowego” znalazł się na liście wniosków do 

dofinansowania, uchwalonej przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Planowany koszt 

całkowity zadania wynosi 913 100,30 zł w tym dofinansowanie 515 720 zł. 

 

• Wniosek złożony w LUW o dofinansowanie zadania „Remont ulicy Krótkiej w miejscowości 

Iłowa” otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 162 

174 zł, planowany koszt całkowity to kwota 202 718 zł. 

 

• 26.03.2021 r. ogłoszono na dzień 30 kwietnia rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego w 

Koninie Żagańskim 32/4. 

 

• 05.04.2021 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek o sprzedaż gruntu oznaczonego działką nr 

694/14 w Iłowej przy ul. Surzyna. Wnioskodawcą jest użytkownik wieczysty gruntu. 

 



• 16.04.2021 r. podpisano aneks do umowy najmu części działki pod paczkomatem przy ul. 

Pałacowej w Iłowej. Aneksem przedłużono termin trwania umowy na kolejny okres. 

 

• 20.04.2021 r. wydano decyzję zatwierdzającą podział geodezyjny działki nr 330/5 w Jankowej 

Żagańskiej. Podział ma na celu wydzielenie działki służącej jako dojazd do przyległych 

nieruchomości mieszkaniowych. 

 

• 27.04.2021 r. podjęto zarządzenia w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanych oznaczonych działkami nr 341/22, 341/23, 341/27, 341/30, 341/50 i 341/51 

w obrębie Konin Żagański (działki w Strefie Aktywności Gospodarczej) oraz nieruchomości 

niezabudowanych w Iłowej przy ul. Kościelnej oznaczonych działkami nr   787/15, 787/16, 

787/17, 787/18 i 787/19, w Iłowej przy ul. Żaków oznaczonych działkami nr 66/1, 66/2, 66/3 i 

66/4 oraz nr 208/3 w Jankowej Żagańskiej. Nieruchomości przy ul. Kościelnej i ul. Żaków 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

 

• 26.03.20217 r. odpowiadając na pismo ZDW w Zielonej Górze poddano weryfikacji 

nazewnictwo ulic w ciągu dróg wojewódzkich nr 296 i 300 w mieście Iłowa. 

 

• 29.03.2021 r. zgłoszono na Komisariacie Policji w Iłowej popełnienia wykroczenia 

polegającego na zanieczyszczeniu drogi publicznej – gminnej – nr 101147F w Iłowej pomiędzy 

budynkami nr 69 i 67a oraz niszczenia pobocza przy tej drodze. 

 

• 29.03.2021 r. wpłynęła odpowiedź z Dino Polska S.A. na nasze pismo o rozważenie budowy 

chodnika do marketu w Iłowej przy ul. Żagańskiej 34A od strony ulicy Okrzei. W odpowiedzi 

poinformowano, że brak jest możliwości przedłużenia istniejącego chodnika. W odpowiedzi 

wskazano również, że zorganizowanie dojścia stanowiłoby zagrożenie dla klientów oraz 

utrudniałoby przejazd pojazdów dostawczych. 

 

• 01.04.2021 r. odpowiedziano na wniosek Radnego RM Roberta Goc w sprawie zmiany 

organizacji ruchu na ul. B. Chrobrego przy sklepie ogólnobudowlanym. We wniosku Radny 

wnioskował o rozwiązanie problemu parkujących bezpośrednio przy sklepie samochodów. W 

odpowiedzi poinformowano, że zostanie opracowana nowa stała organizacja ruchu. W 

przypadku jej zatwierdzenia przez Starostę Żagańskiego zostanie ona wprowadzona. 

 

• 02.04.2021 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek mieszkańców ul. Jaśminowej o oznakowanie 

odcinka drogi zakazem wjazdu samochodów ciężarowych. 

 

• 22.04.2021 r. wyrażono zgodę na dokonanie nasadzeń 2. sztuk drzew z gatunku wierzba 

japońska na pniu w pasie w/w drogi gminnej przy ul. Hutniczej przy budynku nr 8. Z wnioskiem 

zwrócił się właściciel posesji. 

