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Sprawozdanie Burmistrza od 22 maja 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. 

• 26 maja 2021 r. dokonano odbioru końcowego budowy odcinka kanalizacji deszczowej 

w rejonie ul. Pałacowej. 

• 27 maja 2021 r. udzielono odpowiedzi mieszkance ul. Chrobrego w sprawie remontu chodnika 

przy ul. B. Chrobrego.  

• 27 maja 2021 r. podpisano porozumienie z Gminą Wymiarki w sprawie ustalenia dopłaty do 

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującej na terenie miejscowości Borowe. 

• 31 maja 2021 r. dokonano odbioru końcowego I etapu rozbudowy oświetlenia drogowego na 

terenie Gminy Iłowa (ul. Żeromskiego, ul. Strzelecka, Jankowa Żagańska). 

• 1 czerwca 2021 r. otworzono oferty w postępowaniu przetargowym na realizacje zadania pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków w Koninie Żagańskim. W wyznaczonym terminie 

wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę 35500,00zł. Obecnie 

oczekujemy na podpisanie umowy. 

• 1 czerwca 2021 r. otworzono oferty w postępowaniu przetargowym na realizacje zadania pn.  

Budowa parkingu przy ul. Surzyna w Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. 

Najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę 84870,00zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie 

umowy. 

• 1 czerwca 2021 r. udzielono odpowiedzi mieszkańcowi Jankowej Żagańskiej w sprawie 

rozbudowy sieci wodociągowej w Jankowej Żagańskiej, 

• 1 czerwca 2021 r. wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z prośba o 

podjęcie działań związanych z realizacją zadań: 

a) budowa ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 296 z Czernej do 

Iłowej, 

b) budowa chodnika wraz z organizacją ruchu przy ul. Borowskiej w Iłowej w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 300, 

c) modernizacja chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku ul. Żagańskiej w 

Iłowej, 

d) podjęcie starań w zakresie budowy obwodnicy miasta Iłowa. 

• W zakresie budowy ścieżki rowerowej z Czernej do Iłowej – zgodnie z wcześniej prowadzoną 

korespondencją - ustalono, że Zarządca drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

opracuje kompletną dokumentację techniczno-kosztorysową, która zostanie przekazana 

Gminie Iłowa do realizacji robót budowlanych. Przewidziana do realizacji ścieżka rowerowa 

planowana jest na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 296 z drogą gminną nr 

001811F do skrzyżowania z drogą gminną nr 001874F (droga do strefy przemysłowej) o 

długości ok. 650m. 

• W zakresie budowy chodnika przy ul. Borowskiej ustalono, że współpraca obejmować będzie 

współfinansowanie Gminy Iłowa w opracowaniu kompletnej dokumentacji techniczno-

kosztorysowej zadania w wysokości 50% kosztów. W zakresie rzeczowym ustalono, że zadanie 

dotyczy budowy chodnika na odcinku ok. 200m wraz z budowa przejścia dla pieszych 

i sygnalizacją świetlną, tzw. All Red. 
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• W odniesieniu do modernizacji chodnika przy ul. Żagańskiej w Iłowej zawnioskowano 

o wymianę istniejącej i zniszczonej nawierzchni.  

 

• W zakresie budowy obwodnicy miasta Iłowa zwrócono uwagę na nasilający się z każdym 

rokiem ruch tranzytowy przez miasto, który niewątpliwie ulegnie zwiększeniu po zakończeniu 

robót i oddaniu do użytku południowej nitki DK18.  

• 8 czerwca 2021 r. podpisano umowę na dostawę i montaż 14 szt. samoobsługowych stacji 

naprawy rowerów wraz z ławkami i stojakami rowerowymi. 

• Trwa weryfikacja oferty wykonawcy zadania pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 

w Jankowej Żagańskiej. Obecnie trwa analiza dokumentów w zakresie doświadczenia 

Wykonawcy. 

• W dniu 09.06.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami naszej 

Gminy  dot. diagnozy strategicznej ŻŻOF. Uczestnicy warsztatów przeanalizowali m.in.  

zagadnienia demografii, gospodarki, komunikacji i stan środowiska naturalnego. Kolejne 

spotkanie wyznaczono na 23 czerwca . 

• W ramach ogłoszonego przez Państwową Agencję Inwestycji i Handlu  konkursu „Grunt na 

medal” w dniu 17 czerwca gościliśmy przedstawiciela PAIH oraz przedstawicieli Centrum 

Obsługi Inwestorów w Zielonej Górze, którzy dokonali wizytacji 3 działek na naszej Strefie 

Aktywności Gospodarczej, zgłoszonych do konkursu. 

