
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

 w okresie od 05.12.2019 do 27.12.2019r. 

 

 

- wystąpiono ponownie do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 296 i 300 w sprawie ustawienia 

znaków C16 z tabliczką T22 – dopuszczenie ruchu rowerowego; 

 

- podpisano umowę na demontaż i ponowny montaż urządzeń multimedialnych w Bibliotece 

Miejskiej w Iłowej. Umowa związana jest z koniecznością wykonania prac gwarancyjnych w 

zakresie robót budowlanych; 

 

- 06 grudnia 2019r. otwarto oferty w postepowaniu przetargowym na II etap remontu 

budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, 

obydwie oferty zawierały ceny przewyższające środki, jakie zapewniono na ten cel w 

budżecie Gminy Iłowa. W związku z tym w dniu 16 grudnia 2019r. podjąłem decyzję o 

unieważnieniu postępowania; 

 

- 09 grudnia 2019r. otwarto oferty w powtórzonym postępowaniu przetargowym 

nieograniczonym na dostawę zestawów zaworowych na potrzeby przebudowy kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Żagańskiej. W wyznaczonym terminie wpłynęły 

dwie oferty, z czego jedna została odrzucona z uwagi na brak wskazanego okresu gwarancji. 

W dniu 20 grudnia 2019r. zawiadomiłem Wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej. W dniu 

23 grudnia 2019r. Wykonawca będąc jedynym, którego oferta nie została odrzucona 

zawiadomił, że z przyczyn niezależnych od siebie odstępuje od podpisania umowy w 

niniejszym postepowaniu przetargowym. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 

93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważniłem postępowanie 

przetargowe dla przedmiotowego zadania. W tym samym dniu, ponownie ogłosiłem przetarg 

nieograniczony na dostawę ww. zaworów. Termin składania ofert ustalono na dzień 14 

stycznia 2020r; 

 

- 10 grudnia 2019r. otwarto oferty w postepowaniu przetargowym na Zakup szkolnych 

biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek 

oświatowych od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 

dwie oferty: MZK Sp. z o.o. Żagań i Feniks V Sp. z o.o. Najkorzystniejsza ofertę złożyła 

firma MZK Żagań na kwotę 146.349,70zł; 

 

- 11 grudnia 2019 r. podpisano umowę na sprzedaż energii elektrycznej z firma ENERGA 

Obrót SA. Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego w ramach grupy 

zakupowej. W zakresie oświetlenia drogowego uzyskano kwoty 0,3118zł/kWh netto, w 

zakresie taryfy C i G na pozostałych obiektach 0,3288zł/kWh netto, dla taryfy B – 

0,3226zł/kWh netto; 

 

- dokonano odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i 

kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej. W ramach zadania 

wykonano odcinek 120m sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących nowo 

wybudowanych budynków oraz 85m sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studniami 

podciśnieniowymi; 

 

- wystąpiono o zgodę na zmianę i otrzymałem akceptację od Marszałka Województwa 

Lubuskiego zmian w zakresie realizacji zadania pn. Poprawa infrastruktury edukacji 

przedszkolnej w Gminie Iłowa dotyczących wyposażenia multimedialnego i komputerowego: 



dotyczy sprzętu komputerowego, który w momencie składania wniosku był o niższych 

parametrach niż obecnie możliwy do zakupienia w ramach planowanej kwoty; 

 

- 23 grudnia 2019r. podpisano umowę na opracowanie audytu energetycznego oświetlenia 

drogowego na terenie Gminy Iłowa. Szacowana ilość opraw na terenie Gminy Iłowa 650szt. 

