
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej za okres od dnia 14 grudnia 

2015 r. do dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

NIERUCHOMOŚCI 

- nie wykonałem prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 159/9 położonej w Iłowej, 

- podpisałem umowę z geodetą Robertem Szwal z Żagania na rozgraniczenie nieruchomości 

oznaczonej numerem geodezyjnym nr 750 położonej w Iłowej z nieruchomościami 

sąsiednimi oznaczonymi geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 751/1 i 751/2, 

- wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział 

nieruchomości ozn. działką nr 359/11 w m. Jankowa Żagańska w celu wydzielenia z drogi, 

- wydałem zaświadczenie o spłacie zadłużenia z tytułu nabycia prawa użytkowania 

wieczystego oraz budynku położonego na działce nr 718/2 w Iłowej przy ul. Kolejowej 5, 

- zezwoliłem na prowadzenie robót w granicach działki gminnej nr 276/15 związanych z 

budową przyłącza gazowego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce 

nr 276/7, 

- wyraziłem zgodę na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku w 

Koninie Żagańskim 32 do rowu znajdującego się w granicach działki gminnej nr 1/41 w 

Koninie Żagańskim, 

- podejmując zarządzenie wyznaczyłem do sprzedaży (na wniosek najemców) lokale 

mieszkalne w Iłowej przy ul. Żagańskiej 35/4, ul. Kościuszki 1/1 i w m. Szczepanów 36/6, 

 

DROGI I KOMUNIKACJA 

- wystąpiłem do Zarządu Powiatu w Żaganiu  o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do 

kategorii dróg gminnych odcinków dróg położonych na działkach: w Jankowej Żagańskiej 

121 i 122, w Kowalicach nr 488 oraz w Iłowej nr 494/10, nr 625/3 i 626/14 oraz nr 1133/3, 

- zezwoliłem na lokalizację gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym dla potrzeb 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w m. Iłowa ul. Piaskowa na działce nr 297 - w pasie 

drogowym drogi gminnej - działka nr ewid. 296, 

- zezwoliłem na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu wykonania przyłączy 

kablowych w Iłowej: przy ul. Traugutta, działka drogi nr 1183 do działki nr 1182/3 oraz przy 

ul.3 – go Maja, działka drogi nr 790 do działki nr 787/1, 



- otrzymałem odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dot. regulacji studni 

kanalizacji burzowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w Iłowej przy ul. Żagańskiej na 

skrzyżowaniu z ul. Pułaskiego oraz likwidację zastoiska wody powstającego na skrzyżowaniu 

drogi wojewódzkiej nr 300 z linią kolejową przy ul. Borowskiej w Iłowej. W piśmie ZDW 

poinformował, że w celu likwidacji zastoiska wody przy ul. Borowskiej oczyszczona zostanie 

do 31.12 br. studzienka wpustu ulicznego.  

- zwróciłem się z prośbą do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę – wykonanie nowej - 

nawierzchni zatoczki autobusowej w m. Iłowa przy ul. Borowskiej w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 300 (kierunek do m. Żagań), 

- dostarczone zostały tabliczki z numeracją budynków przy ul. Żaków w Iłowej oraz do m. 

Kowalice.  

- wydałem zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – działka drogi nr 217/5 w 

Iłowej w celu wykonania remontu zjazdu i pobocza wzdłuż działki nr 1346 w Iłowej, 

- uzgodniłem lokalizację zjazdu i projekt zjazdu na działkę nr 9/6 w m. Czyóżówek,   

- w ramach stałej umowy ZGKiM wyciął zakrzaczenia przy drogach gminnych w m. Jankowa 

Żagańska (Janów) i m. Borowe. 

-  dnia 18 grudnia 2015r. wystosowałem pismo do właściciela nieruchomości położonej przy 

drodze prowadzącej z Janowa do Mirostowic wzywające do przywrócenia zniszczonej drogi 

do stany pierwotnego,  

- podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy drogi do Strefy 

Aktywności Gospodarczej w Iłowej – termin wykonania do 24 czerwca 2016r. 