• W okresie między sesjami prowadzone były  na bieżąco prace związane z rozliczaniem 

projektów:  składaniem  wniosków o płatność  oraz  formularzy zmian związanych z 

aneksowaniem umów  projektów gminnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych. 

• 25.05.2021 r. podejmując zarządzenie nie wykonano prawa pierwokupu w stosunku do 

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 275/9 położonej w miejscowości Czerna 

w odniesieniu do której sporządzona została w dniu 10 maja 2021 r. warunkowa umowa 

sprzedaży. 

• 25.05.2021 r. podpisując aneks przepisano na rzecz innej osoby umowę najmu gruntu 

stanowiącego część działki nr 512/3 w Iłowej przy ul. Borowskiej pod boksem garażowym nr 

51. 

• 25.05 podpisując aneks przedłużono terminu trwania umowy dzierżawy gruntu stanowiącego 

cześć działki nr 653/1 w m. Iłowa. 

• 25.05.2021 r. wydano zaświadczenia potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 

w prawo własności związane z lokalami mieszkalnymi w Iłowej przy ul. Konopnickiej 11/8, w 

m. Czyżówek 75/6, w m. Borowe 10B/5 oraz w Iłowej przy ul. Kolejowej 9/4. 

• 27.05.2021 r. złożono do Starosty Żagańskiego wniosek o dokonanie na rzecz Gminy Iłowa 

darowizny pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji w Iłowej. 

• 31.05.2021 r. wydano zaświadczenia potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 

w prawo własności związanej z lokalem mieszkalnym przy ul. Traugutta 23/9. 

• 01.06.2021 r. wydano zaświadczenia potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 
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w prawo własności związanej z lokalami mieszkalnymi przy ul. Bolesława Chrobrego 2/8 oraz 

w m. Jankowa Żagańska 45/13. 

• 01.06.2021 r. podejmując zarządzenie wyznaczono do sprzedaży nieruchomości 

niezabudowane ozn. działkami od nr 483/1 do nr 483/7 w Iłowej przy Dębowej (działki 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działkę nr 104/1 w Iłowej przy 

ul. Żaków (działka bez możliwości zabudowy ze względu na przebiegającą przez działkę linię 

energetyczną wysokiego napięcia).  

 

• 02.06.2021 r. wydano zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 

w prawo własności związanej z lokalem mieszkalnym ul. Bolesława Chrobrego 20/6. 

• 07.06.2021 r. podpisując aneks przedłużono termin trwania umowy dzierżawy jazu na rzece 

Czerna Mała przy zalewie w Klikowie. 

• 07.06.2021 r. negatywnie zaopiniowano wniosek najemcy o zmianę stawki czynszu 

dzierżawnego za grunt pod pawilonem handlowym w m. Iłowa ul. Traugutta. 

• 07.06.2021 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek najemcy o sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 

2 w Iłowej przy ul. Żaków 3. 

• 08.06.2021 r. przedłużenie terminu trwania umowy najmu gruntu pod garażem boks nr 45 na 

działce nr 512/1 w m. Iłowa. 

• 08.06.2021 r. wydano zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 

w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

położonej w m. Czerna 37A Gmina Iłowa - działka nr 347/13, prawa użytkowania wieczystego 

gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. 

• 09.06.2021 r. pozytywnie zaopiniowano wnioski o wydzierżawienie gruntów stanowiących 

część działki nr 124/1 w Koninie Żagańskim, część działki nr 545 w m. Iłowa oraz część działki 

nr 148 w m. Iłowa. 

• 11.06.2021 r. podpisano umowę najmu gruntu stanowiącego część działki nr 771 w Iłowej Plac 

Wolności pod postawienie stoiska handlowego do prowadzenia sprzedaży lodów z mobilnego 

wózka. Umowa została zawarta do 31 sierpnia 2021 r. 

• 11.06.2021 r. podpisując aneks przepisano na rzecz innej osoby umowę dot. najmu gruntu 

stanowiącego część działki nr 512/4 w Iłowej przy ul. Borowskiej pod boksem garażowym nr 

39. 

• 11.06.2021 r. złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu wniosek 

o odłączenie działki nr 104/3 obręb Żaganiec z księgi wieczystej  i założenie dla niej nowej 

księgi wieczystej. 

• 16.06.2021 r. podpisano aneks przedłużający termin trwania umowy najmu gruntu pod garażem 

boks nr 50 na działkach nr 626/8, 626/10 i 626/12 w m. Iłowej przy ul. Piaskowej. 

