
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŁOWEJ 

ZA OKRES OD 30 MAJA 2019 r. DO 14 CZERWCA 2019 r.  

 

• W dniu 4 czerwca br. została podpisana z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim umowa 

o dofinansowanie naszego projektu „Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1 Maja w 

Iłowej - etap II " ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Również w dniu 4 

czerwca 2019 roku w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na remont ulicy. 

Wykonawcą robót będzie firma Arman Roboty Ziemne sp. c. z Kadłubii. W ramach 

zadania zmodernizowany zostanie odcinek od budynku nr 10 do skrzyżowania z Placem 

Wolności. Renowacji poddane zostaną także chodniki oraz odcinek kanalizacji 

deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Wartość inwestycji to 327 tys. 815 zł. Na ten 

cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 122 tys. 971 zł z budżetu Państwa w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

• W związku z likwidacją Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej wydano decyzję 

o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na jego rzecz na nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej własność Gminy Iłowa oznaczonej działką nr 691 w obrębie 

m. Iłowa. 

• Podpisano z Centrum Kultury w Iłowej umowy użytkowania nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Iłowa: Centrum Kultury w Iłowej, świetlice w Koninie 

Żagańskim, Czernej, Czyżówku, Klikowie, Jankowej Żagańskiej, Szczepanowie, 

Borowem, Wilkowiskach i Żagańcu. 

• Wysłano do Zarządu Powiatu Żagańskiego propozycję dokonania zamiany drogi 

stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego położonej w Iłowej ul. Kolejowa - działka 

ewidencyjna nr 709/3, na drogę stanowiącą własność Gminy Iłowa położoną w 

miejscowości Szczepanów - działka ewidencyjna nr 277.  Jednocześnie w piśmie 

znalazła się propozycja nieodpłatnego przekazania Gminie części działki nr 706/4 w 

Iłowej. Działka położona w sąsiedztwie obecnego przedszkola miejskiego. 

• Podjęto zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

przetargów na sprzedaż nieruchomości ozn. działką 341/31 Konin Żagański (pierwszy 

przetarg działka w Strefie Aktywności Gospodarczej) oraz czwartych przetargów na 

sprzedaż nieruchomości ozn. działkami nr 399/3 oraz 400/9 i 406/9 w Iłowej. 

 



• W dniu 29.05 podpisano umowę na remont drogi wzdłuż budynków nr 23,24 i 26 przy 

ul. Traugutta oraz remont drogi w Czernej, 

• Podpisano umowę na wykonanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach 

gminnych nr 101114F w Iłowej ul. Ogrodowa dla potrzeb wprowadzenia strefy 

zamieszkania wraz z montażem progów zwalniających o dodatkowego oznakowania, 

droga gminna nr 101132F w Iłowej ul. Żeromskiego (odcinek przy budynkach nr 

19,21,23,23A,23C i 23D) dla potrzeb montażu progu zwalniającego wraz z 

oznakowaniem, droga gminna nr 001812F skrzyżowanie z drogą nr  001815F oraz 

skrzyżowanie z drogą nr 001813F w Czernej dla potrzeb ustawienia znaków B-20 wraz 

oznakowaniem skrzyżowań. 

• Podpisano umowę z ZGKiM w Iłowej na koszenie poboczy przy drogach gminnych. W 

ramach tej umowy ZGKiM rozpoczął koszenie poboczy. ZGKiM rozpoczął koszenie 

poboczy od Strefy i osiedla Czyżówek 

• Podpisano zamówienie na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przeznaczonych 

do montażu w Koninie Żagańskim (w miejsce rozebranego murowanego przystanku 

naprzeciw świetlicy wiejskiej) oraz w Żagańcu (zatoczka autobusowa od strony Żagania 

przy DW 296). Wiaty zostały zamontowane w dniu 12 czerwca. 

