
 

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej  

od 17 czerwca do 27 czerwca 2019 r. 

•  25 czerwca 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 

2019. Kwota przewidziana na realizację zadania 60 000,00 zł., będzie ono realizowane 

w okresie od 1 lipca 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. termin składania ofert upłynął 17 czerwca 

2019 r. o godzinie 1200. W terminie wpłynęła jedna oferta Klubu Piłkarskiego „Piast” na kwotę 

60 000,00 zł. z Klubem zostanie podpisana umowa. 

•  wszczęto postępowania administracyjne m.in.: w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji mieszkaniowych; w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej i Blacharskiej. 

•  w zakresie działalności gospodarczej: dokonano 4 zmian we wpisach, nastąpiło 1 wznowienie 

działalności, 1działalność została założona, 

•  Nadano dwa  nr porządkowe. 

• Wydano zaświadczenia m. in.: dot. numeru porządkowego; dotyczące prawa do lokalu 

mieszkalnego; o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego; o prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez rodziców. 

• Przygotowano odpowiedzi na wnioski dotyczące przydziału, zamiany i przyspieszenia 

przydziału lokali mieszkalnych; projekt uchwały dot. nazwy drogi wewnętrznej położonej na 

działce nr 494/28 (droga między ul. Ogrodową a PKP), proponowana nazwa to ul. Parkowa - 

brak zgody jednego z właścicieli drogi,  

• Wyłoniono wykonawcę usuwania azbestu o powierzchni około 1300 m². Azbest usunie firma 

Imak, Krzysztof Szymczak. Skierniewice. Złożono 17 wniosków.  

• Wezwano pozostałych mieszkańców wsi Borowe (od 41 numeru) do okazania się rachunkami 

i umowami za wywóz nieczystości płynnych, 

• Otrzymano decyzję na usunięcie drzew: osiedle Czyżówek; teren Szkoły Podstawowej; przy 

ulicy Okrzei.  

• Dokonano oględzin 2 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew 

• Wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie drzew w zamian za 

nasadzenia. 

• Została umorzona opłata za usunięcie drzew na terenie Stadionu Miejskiego w kwocie 405 001 

zł oraz na terenie przy ul. Borowskiej w kwocie 14 983,76 zł 



• 25 czerwca 2019 r. unieważniony został przetarg nieograniczony na realizację zadania  

pn. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa. Wykonawca, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, natomiast 

kolejna najkorzystniejsza oferta przewyższała środki jakie Gmina zamierza przeznaczyć na 

realizację tego zadania. 

• 26 czerwca 2019 r. otworzono oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 

i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego „Akademia 

Małych Zuchów” w Iłowej w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 

w Gminie Iłowa). W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na łączna kwotę 51 906,60 

zł brutto. 

• 18 czerwca 2019 r. dokonano odbioru wyposażenia dydaktycznego do projektu Rozbudowa 

Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. 

• 25 czerwca 2019 r. dokonano odbioru robot polegających na naprawie placów zabaw na terenie 

Gminy Iłowa, 

• 17 czerwca 2019 r. dokonano wyboru inspektora nadzoru budowlanego zadania pn. 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez 

budowę skateparku i placu zabaw. W tym samym dniu przekazano plac budowy ww. zadania. 

• 27 czerwca br. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie 

projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

Koszt realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 1 200 935,00 zł, w tym 

kwota dofinansowania unijnego 533 170,04 zł. 

• 17.06 wydano postanowienie pozytywnie opiniujące projekt podziału działki nr 835/5 

znajdującej się przy ul. Borowskiej w Iłowej. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się 

właściciele działki. 

• 25.06 podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży działek nr 1/55 oraz 1/56 i 1/57 

położonych w obrębie Konin Żagański w Strefie Aktywności Gospodarczej. Nabywca działek 

został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 12 kwietnia br. 

• 14.06 zaopiniowano pozytywnie tymczasową organizację ruchu na drogach gminnych  

w m. Iłowa na czas remontu części drogi gminnej nr 101112F w Iłowej ul.1. Maja. 

• 15.06 otrzymano zgłoszenie o zapadnięciu jezdni drogi gminnej przy ul. Okrzei pomiędzy 

budynkami 5 i 6. Poinformowano o tym fakcie pracowników oczyszczalni z prośbą 

o zabezpieczenie miejsca. W dniu 17.06 przekazano zlecenie na usunięcie zapadliska do 

ZGKiM w Iłowej, a następnego dnia zapadlisko zostało usunięte. 



