
 

 

 

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

 od 23 lipca 2019 r. do 12 września 2019 r. 
 

• 2 sierpnia 2019 r. została przekazana dotacja celowa dla w klubów sportowych w ramach 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 roku: 

dla Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Orzeł” w Koninie Żagańskim w kwocie 

1 791,65 zł, dla Ludowego Zespołu Sportowego „Płomień” w Czernej w kwocie 1 634,00 

zł, dla Klubu Piłkarskiego „Piast” w Iłowej w kwocie 10 000,00 zł ; 

• 7 września 2019 r. odbyła się uroczystość Złotych Godów, 5 par z Gminy Iłowa obchodziło 

jubileusz; 

• 24.07.2019 r. podpisano umowę z firmą FHU Maciej Berger z Iłowej na utwardzenie terenu 

przed Szkołą Podstawową w Iłowej. 8.08.2019 r. dokonano odbioru robót a koszt ich 

wykonania wyniósł 47.000,00 zł, 

• 08.08.2019 r. podpisano umowę z ZGKiM w Iłowej na wykaszanie terenów zielonych w   

Sołectwie Borowe. Koszt – 1.300,00 zł z Funduszu Sołectwa Borowe. 

• 09.08.2019 r. podpisano umowę na wykaszanie terenów zielonych w Sołectwie Czerna. 

Koszt   – 2.500,00 zł z Funduszu Sołectwa Czerna. 

• 08.08.2019 r. podpisano umowę z Firmą Wielousługową „Limar” z Żagania na remont 

budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej. Koszt wykonania – 341.000,00 zł. 

• 19.08.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Handlowym MD z Żar na   

opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego w sołectwie 

Jankowa Żag. Termin wykonania do 31.10.2019 r. a koszt wykonania wyniesie 6.200,00 zł, 

• 9.08.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Handlowym MD z Żar na   

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego w 

Sołectwie Konin Żagański. Termin wykonania do 30.09.2019 r. a koszt wykonania robót 

2.333,00 zł, 

21.08.2019 r. podpisano umowę z firmą Drecon Sp. z o.o. ze Szprotawy na dokończenie 

realizacji zadania „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” w 

terminie do 30 czerwca 2020 r. Koszt wykonania robót – 3.150.030 zł. W dniu 27.08.2019 

r. przekazano wykonawcy plac budowy. 

• 27.08. 2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas inwestycji 

„Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej”. Koszt nadzoru – 9.000,00 zł, 



• 27.08.2019 r. podpisano umowę na wykaszanie terenów zielonych w Sołectwie Żaganiec. 

Koszt   – 3.000,00 zł z Funduszu Sołectwa Żaganiec. 

• 30.08.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Handlowym MD z Żar na   

wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego w 

Sołectwie Szczepanów. Termin wykonania do 30.09.2019 r. a koszt wykonania robót 

3.000,00 zł, 

• 30.07.2019 r. podpisano umowę z firmą TEMPUS POLSKA Sp. j. z Żar na wykonaniu 

pomnika przewidzianego do realizacji na działce nr 667/1 przy ul. Pułaskiego w Iłowej. 

Termin wykonania ustalono na dzień 15.10.2019 r. a koszt wykonania wyniesie 24.500,00 

zł. 

• 02.09.2019 r. podpisano umowę z firmą Voltra Energy Sp. z o.o. z Warszawy na 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby 

Gminy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

• 27.08.2019 r. dokonano odbioru robót przywrócenia pasa drogowego po wykonaniu 

przyłącza kablowego do działki nr 154 w Koninie Żagańskim, 

• 10.09.2019 r. dokonano odbioru robót remontu drogi gminnej ul. 1 Maja w Iłowej. 

Wykonawcą robót była firma ARMAN Roboty Ziemne s.c. z Kadłubia gm. Żary. Wartość 

wykonanych robót – 327.815,21 zł.  

• 05.08.2019 r. w wyniku przetargu nieograniczonego otwarto oferty na zakup i montaż 

urządzeń do projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej”. Wpłynęły dwie 

oferty. Najwyżej oceniona została oferta Firmy Wielousługowej LIMAR z Żagania. Koszt 

117 000,00 zł (druga oferta 118 000 zł) 

• 03.09.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi związane z odbiorem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa w 

okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Termin składania i otwarcie ofert wyznaczono 

na dzień 27.09.2019 r. 