• Przekazano zlecenie dla ZGKiM na usunięcie zapadliska w pasie drogi gminnej w 

Szczepanowie (przy moście nad Łubianką) oraz przy ul. Syrokomli (przy wpuście 

ulicznym przy budynku nr 8), 

• Podpisano zamówienie na dostawę znaków drogowych przewidzianych do montażu na 

drogach gminnych w Iłowej ul. Blacharska, Hutnicza, W Pluty oraz Zaułek 

Rybacki/Piaskowa, 

• Do końca sierpnia br. w Iłowej powstanie skatepark. Budowę skateparku, który 

zlokalizowany będzie na terenie byłego gimnazjum (w miejscu siłowni zewnętrznej) 

zrealizuje firma LIMAR z Żagania. 4 czerwca 2019 roku podpisana została umowa z 

przedstawicielem przedsiębiorstwa Mariuszem Linkiewiczem. Całość inwestycji, w 

skład której wejdzie także nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej, oszacowana 

została na kwotę 549 tys. zł. Na ten cel Gmina Iłowa pozyskała dofinansowanie z 

Programu Obszarów Wiejskich w kwocie 315 tys. 605 złotych. W ramach projektu pod 

nazwą „Zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły 

Podstawowej w Iłowej poprzez budowę skateparku i placu zabaw” powstanie 

nowoczesny obiekt z dwoma rampami i nawierzchnią z betonu szlifowanego, 



ogrodzeniem, oświetleniem w formie 8 lamp zasilanych energią słoneczną oraz 

wielofunkcyjny plac zabaw z licznymi urządzeniami do spędzania czasu wolnego.  Plac 

zabaw wyposażony będzie w zestaw składający się m.in. z dwóch drabinek poziomych, 

pomostu linowego prostego, tunelu linowego poziomego, dwóch drabinek pionowych, 

trzech pomostów w tym jednego zadaszonego, huśtawki metalowej potrójnej, stożka 

linowego obrotowego wraz z bezpieczną nawierzchnią z tartanu. 

• Przedłużyliśmy termin składania wniosków o usuniecie azbestu z terenu nieruchomości 

w Gminie Iłowa do 10 czerwca br. Wpłynęło 18 wniosków mieszkańców na usunięcie 

pokrycia dachowego z azbestu (to około 1300 m2). Złożono zapytanie ofertowe na 

usuwanie azbestu.  

• Gmina prowadziła nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na budowę 

zbiorników bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Wysokość jednorazowej dotacji 

wynosi 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Wnioski można 

było składać do 15 czerwca 2019 r. Wpłynęły 3 wnioski.  

• Wezwano ponownie mieszkańców wsi Borowe do 40 numeru do okazania się 

rachunkami i umowami za wywóz nieczystości płynnych wraz z informacją o 

możliwości ubiegania się o dotację na budowę zbiornika bezodpływowego. 

• W związku z wyborami do Lubuskiej Izby Rolniczej przyjęto zgłoszenia 5 rolników z 

terenu naszej gminy do komisji okręgowej. 

• W dniu 8 czerwca br. Burmistrz Iłowej wraz z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej Mirosławem Wdowiakiem wziął udział w 70-lecie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Iłowej. Burmistrz Paweł Lichtański w imieniu mieszkańców 

gminy przekazał dyrekcji prezent w postaci wielkoformatowego wizerunku iłowskiego 

Pałacu sprzed 70 lat, a także ufundował sprzęt cateringowy, który z pewnością będzie 

odpowiednio wykorzystywany przez klasy o profilu gastronomicznym. 

• Budowa oczyszczalni przydomowych – do tej pory podpisanych zostało 160 umów, 

całość wpłaciło 84 osoby co stanowi kwotę 260 416,39 zł, natomiast całość kwoty jaka 

powinna zostać wpłacona przez mieszkańców to 497 217,61 zł  

• 6 maja 2019r. Burmistrz Iłowej wystąpił do Vitrosilicon SA z pismem informującym o 

awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego wskazując jako przyczynę 

działalność firmy. Poinformował również o kosztach naprawy odcinka 210m rurociągu.  



24 maja 2019r. wpłynęło pismo Vitrosilicon SA jako ustosunkowanie się do 

postawionych zarzutów wskazując m.in., że w przypadku roszczeń finansowych należy 

zwrócić się do ubezpieczyciela zakładu. W dniu 28 maja 2019r. Ubezpieczyciel zakładu 

przesłał listę dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia szkody. 13 czerwca 2019r. 

Burmistrz Iłowej przesłał pismo, w którym zawarł zarówno wyjaśnienia okoliczności i 

przebiegu awarii kanalizacji jak i komplet dokumentów umożliwiających rozpoznanie 

sprawy wypłaty odszkodowania (w tym dokumentacje fotograficzną, zapis inspekcji 

TV rurociągu, wyniki badań osadu, faktury i rachunki za usuniecie awarii. 

 