Zakres opracowania będzie obejmować: 

a) Opis stanu istniejącego oświetlenia – opis infrastruktury w tym: 

- rodzaje opraw ulicznych i parkowych, moce zainstalowane, źródła światła, 

- rodzaje słupów, 

Efekt wizualny i estetyczny oświetlenia, 

b) Ustalenia klas oświetleniowych poszczególnych dróg i ulic w mieście, 

c) Badanie spełnienia norm oświetlenia ulicznego w zależności od przyporządkowanej 

klasy drogi (natężenie oświetlenia, prowadzenie wzrokowe, barwa światła, oddanie 

barw), 

d) Analizę istniejącego oświetlenia: strona ekonomiczna, ekologiczna, spełnienia norm, 

sformułowanie wniosków, 

e) Propozycje wymiany opraw, źródeł światła oraz innych elementów infrastruktury 

oświetleniowej (systemy sterowania), 

f) Propozycje modernizacyjne, 

g) Analizę wymiany oświetlenia – efekt końcowy, efekt ekonomiczny, jakościowy, 

ekologiczny. 

 

- 23 grudnia 2019r. podpisano  umowę dzierżawy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Umowa przewiduje dzierżawę urządzenia na okres od 23 grudnia 2019r. do dnia 23 listopada 

2023r. po tym okresie Gmina Iłowa, zgodnie z umową wykupi stację ładowania za 1 zł. 

Całkowity koszt to kwota 14.878,05zł brutto. 

 

- 27 grudnia 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-

kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w ramach złożonego wniosku o 

dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Iłowa”. Zakres inwestycji obejmować będzie: 

a)    Dostawę, montaż oraz instalację szafy sterowniczej wraz z systemem  

monitoringu, 

b)    Wizualizacje graficzną systemu monitoringu, 

c)    Dostawę i montaż wodomierzy w studni nr 1 i 2 dostosowanych do systemu  

wizualizacji i monitoringu, 

d)   Wymiana orurowania i armatury sanitarnej SUW 

e) 1 POŚ w Koninie Żagańskim przy wspólnocie mieszkaniowej przy świetlicy 

f) zakup agregatu prądotwórczego dla SUW w Szczepanowie na wypadek awarii sieci 

energetycznej 

e)    Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót. 

Koszt operacji  ogółem 251 750 w tym dofinansowanie 160 188 zł.  

Wniosek złożony w ramach działania  „ Gospodarka wodno ściekowa”  objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 znalazł się na liście operacji przeznaczonych do 

dofinansowania. 

 

 

- gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 

RPO „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej”. W  trakcie opracowania są  PFU i 

SW. Zakres inwestycji obejmować będzie: 

a)    budowę nowej stacji podciśnieniowej przy PS4 przy ul. Żaków w Iłowej,  



uniezależniającej od wytwarzania podciśnienia od stacji PS1, 

b)    modernizację przepompowni PS4 polegające na montażu nowych pomp  

tłocznych - po dwie pompy w dwóch niezależnych zbiornikach. 

c)    budowę systemu automatyki i sterowania. 

d)    modernizację przepompowni PS1 przy ul. Żagańskiej polegającą na  

rozdzieleniu systemu podciśnieniowego na dwa niezależne od siebie systemy:  

po dwie linie podciśnieniowe w każdym systemie. 

W ramach ogłoszonego naboru można pozyskać dofinansowanie do 1 mln Euro co stanowi  

85% kosztów kwalifikowalnych.  

 

- w dniu 24 grudnia gmina otrzymała informację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o 

umieszczeniu dwóch zadań Gminy Iłowa na liście wniosków rekomendowanych do 

otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski dotyczą 

następujących inwestycji „Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości 

Iłowa”  ( koszt ogółem 1 670 148 zł)  oraz  „ Przebudowa ulicy Pałacowej w miejscowości 

Iłowa ” ( koszt ogółem 331 197 zł).   W raku 2020 zaplanowana jest realizacja ul. Pałacowej i  

remont drogi gminnej nr 101108F - ul. Kościuszki. W ramach zadania wykonane zostanie (ul. 

Kościuszki): 

- przekładka istniejącej nawierzchni bazaltowej na odcinku od Pl. Wolności do ul. Batorego - 

62mb 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Batorego do ul.  

