
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

OD 23 CZERWCA 2021 R. DO 3 WRZEŚNIA 2021 R. 

• 24 czerwca 2021 r. przesłano do Marszałka Województwa Lubuskiego wyjaśnienia do 

postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Uporządkowania gospodarki 

wodnościekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie. 27 lipca 

2021 r. przesłałem dodatkowe uzupełnienie do wyjaśnień. 

• 25 czerwca 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Uporządkowania gospodarki 

wodnościekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

w Koninie Żagańskim. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin 

realizacji 25 listopada 2021 r. 

• 25 czerwca 2021 r. przekazano protokolarnie teren budowy dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej w Iłowej. 

• 30 czerwca 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na realizację 

zadania pn. „budowa bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie stadionu miejskiego w 

Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejsza oferta na kwotę 184 

500,00zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 06 sierpnia 2021r. Termin realizacji 

do dnia 06 października 2021r. 

• 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę na montaż barierek na przepuście drogowym w rejonie 

ul. Jaśminowej.  

• 5 lipca 2021 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. Przebudowa 

zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej. 

• 6 lipca 2021 r. wydano warunki techniczne dla przebudowy przepompowni ścieków PS6 na os. 

Czyżówek. 

• 7 lipca 2021 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla przebudowy 

wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Pl. Wolności 17. 

• 7 lipca 2021 r. podpisano przedwstępną umowę przeniesienia własności urządzeń 

wodociągowych zrealizowanych ze środków własnych inwestora. 

• 8 lipca 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. utwardzenie 

terenu na os. Czyżówek oraz przebudowa chodnika w rejonie ul. Chrobrego do SM Piast. W 

wyniku rozeznania cenowego 13 lipca 2021 r. podpisana została umowa na realizację zadania. 

Termin wykonania do dnia 31 sierpnia 2021 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 

29 lipca 2021 r. 

 



• 8 lipca 2021 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż 14szt. tablic 

informacyjno-turystycznych. W wyniku rozeznania cenowego w dniu 13 lipca podpisałem 

umowę na realizację zadania. Termin wykonania 31 października 2021 r. 

•  13 lipca 2021r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Przebudowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku przy Pl. Wolności 17. Termin wykonania 15 września 2021 r. 

• 14 lipca 2021 r. unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. 

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej. Jednocześnie 21 

lipca 2021 r. ponownie ogłosiłem postępowanie przetargowe dla tego zadania. W 

wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Oferta została oceniona pozytywnie, jednakże 

ze względu na konieczność zwiększenia środków na realizację zadania, obecnie oczekuje na 

podpisanie umowy. 

• 29 lipca 2021 r. podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 

zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 001867F w Czernej (droga do stacji Shell).  Termin 

wykonania 29 października 2021 r. 

• 29 lipca 2021 r. wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z wnioskiem o 

przekazanie środka trwałego w postaci oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 

296 ul. Żagańskiej w celu realizacji inwestycji polegającej na wymianie opraw oświetlenia 

drogowego. 

• 3 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie audytu powykonawczego zadania 

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej. 

Termin wykonania 30 września 2021 r. 

• 5 sierpnia 2021 r. przesłano zawiadomienie o przeglądzie gwarancyjnym zadania pn. 

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej 

przewidzianym na dzień 23 sierpnia 2021r. W wyznaczonym terminie przegląd nie odbył się z 

uwagi na niepodjęcie zawiadomienia w terminie umożliwiającym dokonanie przeglądu. Trwa 

ustalanie nowego terminu. 

• 23 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Surzyna 

w Iłowej. Termin zakończenia 30 września 2021r. 

• Wydano postanowienia pozytywnie opiniujące podziała nieruchomości w m. Jankowa 

Żagańska dla działki nr 28/1,w m. Klików dla działki nr 118, w Koninie Żagańskim dla działki 

nr 122/6 oraz w Jankowej Żagańskiej dla działki nr 351/12. Z wnioskami zwrócili się 

właściciele działek. 

 



• Podejmując zarządzenia nie wykonano prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości 

w stosunku do działek nr 383/8, 383/9 i 383/13 położonej w Czernej , nr 383/10, 383/11, 383/12 

i 383/13  położonych w Czernej.  