• 10.09.2019 r. ogłoszono II przetarg nieograniczony na przebudowę kanalizacji sanitarnej w 

ul. Żagańskiej w Iłowej. W pierwszym przetargu wpłynęła 1 oferta przewyższająca kwotę 

przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia tj. 468 138,00 zł 

• wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć 

polegających na budowie sieci wodno-kanalizacyjnych przy ul. Drzymały, Blacharskiej, 

Ogrodowej w Iłowej  



• skierowano pismo do właściciela terenu przy sklepie Delikatesy Centrum w celu 

uprzątnięcia zgromadzonych tam odpadów. 

• wystąpiono do osób oczekujących na najem socjalny lokalu, na przydział lokalu 

mieszkalnego na czas nieoznaczony i na zamianę mieszkania o aktualizację danych 

zawartych we wnioskach. Aktualizacja zostanie przeprowadzona do końca września 2019r. 

• usunięto azbest z 13 nieruchomości o łącznej masie 23,07 Mg, na kwotę 13209,32.  

• zaadoptowano 3 psy ze schroniska i dokonano 3 wypłat wyprawki adopcyjnej 

• złożono łącznie 40 wniosków na szacowanie suszy. Po sporządzeniu protokołów wyliczenia 

wskazują stratę rolników na kwotę 757 085,67 zł 

• wezwano 7 właścicieli nieruchomości w sprawie składowania odpadów do złożenie 

wyjaśnień 

• wszczęto 3 postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z 2 

działek w Czyżówku i 1 w Koninie Żag. 

• odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku 12 i 12a w Borowem i ustalono nowy sposób 

podziału działki. Zostanie on dokonany w ten sposób, że dla obydwu budynków zostanie 

wydzielona jedna działka i w ten sposób powstanie w przyszłości jedna wspólnota 

mieszkaniowa na bazie dwóch budynków, 

• odpowiedziano na wniosek mieszkańców w sprawie rozwiązania problemu drogi 

dojazdowej do posesji nr 50 i 53 w Jankowej Żagańskiej. W odpowiedzi poinformowano, 

że należy ustanowić odpowiednie służebności gruntowe,  

• w dniu 28.08 odbyło się w Urzędzie Miejskim w Iłowej spotkanie w sprawie sytuacji we 

Wspólnocie Mieszkaniowej Jankowa Żagańska 45. W spotkaniu uczestniczyli Paweł 

Lichtański - Burmistrz Iłowej, Aldona Slipaczek-Jurek – Sekretarz Gminy Iłowa, Beata 

Kępska – Zarządca nieruchomości Jankowa Żagańska 45, Andrzej Stróżyk – Policjant z 

Komisariatu Policji w Iłowej, Łukasz Kowczyk – pracownik ZGKiM w Iłowej i Janusz 

Kaniecki – pracownik Urzędu Miejskiego w Iłowej. Spotkanie miało na celu wypracowanie 

stanowiska i podjęcia próby zażegnania eskalacji konfliktów wśród mieszkańców. 

• ze skutkiem pozytywnym odbyły się przetargi na najem części działki nr 7/41 położonej na 

osiedlu mieszkaniowym Czyżówek pod budowę boksów garażowych 2 i 3, 

• pozytywnie zaopiniowano wniosek najemcy o sprzedaż lokalu mieszkalnego w Iłowej przy 

ul. Żagańskiej 36/1, 

• odebrano prace związane z wyrównaniem drogi przy zalewie w Klikowie, 

• przekazano do ZGKiM zlecenie naprawy trzech znaków drogowych (dwa w pobliżu 

skrzyżowania z DW 296 i montaż znaku 10T przy moście) w pasach dróg gminnych w  



• wpłynęła odpowiedź na pismo skierowane do ZDW w sprawie wydanie opinii w sprawie 

montażu tabliczek „Miasto monitorowane” na wjazdach do miasta Iłowa w pasach dróg 

wojewódzkich nr 296 i 300. W odpowiedzi napisano, że tabliczki nie są znakami 

drogowymi, dlatego też nie ma możliwości umieszczenia ich w pasie drogowym dróg nr 296 

i 300. W piśmie zasugerowano umieszczenie ich poza pasem drogowym lub w pasie 

drogowym, ale wówczas będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

• zgłoszono z Zakładów Usługowych Zachód w Żaganiu uszkodzenie przez śmieciarkę 

chodnika przy ul. Chrobrego. Chodnik został naprawiony. 

• zatwierdzono nową stałą organizację na drodze wewnętrznej przy ul. Nadrzecznej 

(pomiędzy budynkami 11 i 12). Organizacja ruchu polegać ma na zamontowaniu słupków 

blokujących U-12c w ciągu drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Iłowa 

oznaczonej działką nr 529 w miejscowości Iłowa. Nową organizację ruchu wprowadza się 

na wniosek członków Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Nadrzecznej 11 w Iłowej 

złożony na zebraniu Wspólnoty w dniu 28 lutego 2019 r.   

