
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

z działań podejmowanych 

w okresie 

od dnia 7.11.2017  r. do dnia 30.11.2017 r. 

 

NIERUCHOMOŚCI 

 

 15.11 podpisano umowy notarialne dot. sprzedaży działek nr 

233/4,233/5,233/6,233/7,233/8 i 233/18 wydzielonych z dawnego boiska przy ul. 

Żagańskiej, 

 21.11 wysłano pismo do mieszkańca ulicy Hutniczej w sprawie bezumownego 

korzystania z działki gminnej przy budynku nr 2, 

 24.11 pozytywnie odpowiedziano na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego w 

budynku Czyżówek 19 o kupno zajmowanego lokalu (to jest lokal mieszkalny, w 

którym mieści się świetlica wiejska w Czyżówku), 

 

PRZETARGI  

 

 13.11 ogłoszono przetargi na sprzedaż działek nr 233/10, 

233/11,233/12,233/13,233/14 233/15 wydzielonych z dawnego boiska przy ul. 

Żagańskiej. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r., 

 22.11 ogłoszono przetarg na sprzedaż drewna z powalonych w wyniku orkanu 

Ksawery drzew na drodze do Kowalic. Wpłynęły 3 oferty, 

 27.11 ogłoszono otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie: 

1. kultury fizycznej i sportu  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2018 r.- termin składania 

ofert upływa 18 grudnia, 

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i 

innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2018 

termin składania ofert upływa 18 grudnia, 

 27 listopada ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację celów publicznych z 

zakresu  sportu w  2018 roku termin składania ofert upływa 18 grudnia, 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

 21.11 odpowiedziano na podanie w sprawie wydzierżawienie gruntu pod budowę 

garażu przy ul. Pułaskiego. Do podania ustosunkowano się negatywnie, ze względu na 

planowane  wykonanie placu zabaw dla potrzeb uczniów szkoły podstawowej w 

Iłowej, 

 24.11 przekazano według właściwości do ZGKiM w Iłowej wezwanie Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żaganiu do zapoznania się z materiałem 

dowodowym w postępowaniu administracyjnym, w sprawie zamurowania otworu 

okiennego w kuchni lokalu mieszkalnego w Jankowej Żagańskiej 45/1 oraz legalności 

przebudowy tego lokalu mieszkalnego, 

 28.11 podpisano umowy najmu gruntu na okres 3 lat pod Punktem Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iłowej, 

 W okresie sprawozdawczym wydano 6 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

 5 decyzji o ustalenie warunków zabudowy,  



 w związku z brakiem wykonawcy na realizację operacji pt. „Budowa obiektu 

rekreacyjnego  w Czernej” i „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie 

Żagańskim”, dofinansowanych  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z 

wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020,   w  dniu 24.11.2017 zostały podpisane  aneksy na w/w zadania 

wydłużające realizację operacji do 30.06.2018 r., 

 25.11. – rozpoczęto prace montażowe związane z wyposażeniem boisk sportowych 

stadionu miejskiego w Iłowej. W zakres wyposażenia wchodzą m.in. nowe bramki, 

piłkochwyty i wiaty dla zawodników rezerwowych, 

 

DROGI 

 

 13.11 w związku z planowanymi pracami pielęgnacyjnymi na drzewostanie 

znajdującym się w pasie drogi gminnej - w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

energetycznej wysłano do ENEA S.A. wniosek o wyłączenie zasilania linii 

energetycznej w m. Iłowa ul. Traugutta w bliskim sąsiedztwie budynków nr 18 i 19 - 

w dniu 23 listopada br., 

 14.11 wysłano odpowiedź do mieszkańca ulicy Jaśminowej z propozycją dokonania 

na jego koszt nasadzeń jaśminowców nawiązujących do nazwy ulicy i mających 

pełnić rolę ochronną przydrożnej zieleni znajdującej się w pasie drogowym, 

 14.11 wydano pięć zmian do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób 

w krajowym transporcie drogowym dla Feniks V Sp. z o.o.,  

 22.11 podpisano umowę na wywóz karp (pni z korzeniami) z pasa drogi gminnej przy 

ul. Pułaskiego, 

 21.11 przesłano wg właściwości do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

reklamację właściciela stacji paliw Orlen w Czyżówku dot. przebudowy zjazdu do 

stacji paliw w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296, 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 przyjęto 7 wniosków na usunięcie azbestu, 

 wpłynęło kolejnych 9 zgłoszeń na czipowanie psów, 

 przygotowywane są kolejne wezwania dot. opróżniania zbiorników na nieczystości 

ciekłe w miejscowości Czerna, 

 podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wlkp. w sprawie refundacji kosztów związanych z usunięciem azbestu  z terenu 

Gminy Iłowa w roku 2017. Kwota refundacji to 38 375,33 zł   jest to 100%  kosztów 

poniesionych przez gminę, 

 15 listopada 2017 roku ruszył drugi nabór wniosków na usunięcie wyrobów 

azbestowych z terenu Gminy Iłowa w 2018 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 

grudnia 2017 r., 

 

SPRAWY SOCJALNE  

 25 listopada wręczono przyznane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie 

małżeńskie 3 parom zamieszkałym na terenie gminy Iłowa, 



 w dniu 28.11.2017 został  złożony projekt w  otwartym konkursie ogłoszonym przez 

Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie w roku 2018 organizacji zajęć 

sportowych dla uczniów  w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem 

pływać”  (działanie  „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”). W projekcie 

zaplanowano udział dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Iłowej ( ogółem 135 

osób). Całkowity planowany koszt realizacji zadania to 51 435,00 zł w tym 

wnioskowana dotacja ministerstwa 24 300,00 zł. Realizacja projektu od 01.03.2018 r. 

do 30.11.2018 r.,  

 w dniu 17.11.2017 została podpisana przez Gminę Iłowa i Szkołę Podstawową w 

Iłowej Deklaracja przystąpienia do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego 

Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. W Szkole Podstawowej 

zostaną wprowadzone  dwuletnie  zajęcia nauki gry w szachy do wytypowanej klasy w 

wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo, jako zajęć obowiązkowych  dla danego 

oddziału klasowego. Dwóch nauczycieli (najlepiej, choć niekoniecznie) edukacji 

wczesnoszkolnej zostanie oddelegowanych do przeszkolenia na kursie doskonalącym, 

którego ukończenie uprawnia do prowadzenia nauki gry w szachy dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. W ramach projektu Szkoła będzie mogła bezpłatnie  pozyskać 

sprzęt szachowy - 15 kompletów, 

 

DOFINANSOWANIA 

 Lubuski Urząd Wojewódzki opublikował listę wniosków, które mają szanse na 

dofinansowanie budowy, przebudowy, remontów dróg w ramach ogólnopolskiego 

zadania Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek Gminy Iłowa znalazł się na 

3 pozycji wśród 46 wniosków innych gmin, biorąc pod uwagę pulę, którą Wojewoda 

przeznacza na realizację przebudowy dróg w województwie lubuskim, to istnieje 100 

% szansa na to, żeby gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 mln zł na budowę 

drogi do Strefy inwestycyjnej. W budżecie na rok 2018 macie Państwo tylko 

informację o wkładzie własnym.  

 