• 26.07.2021 r. podpisano porozumienie z właścicielem działki nr 109/4 w Klikowie mające na 

celu wydzielenie i wykup części tej działki w związku z zamiarem budowy parkingu dla potrzeb 

funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Klikowie. Zadanie to jest finansowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klików.  

• 16.08.2021 r. podpisano umowę na dokonanie podziału geodezyjnego działki nr 109/4 

w Klikowie. 

• Wydano decyzje zatwierdzające podział geodezyjny działek nr 718/1 w Iłowej, nr 832/7 

w Iłowej oraz nr 342/1 w Czyżówku. Wniosek w tej sprawie złożył właściciel działki. 

• 30.07.2021 r. z wynikami pozytywnymi zakończyły się I przetargi ustne nieograniczone na 

sprzedaż działek nr 787/15, 787/16, 787/16, 787/17, 787/18 i 787/19 w Iłowej przy ul. 

Kościelnej. W tym samym dniu odbyły się przetargi na sprzedaż działek nr 66/1, 66/2, 66/3 

i 66/4 w Iłowej przy ul. Żaków oraz działki nr 208/3 w Jankowej  Żagańskiej (Janów)  i one 

również zakończyły się wynikami pozytywnymi. W wyniku tych przetargów łącznie osiągnięto 

cenę 415 200 zł. Na 20 września br. zaplanowano podpisanie aktów notarialnych. 

• 29.07.2021 r. podejmując zarządzenie wyznaczono do sprzedaży nieruchomości 

niezabudowane oznaczone działkami nr 86/4 w Czernej (działka pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną) oraz nr 33 w Czyżówku (działka rolna). 

• 26.07.2021 r. na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej wszczęte zostały postępowania 

w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na lokalach nr 4 i 5 przy ul. Żagańskiej 1 w Iłowej 

oraz na lokalu przy ul. Hutniczej 1/36. 

• 01.07.2021 r. podpisano umowę dzierżawy części działki nr 124/1 w Koninie Żagańskim. 

Działka została wydzierżawiona na cele ogrodowe. 

• 02.07.2021 r. podpisując aneks przedłużono termin trwania umowy najmu gruntu ozn. działką 

nr 626/4 w Iłowej przy ul. Piaskowej pod garażem. 

• 30.06.2021 r. wyrażono zgodę na najem gruntu stanowiącego działkę nr 1/53 w obrębie Konin 

Żagański. Działka zostanie wynajęta na cele związane z remontem drogi krajowej nr 18. 

• 14.07.2021 r. nie wniesiono sprzeciwu do prowadzenia działalności gastronomicznej na gruncie 

stanowiącym część działki nr 768/3 pod pawilonem nr 3 na targowisku miejskim, 

wynajmowanym od Gminy Iłowa na podstawie umowy najmu. 

• 11.07.2021 r. podpisano akty notarialne ustanawiające służebności przesyłu na działkach nr 

624 i 711 w obrębie Konin Żagański. Służebności te związane są z budowami farm 

fotowoltaicznych. W tym samym dniu podpisałem akt notarialny dotyczący sprzedaży gruntu 



oddanego w użytkowanie wieczyste ozn. działką nr 694/14 położonego w Iłowej przy ul. 

Surzyna. Sprzedaż nastąpiła na rzecz użytkownika wieczystego. 

• 27.07.2021 r. odbyły się z wynikami pozytywnymi przetargi na sprzedaż działek w Strefie 

Aktywności Gospodarczej oznaczonych działkami nr 341/22 i 341/23, 341/27, 341/30 oraz 

341/50 i 341/51. Przy cenach wywoławczych łącznie 7 427 000 zł. W wyniku przetargu 

ustalono łącznie kwoty netto 28 392 700 zł.  

• 06.08.2021 r. podejmując zarządzenie wyznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny w Iłowej 

przy ul. Żaków 3/2. Wyznaczenie do sprzedaży nastąpiło na wniosek najemcy lokalu. 