• 17.06.2021 r. wydano zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe 

w prawo własności związanej z lokalem mieszkalnym ul. Żagańska 25/8. 
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• 18.06.2021 r. wydano decyzje zatwierdzające podział geodezyjny działek nr 334/5 i 335/9 w 

Czernej, działki nr 13/3 w Koninie Żagańskim, działki nr 119 w Koninie Żagańskim. Wniosek 

w tej sprawie złożył właściciel działki. 

• 18.06.2021 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek najemcy o sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 

1 w Iłowej przy ul. Żagańskiej 35/1. 

• 21.06.2021 r. wydano decyzję zatwierdzającą podział geodezyjny działki nr 689 w Koninie 

Żagańskim. Wniosek w tej sprawie złożył właściciel działki. 

• 08.06.2021 r. otrzymano odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek o oczyszczenie z chwastów 

chodnika w pasie drogi powiatowej 1080F w Jankowej Żagańskiej. W piśmie poinformowano, 

że zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właściciele 

nieruchomości przyległych zobowiązani są do utrzymania chodnika. Nie jest to jednak do 

końca prawda, bo w ustawie napisano, że chodnik musi być położony bezpośrednio przy 

granicy z działką, a tam nie ma tak. 

 

• 25.05.2021 r. wysłano do Zarządu Powiatu Żagańskiego o oczyszczenie z chwastów chodnika 

w pasie drogi powiatowej 1080F w Jankowej Żagańskiej. 08.06.2021 r. otrzymałem odpowiedź 

Zarządu Powiatu. W piśmie poinformowano, że zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach to właściciele nieruchomości przyległych zobowiązani są do 

utrzymania chodnika. Nie jest to jednak do końca prawda, bo w ustawie napisano, że chodnik 

musi być położony bezpośrednio przy granicy z działką, a tam nie ma tak. 

• 25.05.2021 r. wysłano wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o 

nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Iłowa frezowiny asfaltowej pozyskanej z drogi 

wojewódzkiej w ramach zadania p.n. „Remont drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa przy ul. 

Żagańskiej–strona prawa”. 

• 26.05.2021 r. zwrócono się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Oraz 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o zaopiniowanie projektu dot. wprowadzenia 

ograniczenia tonażu do 3,5 t w ciągu drogi gminnej nr 101135 w mieście Iłowa przy ul. 

Traugutta. W dniu 11 czerwca i 17.06 wpłynęły pozytywne opinie z obydwu instytucji. 

• 27.05.2021 r. podpisano umowę na wykaszanie poboczy oraz wycinanie krzewów w pasach 

drogowych dróg gminnych w Iłowej oraz na terenie gminy. 

• 27.05.2021 r. zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu 

ograniczenia tonażu do 3,5 t w ciągu drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Iłowa 

położonej w granicach działki nr 7/41 na osiedlu Czyżówek. 

• 27.05.2021 r. zaopiniowano pozytywnie nowe stałe organizacje na drogach gminnych: w m. 

Iłowa ul. Piaskowa (porogi zwalniające) i ul. Jaśminowa nr 101142F (zakaz wjazdu 

samochodów ciężarowych), w m. Iłowa ul. Hutnicza nr 101145F oraz ul. Okrzei nr 101121F 

(znak Stop, przejście dla pieszych i lustro drogowe), na drodze gminnej w m. Borowe gm. Iłowa 

nr 001848F (ruch jednokierunkowy na odcinku przy remizie OSP), w m. Konin Żagański gm. 

Iłowa nr 001837F, 001835F, 001834F, 001833F i 001838F (progi zwalniające), m. Iłowa ul. 

Żagańska nr 101148F (oznakowanie miejsca parkingowego), m. Iłowa ul. Pułaskiego nr 

101117F (tabliczka pod znakiem zakazu zatrzymywania się dopuszczająca zatrzymanie na czas 

za i rozładunku towaru), w m. Czerna gm. Iłowa nr 001816F i 001812F (progi zwalniające). 
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• 28.05.2021 r. podpisano umowę na dostawę mieszanki bazaltowej do miejscowości Borowe, 

Czerna oraz Iłowa na potrzeby remontu dróg gminnych. 

• 31.05.2021 r. podpisano porozumienie z firmą Budimex S.A. określające zasady 

współdziałania w przedmiocie przejazdów transportu elementów składowych do budowy 

wiaduktów autostradowych WA-30 i WA-31 drogą gminną w Strefie Aktywności 

Gospodarczej. 