 

• Sporządzone umowy: 

a) HYDROKRIS Krzysztof Świderski, Konin Żagański 45b, 68-120 Iłowa wykonanie 

nawierzchni z płyt EPDM na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej. 

b) ERMAX Jowita Pruchnicka ul. Rynek 19, 67-300 Szprotawa na realizację zadania pn. 

„Zakup i dostawa spalinowego traktorka ogrodniczego z oprzyrządowaniem” dla 

sołectwa Konin Żagański. 

 

 

 



• Wydano: 

a) 10 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

b) 8 decyzji o warunkach zabudowy. 

 

a) Wszczęto 2 postepowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,  

 

• Zakończono  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  

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

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 

• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o 

mocy maksymalnej do 4 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 227, 229, 

246/4, 370/1, 372/3 obręb 0008 Szczepanów, Gmina Iłowa - obszar wiejski, powiat żagański, 

województwo lubuskie”. 

 

• W ramach edukacji ekologicznej zamówiono tablice informacyjne o segregacji odpadów do 

wywieszenia przy pergolach śmietnikowych na dużych Wspólnotach. Koszt tablic wynosi 

1340,70 zł. 
 

• W sprawie działalności gospodarczej: 2 wnioski o wpis do CEIDG;  6 wniosków o zmianę wpisu w 

CEIDG; 3 wnioski o wznowienie działalności;  4 wnioski o wykreślenie wpisu z CEIDG; 6 wniosków 

o zawieszenie wykonywania działalności. 

 

• Wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

• Wydano decyzję o przedłużeniu umowy najmu lokalu socjalnego. 

 

• Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości. 

       

• 07.03.2021 r. Przekazano dotacje na  zadania z zakresu sportu dla dorosłych w kwotach: 

b) Klub Piłkarski Piast kwotę  9 160,00 zł  

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

d) Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Płomień kwotę 1 689,00  zł. 

 

• W ramach zadania dotyczącego przewozu 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. 

Wykonano 2 dowozy. Jest to zadanie zlecone przez Wojewodę Lubuskiego i refundowane w 80%.  

 

• Od 27 kwietnia 2021r. w Gminie Iłowa ruszył powszechny punt szczepień przeciwko Covid-19.  Punkt 

umiejscowiony jest w Hali Sportowo Widowiskowej w Iłowej, przy ul. Piaskowej 2 b. W punkcie tym 

nie ma rejonizacji. Każdy chętny i uprawniony, zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu 

Szczepień, może się rejestrować na szczepienie.   Szczepienia są  wykonywane przez podmiot leczniczy 

Corda ze Szczepanowa. Rejestracja ruszyła od 23 kwietnia 2021 r.  

Aby się zarejestrować należy: 

a) zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub 



b) lub zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub 

c) lub wysłać SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333 lub 

d) lub skontaktowaś się bezpośrednio z punktem szczepień tel. 881 545 552, rejestracja 

bezpośrednio w punkcie szczepień odbywa się w godzinach 12:00 – 20:00 od poniedziałku do 

piątku. 

 

• Sporządzenie i przesłanie do Wojewody Lubuskiego do zatwierdzenia Planu Operacyjnego 

Funkcjonowania Gminy Iłowa. 

 

• Udostępnienie przeprowadzenia kolejnego badania mammograficznego przez firmę DIAGNOSTYK z 

Zielonej Góry w mammobusie dla mieszkanek Gminy Iłowa na terenie remizy OSP Iłowa w dniu 

13.04.2021.  Kolejne badania w dniu 10 maja 2021. 

 

• Zamówienie i przekazanie protokolarne do Starostwa Powiatowego w Żaganiu  lodówki do Punktu 

Szczepień Powszechnych przy szpitalu w Żaganiu. 

 

• Prace związane z przygotowaniem Punktu Szczepień Powszechnych w Iłowej w Hali Piast (udział w 

spotkaniach organizacyjnych, przygotowaniu miejsca szczepień, zakupach sprzętu (kolejna lodówka, 

termometry)). 