• 03.08.2021 r. na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Iłowej powołałem komisję do przeprowadzenia w dniu 6 sierpnia br. pierwszego przetargu 

ustnego na najem lokalu użytkowego w Iłowej przy Placu Wolności 11. 

• W ramach podpisanej umowy darowizny Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał destrukt 

z frezowania drogi wojewódzkiej odcinka ulicy Żagańskiej (ok.200 ton), który został 

wykorzystany na napraw dróg i poboczy dróg gminnych. 

• 26.07.2021 r. podpisano umowę na remont dróg: w Czernej przy AS24 i Shell, w m. Borowe 

przy ujęciu wody, w Iłowej przy ul. Borowskiej przy garażach, w m. Czerna (droga za 

kościołem i droga od budynku 56 do 55A), w Iłowej droga do ogrodów działkowych za 

stadionem i cmentarzem, w m. Jankowa Żagańska (Janów)  droga do Mirostowic, w m. Koninie 

Żagańskim od budynku 66 do drogi powiatowej oraz droga do Jankowej Żagańskiej do GPZ, 

w Iłowej – droga pomiędzy budynkami Nadrzeczna 11 i Żagańska 41,43 i 45, w Iłowej przy ul. 

Ogrodowej (droga przy mostku miłości), w Iłowej przy ul. Piaskowej droga przy garażach, w 

Iłowej przy ul. Słonecznej i przy ul. Wypoczynkowej. 

• 06.07.2021 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek mieszkańca dot. montażu lustra drogowego 

w pasie drogi gminnej w Iłowej przy ul. Sportowej na skrzyżowaniu ul. Spacerowej i 

Syrokomli. 

• W dniach od 29.07.2021 r. do 29.08.2021 r. było umieszczone na stronie internetowej Gminy 

Iłowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłowej ogłoszenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w Zielonej Górze w sprawie likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. „D” 

w Iłowej przy ul. Żaków. Przejazd nie jest położony w ciągu drogi gminnej. Korzystanie z 

przejazdu wiązałoby się z podpisaniem przez potencjalnego użytkownika umowy z PKP na 

korzystanie z tego przejazdu. W określonym terminie nikt nie zgłosił deklaracji podpisania 

umowy. 

• Na podstawie zatwierdzonych nowych stałych organizacji ruchu zakupiono progi zwalniające 

oraz związane z tym oznakowanie przewidziane do montażu w ramach Funduszy Sołeckich w 

miejscowościach Czerna i Konin Żagański w pasach dróg gminnych. Zakupiono również progi 



zwalniające oraz znaki drogowe przewidziane do montażu w pasach dróg gminnych w m. 

Borowe, w Iłowej przy ul. Piaskowej, ul. Jaśminowej, ul. Żagańskiej (parking przy drodze za 

Biedronką), na ul. Pułaskiego (tabliczka pod znakiem zakazu zatrzymywania się umożliwiająca 

zatrzymywanie się na czas za i rozładunku) na osiedlu mieszkaniowym Czyżówek 

(ograniczenia tonażu) oraz na ul. Hutniczej/Okrzei (przejście dla pieszych, lustro drogowe i 

znak Stop). 

• W ramach ogłoszonego pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z Rządowego 

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  w dniu 16.07.2021 zostały złożone 3 

wnioski : 

1) Modernizacja i budowa systemu oczyszczania ścieków oraz modernizacja i budowa systemu 

dostarczania wody w Gminie Iłowa (priorytet I) na kwotę 31 mln zł z możliwym 

dofinansowaniem 29,45 mln zł. 

2) Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Iłowa (priorytet II) na kwotę 19,5 mln 

zł z możliwym dofinansowaniem 17,55 mln zł. 

3) Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa  (priorytet III)  na kwotę 5,0 mln 

zł  z możliwym dofinansowaniem 4,25 mln zł. 

• W dniu 25.08.2021 r. zostały złożone w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.  

w ramach ogłoszonego naboru o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

dwa wnioski  o dofinansowanie następujących zadań : 

1) Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi 

wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296. Całkowita wartość 

kosztorysowa  zadania  wynosi 2 925 775 zł brutto (w tym koszty kwalifikowalne 2 781 097 

zł brutto). Możliwe dofinansowanie w granicach 50% - 80% kosztów kwalifikowalnych.   