• podpisano z ZGKiM umowę na naprawę chodnika przy ul. Krótkiej i ul. Mickiewicza. Prace 

zostały wykonane. 

• ZGKiM w ramach stałej umowy dokonał wycinki zakrzaczeń w pasie drogowym dróg 

gminnych w Janowie przy budynku nr 18 oraz na odcinku od budynku nr 19 do 22, 

• wystąpiono do MZK Żagań z prośbą o podanie możliwości przywrócenia kursów 

komunikacji autobusowej na trasie Żagań (godz. 5:57) – Iłowa ul. Pułaskiego (godz. 6:31) - 

Gozdnica (godz. 6:55) – Iłowa ul. Pułaskiego (godz. 7:13) – Żagań (godz. 7:47. Poproszono 

jednocześnie o podanie przyczyn likwidacji kursów. W dniu 4 września wpłynęła 

odpowiedź, że kursy zostały zlikwidowane w 2018 r. ze względu na bardzo niską frekwencję 

pasażerów. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że z kursów korzystało 1-

5 osób, a w niektóre dni autobus odjeżdżał pusty zarówno z Żagania jak i z Gozdnicy. W 

chwili obecnej ze względu na braki kadrowe kierowców w MZK nie ma możliwości 

przywrócenia zlikwidowanych kursów, 

• otrzymano informację o kradzieży wpustu ulicznego przy ul. Piaskowej naprzeciw wejścia 

do „nowej” szkoły oraz o kradzieży znaku A7 na skrzyżowaniu ul. Hutniczej i Piaskowej. 

Krata wpustu została założona przez pracowników ZGKiM,  

• pracownicy ZGKiM zamontowali słupki blokujące przy ul. Nadrzecznej na drodze 

pomiędzy budynkami nr 11 i 12 oraz przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Kalinówka” 

na osiedlu Czyżówek, 



• została naprawiona gruntowa droga od ul. Poniatowskiego pomiędzy budynkami ul. 

Nadrzeczna 11, a ul. Żagańska 41,43 i 45. O jej naprawę wnioskował Radny Fryderyk 

Roszak, 

• stwierdzono zapadnięcie chodnika przy ul. Piaskowej przy hali. Chodnik naprawiono,  

• z dniem 30 sierpnia wprowadzone zostały nowe stałe organizacje ruchu przy ul. Hutniczej 

(zakazy zatrzymywania się na odcinku od Okrzei do Piaskowej), ul. W. Pluty (znaki 

informujące o drodze z pierwszeństwem przejazdu oraz znaki związane ze zwężeniem 

drogi), ul. Blacharskiej (lustro i znak STOP) oraz na ul. Piaskowej/Zaułek Rybacki (lustra 

oraz znak STOP),  

• wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o nieodpłatne przekazanie 

frezowiny asfaltowej. Frezowina zostanie wykorzystana do naprawy dróg gminnych 

gruntowych oraz poboczy, 

• wystosowano pismo do PKP PLK w Zielonej Górze w sprawie wyeliminowania awarii na 

przejeździe kolejowym w mieście Iłowa, 

• wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o posprzątanie dróg 

wojewódzkich w mieście oraz chodników. W piśmie poproszono również o wykoszenie 

poboczy, 

• zgłoszono w Zarządzie Dróg Wojewódzkich - obwodzie drogowym w Żaganiu zniszczenie 

chodnika naprzeciw budynku na ul. Kolejowej 10, 

• zgłoszono w ZGKiM naprawę krawężnika w Iłowej przy ul. Ogrodowej przy klatce 16D 

oraz naprawę poboczy przy ul. W. Pluty na wysokości hali sportowej, 

• odpowiedziano na wniosek mieszkanki Szczepanowa w sprawie zamontowania progów 

zwalniających na drodze gminnej nr 001832F w Szczepanowie. W odpowiedzi 

poinformowano by na najbliższym zebraniu wiejskim Sołectwa Szczepanów złożyć wniosek 

o zadysponowanie środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego na wykonanie 

nowej stałej organizacji ruchu oraz na zakup i montaż progów zwalniających na 

przedmiotowym odcinku drogi, 

• stwierdzono uszkodzenie chodnika na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Mickiewicza przy 

budynku Kościelna 2. Zlecenie naprawy przekazano do ZGKiM, który dokonał jego 

naprawy. 

 

 