• 09.06.2021 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Sołtysa Borowe w sprawie wprowadzenia na 

odcinku drogi gminnej nr 001844F w m. Borowe nowej stałej organizacji ruchu obejmującej 

wprowadzenie znaków A-18a (zwierzęta gospodarskie). 

• Sporządzone umowy:  

a) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRUKPOL Piotr Żelazek Jankowa Żagańska 45a, 

68-120 Iłowa - wykonanie nawierzchni z piasku na terenie placu zabaw w m. Czyżówek – 

osiedle. 

• 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) mieszkańca Iłowej na lokalizację projektowanego przyłącza wodociągowego PE SDR11 DN 

32 oraz przyłącza kanalizacyjnego PE DN 63 SDR11 w pasie drogowym drogi gminnej nr 

101142F, działka drogi nr 620/3 w m. Iłowa ul. Daliowa, celem przyłączenia do sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 620/9. 

c) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na lokalizację 

przyłącza gazowego PE 100 RC SDR 11 DN 63mm w pasie drogowym drogi gminnej nr 

101157F, działka drogi nr 709/3 w m. Iłowa, celem przyłączenia do sieci gazowej budynku 

położonego na działce nr 706/3. 

• Decyzje - zajęcia pasa drogowego dla: 

a) mieszkanki Czyżówka na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr 101117F, działka drogi 

nr 667, w celu umieszczenia czasowego obiektu handlowego w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

b) mieszkańca Iłowej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr 101112F, działka drogi nr 

878 w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu izolacji ścian. 

c) mieszkańca Iłowej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr 101104F, działka nr 1051, 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowo-

kanalizacyjnego. 

• Decyzje – nałożenie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń dla: 

a) mieszkańca Iłowej ustalenie wysokości opłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi 

gminnej nr 101104F urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - przyłącze wodociągowo-

kanalizacyjne. 

• Uzgodnienia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iłowa, wydane dla: 
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a) ENEA Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań – przebieg projektowanego 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4 kV przez działki nr 142/3 i 143 znajdujące 

się w m. Iłowa. 

b) ENEA Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań – przebieg projektowanego 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4 kV przez działkę nr 966 znajdującą się w 

m. Iłowa. 

c) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na przebieg 

projektowanej sieci oraz przyłącza gazowego 40mm przez działkę nr 232, znajdującą się w 

m. Iłowa. 

d) PV Hydra sp. z o.o.  ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa przebieg projektowanego przyłącza 

elektroenergetycznego średniego napięcia na działce nr 625/1 w miejscowości Konin 

Żagański.  

e) mieszkańca Iłowej na przebieg projektowanego przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV 

przez działkę nr 486 w m. Iłowa.                                                                        

• Wydano: 

a) 18 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

b) 2 decyzje o warunkach zabudowy,  

c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

− budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE 90mm wraz z przyłączem PE 40mm na dz. nr 

228, 232, 233/19 obręb Iłowa, 

− budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE 90mm wraz z przyłączem PE 40mm na dz. nr 

dz. nr 163/1,211/3,211/4 w m. Iłowa gmina Iłowa, 

− budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 275/6, 487, 503, 544 w m. Czerna, 

gmina Iłowa, 

− budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacyjnej sanitarnej  na dz. nr 943/5, 

956, 971, 974/15, 1086, 1052 w m. Iłowa, gmina Iłowa; 

d) decyzję 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 na 

dz. nr 227, 229, 246/4, 370/1, 372/3 obręb 0008 Szczepanów, 

− budowie do dwóch elektrowni fotowoltaicznych Czyżówek o łącznej mocy do 2 MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Lokalizacja inwestycji: dz. nr 27/5, obręb 

Czyżówek gmina Iłowa. 

• Wszczęto 11 postepowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

• Podpisano  

a) 11 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy 

instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Iłowa. 

b) 11 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy 

instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Iłowa. 

c) podpisano 8 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do 

wymiany źródeł ciepła  w budynkach mieszkalnych w Gminie Iłowa. 
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• Nabór wniosków na dofinansowania z zakresu ochrony środowiska zakończył się 31 maja. 

Łącznie wpłynęło:  

a) 23 wnioski  na fotowoltaikę,  

b) 43 wnioski na wymianę źródeł ciepła,  

c) 1 wniosek na oczyszczalnię. 

• Podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

w sprawie realizacji programu Czyste powietrze w tym wsparcia mieszkańców i obsługi 

wnioskodawców programu. W ramach podpisanego porozumienia zostanie utworzony punkt 

konsultacyjny dla mieszkańców w którym będziemy udzielali informacji o programie oraz 

będziemy pomagali wypełniać wnioski o dofinansowanie. Szczegółowe informacje o 

działalności punktu oraz o programie zostaną przedstawione do końca czerwca. 

• W sprawie działalności gospodarczej: 2 wnioski o wpis do CEIDG;  1 wniosek o zmianę wpisu 

w CEIDG; 3 wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej. 

• Wszczęto postępowania w sprawie wydania 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

• Wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 

• Wydano zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce w m. Konin Żagański. 

• Wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na 

działce w m. Czyżówek. 

• Wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na 

działce w m. Konin Żagański. 

• Przeprowadzono oględziny w związku z 2 zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew. 

• Aktywna promocja programu „Zamieszkaj od nowa”. Posty są dodawane na bieżąco na 

gminnej stronie Facebook. Promowanie i informowanie mieszkańców o aktualnych 

wydarzeniach i eventach.  

• Publikacja artykułu o Naszej Gminie Iłowa w magazynie turystycznym „Kochaj Lubuskie”, 

które powstaje przy współpracy z fachowcami od promocji i turystyki skupionymi w Lubuskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” i Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Publikacja ma na celu wesprzeć branżę turystyczną oraz zachęcić przyjezdnych do zwiedzania 

naszej Gminy. Mamy nadzieję, że po tej publikacji w związku z planowanym luzowaniem 

obostrzeń z walorów i atrakcji lubuskich skorzysta jak najwięcej turystów. 

• Aktywne promowanie programu „EcoIłowa”. W ramach inwestycji wykonano 

jednostanowiskową stację ładowania prądem AC o mocy 22kW wyposażoną w złącze typ-2. 

Co oznacza, że taka moc stacji pozwoli na naładowanie samochodu klasy miejskiej w ok. 2 

godz. Stacja powstała przy współpracy z zielonogórską firmą Agacki-Szymczak s.j. 

sfinansowania została w 100% ze środków Gminy Iłowa. Jesteśmy pierwszą gminą w regionie, 

która postawiła taką stację.  

• W tym roku zainteresowanie dofinansowaniem z budżetu gminy na realizację inwestycji 

proekologicznych przerosło wszelkie oczekiwania Gminy. Do 31 maja Gmina Iłowa 

przyjmowała wnioski na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (pieców), montaż paneli 

fotowoltaicznych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

• Gmina Iłowa i Miasto Żagań dnia 31 maja 2021 roku podpisały porozumienie o utworzeniu 

ścieżki rowerowej łączącej obie Gminy. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański i Burmistrz Miasta 

Żagań Andrzej Katarzyniec podjęli decyzję o wspólnym finansowaniu programu funkcjonalno-
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użytkowego. Ścieżka będzie się zaczynać przy Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, 

biegnąc dalej przez Żaganiec aż do Czernej, łącząc się ostatecznie ze ścieżką do Iłowej. 

Projektant w ciągu czterech miesięcy stworzy odpowiedni dokument, wybierając optymalną 

trasę i określi parametry trasy. Podpisane porozumienie zapoczątkuje szereg działań 

prowadzących do utworzenia połączenia rowerowego między Gminą Iłowa i Miastem Żagań. 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na 

tę inwestycję. Koszt przygotowania dokumentu wynosi 39 000 złotych. 

• 5 maja 2021 r. przekazałem dotację na zadania z zakresu sportu dla dorosłych w kwotach: 

a) Klub Piłkarski Piast – na kwotę 9 160,00 zł, 

b) Towarzystwo Turystyczno-Sportowe Orzeł – na kwotę 1 678,00 zł, 

c) Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Płomień – na kwotę 1 689,00 zł. 

• 19 czerwca 2021 r. przy strefie kibica stanął mobilny punkt spisowy w ramach Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – spisało się ok 25 osób.  

• 19 czerwca 2021 r. również przy strefie kibica stanął mobilny punt szczepień przeciwko 

Covid-19. Jednodawkowym preparatem Johnson&Johnsonok zaszczepiło się 70 osób. 

• W dniach 17-20 czerwca 2021 roku prowadzona była akcja promocyjno-informacyjna dla 

mieszkańców Gminy Iłowa dot. szczepienia przeciwko Covid-19 i możliwości zaszczepienia 

się w Iłowej. Ponadto strażacy z jednostek gminnych OSP kilkukrotnie zabezpieczali 

powszechny punkt szczepień w Iłowej na hali przy ul. Piaskowej. 