2) Przebudowa gminnej drogi nr 001874F na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w 

Gminie Iłowa.  Całkowita wartość kosztorysowa  zadania  wynosi 734 611zł brutto (w tym 

koszty kwalifikowalne 734 611 zł brutto). Możliwe dofinansowanie w granicach 50% - 80%  

kosztów kwalifikowalnych. 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do końca 2021 r. 

• Sporządzone umowy:  

a) Solar Solution Marcin Kozak sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 66-006 Zielona Góra, 

Kiełpin 23G - wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu 3 szt. lamp 

solarnych hybrydowych w miejscowościach Borowe, Jankowa Żagańska, Szczepanów. 

b) ELEKTRYK Damian Chabraszewski ul. Stefczyka 4, 68-200 Żary - wykonanie instalacji 

elektrycznej na zewnątrz użytkowanego budynku przy Świetlicy Wiejskiej  w Czyżówku. 

c) Usługi Stolarskie „DREWTOM’’ Jan Tomaszewski Klików 24, 68-120 Iłowa, - 



wykonanie i montaż wiaty biesiadnej w Jankowej Żagańskiej.  

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

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

uzgodnienie lokalizacji przyłącza gazowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 

101157F, działka drogi nr 709/3 w m. Iłowa, stanowiąca własność Gminy Iłowa, celem 

przyłączenia do sieci gazowej budynku położonego na działce nr 706/3. 

b) Rezydencja Anin Sp. z o.o. ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, uzgodnienie lokalizacji 

kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 001874F, działki drogi nr 

1065/2, 190/7, 190/6 obręb Czerna, stanowiące własność Gminy Iłowa w celu 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nieruchomości 341/16 i 341/6 w ramach 

realizowanej inwestycji. 

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

uzgodnienie lokalizacji przyłącza gazowego niskiego ciśnienia w pasie drogowym drogi 

gminnej nr 101125F, działka drogi nr 807/1 w m. Iłowa, stanowiącą własność Gminy 

Iłowa, celem przyłączenia do sieci gazowej budynku położonego na działce   nr 872 przy 

ulicy Żeromskiego 17. 

d) Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa uzgodnienie lokalizacji 

przyłącza telekomunikacyjnego w pasie drogowym drogi gminnej nr 001853F, działka 

drogi nr 32/3 w m. Kowalice gm. Iłowa, celem przyłączenia kontenera 

telekomunikacyjnego. 

e) Gmina Iłowa ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa uzgodnienie lokalizacji sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej w pasie drogowym drogi gminnej nr 101106F, 

działki drogi nr 956 i 1086 w m. Iłowa. 

f) ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 58, zgoda na 

lokalizację przyłącza elektroenergetycznego kablowego w pasie drogowym drogi 

gminnej nr 101142F dz. drogi nr 395, obręb Iłowa, celem przyłączenia budynku 

mieszkalnego położonego na działce nr 396. 

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

uzgodnienie lokalizacji przyłącza gazowego na lokalizację przyłącza gazowego niskiego 

ciśnienia w pasie drogowym drogi gminnej nr 101104F, działka drogi 1051 w m. Iłowa, 

celem przyłączenia do sieci gazowej budynku położonego na działce nr 1059/2 przy ulicy 

Drzymały. 

h) ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 58, 

uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

w pasie drogowym drogi gminnej nr 101129F dz. drogi nr 705, obręb Iłowa, celem 



przyłączenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

• Decyzje - zajęcia pasa drogowego dla: 

a) Zakład Instalacji i Urządzeń Jacek Naruszczka ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w m. Iłowa ul. 

Jaśminowa/Daliowa/Różana nr drogi 101142F, w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie sieci gazowej. 

b) PPW KANGAZ Piotr Walencki ul. Ochla-Sportowa 2, 66-006 Zielona Góra, zezwolenie 

na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w m. Iłowa, ul. Blacharska nr drogi 101126F, 

m. Iłowa, w celu prowadzenia robót polegających na budowie gazociągu niskiego 

ciśnienia. 

c) Zakład Instalacji i Urządzeń Jacek Naruszczka ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w m. Iłowa ul. Jaśminowa nr drogi 

101142F, w celu wykonania wpięcia do czynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia. 

d) Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 12, 68-120 Iłowa, zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego drogi gminnej 101112F, 101115F Plac Wolności 12 w celu rozstawienia 

rusztowania dla potrzeb wykonania remontu elewacji. 