- wybrałem wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia 

ulicznego w Iłowej przy ul. Żagańskiej na odcinku od węzła autostradowego do rejonu sklepu 

Biedronka – dogęszczenie oświetlenia w związku z planowana budową chodnika za cenę 

22 140,00zł 

- 21 grudnia 2015r. wspólnie z przedstawicielami Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg 

Starostwa Powiatowego w Żaganiu dokonałem przeglądu wszystkich dróg powiatowych na 

terenie gminy Iłowa. W wyniku przeglądu ustalono zakres prac priorytetowych, tj. poprawa 

stanu poboczy dróg poprzez ich ścinkę i niwelację nierówności, 

- w dniu 16 grudnia 2015r. podpisałem umowę na wymianę trzech słupów oświetleniowych 

przy ul. Ogrodowej w Iłowej na kwotę 4 920zł – inwestycja, która nie została zrealizowana w 

ramach inicjatywy lokalnej. 



- przygotowałem niezbędną dokumentację do złożenia wniosku do PROW w sprawie 

dofinansowania przebudowy ul. Pułaskiego, ul. Batorego oraz Pl. Wolności w Iłowej wraz z 

chodnikami i odwodnieniem. Dokumentacja obejmowała wykonanie opisów technicznych 

przebudowy, załączników graficznych, kosztorysów, PFU oraz zgłoszenie robót budowlanych 

w Starostwie Powiatowym w Żaganiu wraz z potwierdzenie o niewnoszeniu uwag do 

planowanej inwestycji, 

- wydałem 2 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

- wszczęto postępowanie w sprawie kontynuacji zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 6 punktach,  

- Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kontynuacja). 

 

SPRAWY SOCJALNE 

- przedłużono jedną umowę na lokal socjalny, 

- przydzielono jedno mieszkanie komunalne, 

- udzielono zgody na zamianę mieszkania przy spłacie zadłużenia. 

 

SPRAWY SPOŁECZNE I SPORT 

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym  podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego na rok 2016, 

a) na realizację zadania „Organizacja działalności szkoleniowej i  współzawodnictwa  

sportowego 

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na  terenie Iłowej” wpłynęły trzy oferty: 

- Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” z Iłowej. 

- Klub Oyama Karate „Fudo” z Bożnowa, 

- Klub Piłkarski „Piast” z Iłowej. 

 

 



Na realizację powyższego zadania w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. przyznano 

dla: 

-  Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” w Iłowej kwotę 26.000,00 zł, i zgodnie ze 

złożoną ofertą  szkoleniem zostanie objętych 40 osób. 

-  dla Klubu Piłkarskiego „Piast”  kwotę 52.000,00 zł i zgodnie ze złożoną ofertą szkoleniem 

zostanie objętych 80 osób. 

 

Nie rozpatrzono oferty Nr 2 Klubu Oyama Karate Fudo z Bożnowa, gdyż została podpisana 

tylko przez jedną upoważnioną osobę. Statut Klubu przewiduje natomiast współdziałanie 

dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika. 

 

b). na realizację zadania „Organizacja działalności szkoleniowej i  współzawodnictwa  

sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na  terenie Czernej” wpłynęła jedna 

oferta: 

- Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” z Czernej 

 

Na realizację powyższego zadania w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. przyznano 

dla: 

-  Ludowego Zespołu Sportowego  „Płomień” z Czernej kwotę 6.200,00 zł, i zgodnie ze 

złożoną ofertą  szkoleniem zostanie objętych 12 osób. 

 

c). na realizację zadania „Organizacja działalności szkoleniowej i  współzawodnictwa  

sportowego 

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na  terenie Konina Żag.” wpłynęła jedna oferta: 

- Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” z Konina Żag. 

 

Na realizację powyższego zadania w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. przyznano 

dla: 

-  Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” z Konina Żag. kwotę 6.500,00 zł, i zgodnie ze 

złożoną ofertą  szkoleniem zostanie objętych 15 osób. 

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi  w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie jego realizacji po podpisaniu umowy która nastąpi w dniu 30 

grudnia 2015 r. 



 

2. Na ogłoszony w dniu  10 grudnia br. przetarg na dowozy szkolne zamknięte pn: 

„Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa  od 01 stycznia do 30 

czerwca 2016 r.” wpłynęła jedna oferta Firmy Feniks V z Żar, która zaoferowała wykonać 

przedmiot zamówienia za cenę umowną 5,34 zł za 1 km brutto. Umowa zostanie podpisana w 

dniu 30 grudnia 2015 r. 

 

 