• 18.06 dokonano objazdu dróg i stwierdzono w Koninie Żagańskim (skrót do Jankowej) 

złamany znak STOP na przejeździe kolejowym oraz rozbitą szybę we wiacie przystankowej na 

ul. Borowskiej w Iłowej w kierunku Gozdnicy. Przekazano zlecenia naprawy do ZGKiM. 

• 24.06 zostały rozpoczęte remonty na przejazdach kolejowych w Koninie Żagańskim (w ciągu 

drogi powiatowej) i przy ul. Borowskiej (w ciągu drogi wojewódzkiej). W celu złagodzenia 

uciążliwości dla mieszkańców Borowego, Czyżówka, osiedla przy ul. Borowskiej oraz osiedla 

Czyżówek związanych z remontem przejazdu przy ul. Borowskiej dzięki życzliwości 

właściciela prywatnej drogi ruch dla samochodów osobowych został przeprowadzony przez 

jego nieruchomość. W celu polepszenia komfortu objazdu ZGKiM wykosił pobocza przy tej 

drodze oraz miejscami wyrównano. Strażacy z OSP Borowe polewają drogę wodą, aby 

zniwelować unoszący się kurz. Na tej drodze zostaną wstawione znaki ograniczające wjazd 

samochodów ciężarowych. 

• 25.06 dostarczone zostały znaki i lustra przeznaczone do montażu na drogi gminne: 

ul. Hutniczą (zakazy zatrzymywania się), ul. Blacharską (lustro), ul. W. Pluty (oznakowanie 

pierwszeństwa przejazdu na zwężeniu drogi) oraz ul. Zaułek Rybacki/Piaskowa (lustra i znaki 

Stop). 

• 25.06 podpisano umowę na dostawę mieszanki bazaltowej i pospółki żwirowej przeznaczonej 

do remontu dróg do ogrodów działkowych w Iłowej położonych za stadionem miejskim. 

• 22-23czerwca br. zrealizowana została pierwsza część transgranicznego projektu pt. 

„Poszerzając horyzonty. Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń” dofinansowanego z Funduszu 

Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy 

INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej. 

Uczestnicy dwudniowego projektu wzięli udział w zajęciach kreatywnych oraz sportowych. 

Pierwszego dnia trzydziestu mieszkańców Gmin Iłowa i Jänschwalde pracowało nad 

ustalaniem najważniejszych wydarzeń w obu gminach i ich oprawą wizualną. Założeniem 

warsztatów było wyłonienie tych wydarzeń, które z punktu widzenia mieszkańców mają duży 

potencjał promujący ich miejscowości. Było to w pewnym sensie konsultacje społeczne, 

których efektem będzie wydanie wspólnego kalendarza imprez na 2020 rok. Uczestnicy 

sprawnie pracowali w dwóch grupach, aby w wizualnej formie oddać charakter wybranych 

wydarzeń. Powstały projekty plakatów, które będą wskazówką i inspiracją do opracowania 

graficznego i promocji eventów w przyszłości. 

Drugiego dnia projektu (23 czerwca) postawiono na zajęcia ruchowe i zdrowotne - Nordic 

Walking. Tego dnia polsko-niemiecka grupa przebyła pond 3,5 km alejkami parku Dworskiego 

w Iłowej wspólnie promując aktywną turystykę w regionie przygranicznym. 



•  15 czerwca 2019 r. w iłowskim Parku Dworskim odbył się siedemnasty bieg trzeźwości. 

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w szczytnej idei propagującej zdrowy styl życia, 

wolny od nałogów. Ze względu na upał i w trosce o zdrowie uczestników bieg zmieniono na 

marsz. Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali pamiątkowe medale i koszulki. 

•  Młodzieżowa Rada Gminy Iłowa pod patronatem Burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego 

organizuje konkurs fotograficzny skierowany do wszystkich mieszkańców gminy 

pt. „Wakacyjna pocztówka z Iłowej”. 

Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy zdjęcia. Zdjęcie powinno być 

wykonane samodzielnie i przedstawiać tematycznie Gminę Iłowa. W zakresie techniki 

wykonania zdjęć organizator pozostawia dowolność. Do każdego zdjęcia należy dołączyć 

formularz zgłoszeniowy podpisany przez uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej 

przez opiekuna prawnego. 

Zdjęcia do konkursu należy złożyć w formie elektronicznej od dnia 24 czerwca 2019 roku do 

31 lipca 2019 roku. Fotografie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i plikiem 

zdjęciowym należy wysyłać na adres: konkurs@ilowa.pl. 
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