• Decyzje – nałożenie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń dla 

a) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 

nałożenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 101142F w m. 

Iłowa, ul. Jaśminowa/Daliowa/Różana sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 90 wraz z 

przyłączem DN 40. 

b) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 

nałożenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 101126F w m. 

Iłowa, ul. Blacharska sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 125 wraz z przyłączem.  

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

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

uzgodnienie lokalizacji szafki gazowej niezbędnej do wykonania projektowanego 

przyłącza gazowego na działce nr 706/3 w m. Iłowa. 

b) Gmina Iłowa ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa uzgodnienie przebiegu projektowanej 

sieci wodociągowej PF ∅110 w m. Czerna, przez działkę nr 544 obręb Czerna. 

• 12 sierpnia w Bibliotece Kultury odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Iłowa(strefa). 

Podczas spotkania nie zostały wniesione żadne uwagi do projektu planu. 

• Wydano: 



1) 36 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego; 

2) 14 decyzji o warunkach zabudowy;  

3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegających na: 

a) budowie sieci elektroenergetycznej; lokalizacja inwestycji: dz. nr 341/23, 341/16 obręb 

Konin Żagański,  

b) budowie sieci elektroenergetycznej SN dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej 

w Lubieszowie dz. nr 350/2 położona  w m. Jankowa Żagańska, 

c) budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego  dz. nr 79/1, 79/2, 80/11, 81 

położone  w m. Iłowa przy ul. Żaków, 

d) budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego  lokalizacja inwestycji: dz. nr 

943/5, 921 położone  przy ul. Drzymały. 

• Wszczęto: 

1) 17 postepowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;  

2) postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy 

sieci elektroenergetycznych w Iłowej w rejonie ul. Spacerowa, Żagańska, Jaśminowa, 

Żeromskiego ,Sportowa, Spokojna, Żagańska, Czerna, Karolinów, Czyżówek; 

3) postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji 

polegającej na przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV relacji 

Jankowa Żagańska-Bolesławiec na odcinku od GPZ Jankowa żagańska do słupa nr 76. 

• 01.07.2021 r., 03.08.2021 r. oraz 01.09.2021 r. przekazano dotacje 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 kwotę 1 689,00 zł. 

• 01.07.2021 r. przekazano dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 

i sportu pod nazwą Organizacja działalności szkoleniowej i spółzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iłowa w kwotach: 

a) Klub Piłkarski Piast kwotę 36 000 zł;  

b) Akademia Sportu Iłowa, ul. Piaskowa 2, 68-120 Iłowa kwota 13 000,00 zł. 

• 30.08.2021 r. przyjęto ślubowanie oraz nadano akt mianowania dla nauczyciela Przedszkola 

Miejskiego im. Akademii Małych Zuchów, który 05.08.2021 r. zdał egzamin w ramach awansu 

zawodowego nauczycieli. 

 



• W ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań działały mobilne punkty spisowe podczas 

festynu wiejskiego w Borowym w dniu 07.08.2021 r. oraz 01.09.2021 r. podczas Wojewódzkiej 

Inauguracji Roku Szkolnego, a także w każdym  sołectwach naszej gminy. Spis potrwa do 30 

września 2021r.  

• Aktualizacja dokumentacji związanej z Planem Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Iłowa. 

• Współorganizacja badań mammograficznych dla mieszkanek Gminy Iłowa w dniu 07.09.2021 

(przygotowanie i rozwieszenie plakatów informacyjnych, zabezpieczenie miejsca postoju 

mammobusa). 

• Dostarczenie w dniu 16 lipca z Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego do NZOZ „ 

Zdrowie” i NZOZ „Salus” środków ochrony osobistej od Wojewody Lubuskiego: 

a) Fartuchy ochronne -  560 szt. 

b) Maseczki FFP – 2 – 320 szt. 

c) Gogle ochronne – 70 szt. 

d) Płyn do dezynfekcji 5l – 24 szt. 

e) W dniu 13 sierpnia rękawic ochronnych - 4 000 szt. 

• Wysłanie pism do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej, właściciel parkingu przy 

sklepie Eco w Iłowej o udostepnienie miejsc do parkowania dla uczestników wystawy psów 

myśliwskich w dniu 18 września 2021r. 

• Wyjazd w dniu 25 sierpnia do Częstochowy do firmy Bocar ( naprawa i serwis samochodu 

pożarniczego Mercedes będącego na wyposażeniu OSP Iłowa. 

• Udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Borowe w dniu 28 sierpnia 2021 r. 

• Przygotowanie parkingów na wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2021-2022. oraz 

zabezpieczenie trasy przemarszu uczestników inauguracji z kościoła do szkoły (zaangażowanie 

6 strażaków z OSP Iłowa i 3 strażaków OSP Konin). 

• Przygotowanie dla Wojewody Lubuskiego zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych 

realizowanych w Gminie Iłowa w roku 2021. 

• Zakup i montaż nowego piłkochwytu na boisku do piłki plażowej przy Orliki w Iłowej – koszt 

2.000 zł. 

• Rozpoczęcie prac związanych z przeniesieniem radiotelefonu stacjonarnego z budynku ZGKiM 

do budynku UM w Iłowej. 

• 23.06.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych Żarsko 

Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, które pomoże w przygotowaniu harmonogramu działań 

na najbliższe lata, do którego gmina przystąpiła w styczniu 2020 roku. Do dyskusji na temat 

najważniejszych problemów dotyczących pięciu partnerskich gmin ŻŻOF (Gmina Iłowa, 

Miasto Żary, Gmina Żary, Miasto Żagań, Gmina Żagań) zaproszono sołtysów, radnych, 



przedsiębiorców, kierowników jednostek organizacyjnych, seniorów, organizacji 

pozarządowych.  

• 26.06.2021 r. Klub Piłkarski „Piast” w Iłowej świętował swoje 75 – lecie. Wszystkiemu 

towarzyszył festyn rodzinny, na którym zaprezentowały się kluby sportowe z Iłowej (Klub 

piłkarski, sekcja koszykówki, Oyama Karate Fudo oraz Klub Szachistów). Zaprezentowali się 

również wokaliści biblioteki Kultury w Iłowej, Szprotawskiego Domu Kultury i Klubu 

Garnizonowego „Czarnej Dywizji” z Żagania. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla 

młodszych mieszkańców m.in. plac zabaw, zamek z piłeczkami, zjeżdżalnię, trampolinę, 

karuzelę i gokarty. Przy scenie zorganizowano konkurs plastyczny pt. „75 lat Klubu 

Piłkarskiego PIAST Iłowa”. Jedną z atrakcji dla tych już większych mieszkańców były pokazy 

sprzętu wojskowego JW2399 oraz pokaz wozów Strażackich OSP w Iłowej i Koninie 

Żagańskim, pokaz flagowych samochodów firmy „INTRA”. Punktem kulminacyjnym było 

wystąpienie Burmistrza Iłowej – Pawła Lichtańskiego oraz przemarsz i koncert Orkiestry Dętej 

Biblioteki Kultury w Iłowej. Burmistrz wraz z Łukaszem Gargułą uroczyście wręczał nagrody 

dla zasłużonych działaczy Klubu „Piast” oraz wszystkich tych, którzy całym sercem aktywnie 

działają we wspólnej inicjatywie.  

• 01.07.2021 r. powstała nowa strona internetową w całości dedykowana Bibliotece Kultury 

w Iłowej. Nowa struktura strony, nowa szata graficzna i funkcjonalność zostały dopasowane 

do najwyższych standardów witryn informacyjnych. Głównym celem było stworzenie odrębnej 

przestrzeni skupiającej wszelkie informacje o historii i aktualnych Eventach które mają miejsce 

w Bibliotece Kultury.  

• 14.07.2021 r. OSP z Gminy Iłowa otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego i Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Gminy Iłowa. Środki zostały 

wykorzystane na zakup sprzętu ratownictwa pożarniczego. Dzięki udzielonemu wsparciu 

finansowemu Gminy Iłowa (jako wkład własny) jednostki pozyskały fundusze na 

unowocześnienie potencjału technicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i 

likwidacji zagrożeń środowiska, poważnych awarii oraz ich skutków na terenie województwa 

lubuskiego. OSP Iłowa otrzymała łącznie 19 965, 00 zł na zakup: ubrania koszarowego, 

hełmów strażackich, aparatu powietrznego nadciśnieniowego, masek do aparatu powietrznego 

nadciśnieniowego, butli do aparatu powietrznego i ubrania specjalnego. OSP Borowe 

wyposażyła swoją jednostkę w specjalne skórzane buty strażackie, ubrania koszarowe, butle do 

aparatu powietrznego, hełmy strażackie, maski i butle  do aparatu powietrznego, szelki 

bezpieczeństwa, mostek przejazdowy, wąż tłoczony i radiotelefon przenośny za kwotę  20 000 

zł. OSP Konin Żagański kupując hełmy strażackie, wodery i węże tłoczone zmieściła się w 

kwocie 19 997, 00 zł.  



 

• 22.07.2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla wszystkich mieszkańców w ramach 

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W trakcie spotkania mieszkańcy mieli 

możliwość zapoznania się z podstawowymi założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, 

na które można uzyskać dofinansowanie. Główne pytania mieszkańców dotyczyły dotacji na 

dofinansowanie kosztów do wymiany źródeł ciepła oraz budowy instalacji fotowoltaicznych. 

Prowadzące omówiły sposoby składania wniosków o dofinansowanie. Po spotkaniu 

informacyjnym mieszkańcy wzięli aktywny udział w indywidualnych konsultacjach. 

W Urzędzie Miejskim w Iłowej uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego 

Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, gdzie można złożyć i  skonsultować wniosek o 

dofinansowanie. 

• Powstały nowe ekologiczne punkty świetlne w Borowym, Szczepanowie i Jankowej Żagańskiej 

od wczoraj funkcjonują latarnie hybrydowe zasilane  energią słoneczną i wiatrem. Nowoczesne 

technologie oświetleniowe niosą ze sobą wielki potencjał. Dla Gminy  oznacza to znacznie 

mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie ulic, a dla środowiska stanowi to mniejszą emisję 

zanieczyszczeń. 

• 01.08.2021 r. wystawa fotograficzna „Iłowa i Jänschwalde w obiektywie” w Bibliotece Kultury 

w Iłowej jest wynikiem zakończonego konkursu fotograficznego projektu współfinansowanego 

z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla programu Współpracy 

INTERREG VA Brandenburgia – Polska  2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej. Zwieńczeniem konkursu będzie wydanie albumu fotograficznego, z 

prezentowanymi na wystawie pracami. Głównym celem projektu jest wspólna promocja Gminy 

Iłowa oraz Gminy Jänschwalde. Zorganizowanie konkursu oraz wydanie albumu 

fotograficznego, ma na celu wzmocnienie naszej partnerskiej współpracy w obszarze kultury 

oraz turystyki. Wystawa ma miejsce w galerii Biblioteki Kultury w Iłowej przez miesiąc od 30 

lipca do 30 sierpnia. 

• Czerwiec, lipiec, sierpień 2021. Trzech uczniów szkół średnich z Powiatu Żagańskiego odbyli 

miesięczne praktyki w Urzędzie Miejskim w Iłowej. Praktyki możliwe były dzięki dużemu 

projektowi Powiatu Żagańskiego pt. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie 

Żagańskim, realizowanemu przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – handlową. Głównym celem 

projektu jest szansa dla tych młodych ludzi sprawdzenia się na prawdziwym rynku pracy.  

• 04.08.2021 r. odbyło się spotkanie z sołtysami, na temat funkcjonowania sołectw oraz funduszu 

sołeckiego w przyszłym roku. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele pięciu sołectw Gminy 

Iłowa oraz urzędnicy. Omówiono zadania, jakie udało się zrealizować w ramach funduszu 

sołeckiego w roku ubiegłym oraz przedstawiono plany na rok 2022. Środki finansowe 



przeznaczone dla sołectw zostaną wydatkowane m.in. na utrzymanie porządku, drobne remonty 

i naprawy. W czasie spotkania sołtysi zgłaszali także wnioski oraz uwagi dotyczące 

funkcjonowania sołectw. 

• 19.08.2021 r. Gmina wystąpiła z prośbą o wydanie wstępnej opinii w sprawie nieodpłatnego 

przekazania na rzecz Gminy Iłowa obiektu zabytkowego – Wieży Ciśnień – położonej na 

działce nr 354/4 w obrębie Jankowa Żagańska. Uzasadnieniem jest chęć promowania Gminy 

Iłowa tym zabytkiem techniki o  wyjątkowych walorach architektonicznych zbudowanym w 

1922 r. w stylu ekspresjonistycznym. W  przypadku tego  typu  obiektów stanowi prawdziwą 

rzadkość na  terenie Polski. 

• W sobotę 28.08.2021 r. w obecności Przedstawiciela Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP – dh Jerzego Adamowicza, Komendanta KP PSP w Żaganiu mł. bryg. Jana Marszałka, 

strażacy OSP Borowe  na walnym zebraniu podsumowali mijający 2020 rok oraz dokonali 

wyboru nowych władz. Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu – dh 

Marcin Cieślik. W dalszej części zebrania nastąpiło wyróżnienie członków OSP Borowe, 

przedstawienie sprawozdań z działalności jednostki w 2020 r. oraz planu na bieżący rok. Jedną 

z ważniejszych części spotkania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi 

OSP za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.  

• 29 sierpnia 2021 r. odbył się ostatni z cyklu dwóch koncertów XXIII Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej 2021 w Iłowej (22 sierpnia i 29 sierpnia).  

• 31. 08. 2021 r. na stronie internetowej gminy ruszyła promocja sołectwa Konin Żagański (na 

slajderze).  

• 31.08.2021 r. Pan Bartosz Kuświk wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Kultury 

w Iłowej i od 1 września br. objął obowiązki. Konkurs został ogłoszony w związku 

z zaplanowanym odejściem na emeryturę Pani Marii Żarskiej, długoletniej szefowej tej 

instytucji.  

• 29.08.2021 r. w Parku Dworskim w Iłowej odbyły się rozgrywki II Pucharu Dworskiego 

Pétanque 2021 r. o Złotą Strzałę Burmistrza Iłowej. Rozgrywki odbywały się w dubletach. 

Zawodnicy licznie przybyli do Iłowej więc w II Pucharze wzięło udział 27 drużyn i rozegrano 

7 rund.  

• 01.09.2021 r. Szkoła Podstawowa imienia Lotników Alianckich w Iłowej stała się gospodarzem 

tegorocznej Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022. W przedsięwzięciu 

uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa 

Rawa. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się msza św. koncelebrowana, pod 

przewodnictwem biskupa Tadeusza Lityńskiego, ordynariusza diecezji zielonogórsko-



gorzowskiej w kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej. Po eucharystii uroczystości przeniosły 

się do szkoły. 

Uroczystość rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu. Następnie minutą ciszy uczczono 

pamięć ofiar II wojny światowej. Po okolicznościowych przemówieniach Wojewody 

Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Dyrektor Szkoły im. Lotników Alianckich, 

Burmistrza Iłowej i zaproszonych gości, zgodnie z wieloletnią tradycją przedstawiciele klas 

pierwszych przystąpili do uroczystego ślubowania. Na zakończenie uroczystości uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Iłowej przedstawili gorąco oklaskiwany krótki występ artystyczny. Po 

zakończeniu części oficjalnej, na stadionie miejskim zaczął się festyn edukacyjno – 

prewencyjny, przygotowany przez straż pożarną i policję. Były pokazy ratownictwa, konkursy 

z nagrodami, a także szczepienia i mobilny punkt spisu powszechnego. 

• 18 września od godziny 10:00 w parku w Iłowej odbędzie się Święto Parku Dworskiego oraz 

II Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich. 

 

 