Pułaskiego - 55mb 

- wykonanie chodników obustronnych o szerokościach od 2.3 do 2,75m 

- zjazdy na posesję 

- wymieniona zostanie kanalizacja deszczowa. 

 

 

- Podpisano umowy  z funduszu sołeckiego m.in. na: 

a) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci 

oświetlenia drogowego w Klikowie przy budynku nr 41” na kwotę 3.000,00 zł z 

Funduszu Sołectwa Klików. 

b) na wykonanie zapór z betonowych słupków oraz szlabanu na boisku wiejskim w 

Jankowej Żagańskiej na kwotę 2.500,00 zł z Funduszu Sołectwa. 

c) 10.12.2019 r. na wykonanie grilla z materiałów powierzonych na kwotę 1.280,00 zł z 

Funduszu Sołectwa Jankowa Żag. 

 

- Podpisano umowy również na: 

a) Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Okrzei w Iłowej – wykonawca: 

Firma Handlowo – Usługowa Maciej Berger ul. Dolanowo 4, 68-120 Iłowa – wartość 

usługi 20.000,00zł/brutto. 

 

b) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy ulicy Kolejowej w Iłowej – 

parking OPS w Iłowej – wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Maciej Berger ul. 

Dolanowo 4, 68-120 Iłowa – wartość usługi 15.000,00zł/brutto. 

 

c) Montaż oprawy oświetlenia drogowego w miejscowości Jankowa Żagańska – 

wykonawca: MD Bogusław Dworecki Aleja Wojska Polskiego 130D 68-200 Żary – 

wartość usługi 4.500,00zł/brutto. 

d) Montaż oprawy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkowisko – wykonawca: 

MD Bogusław Dworecki Aleja Wojska Polskiego 130D 68-200 Żary – wartość usługi 

1.500,52zł/brutto. 



e) Wykonanie robót polegających na ogrodzeniu placu zabaw w m. Szczepanów – 

wykonawca: Zakład Usług Rolno-Budowlanych - Krzysztof Świderski, Konin 

Żagański 45b, 68-120 Iłowa – wartość usługi 12.300,00zł/brutto. 

  

- 06 grudnia ze skutkiem negatywnym (brak wpłaty wadium) odbyły się rokowania na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 341/31 w Koninie Żagańskim 

(najmniejsza działka w Strefie Aktywności Gospodarczej), I przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 86/3 i 86/4 w Czernej. Ze 

skutkiem pozytywnym zakończył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej ozn, działką nr 347/3 w Czernej (przetarg ograniczony do właścicieli działek 

sąsiednich); 

 

- wydając decyzję oddano w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Lotników nieruchomości 

położone w Iłowej oznaczone działkami nr 665/2, 739 i 665/1 zabudowanych halą sportową 

„Piast oraz ozn. działką nr 625/4 zabudowaną zespołem boisk typu „Orlik” i budynkiem 

szatniowo-sanitarnym; 

 

- wpłynęła odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na interpelację 

Radnego Mieczysława Jakubowicza w sprawie ustawienia znaku B-20 (Stop) na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną (ul. Traugutta/Młyńska). W odpowiedzi 

Zarząd Dróg Wojewódzkich napisał, że znak B-20 zostanie ustawiony po opracowaniu stałej 

organizacji ruchu i jej zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski; 

 

- wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z wnioskiem o poprawę 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 296 i nr 300 z drogą powiatową 

1079F w mieście Iłowa poprzez zamontowanie lustra drogowego na przedmiotowym 

skrzyżowaniu; 

 

 

- Kolejny raz pozbyto się azbestu. Po raz trzeci przeprowadzono przedsięwzięcie polegające 

na usuwaniu niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa. 

Na unieszkodliwienie zagrażającego zdrowiu materiału gmina otrzymała dofinansowanie z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 

kwocie 13 209,32 zł. 

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 16 wniosków o usunięcie azbestu z prywatnych posesji. 

Wykonawcą usługi była Firma IMAK Krzysztof Szymczak, która do 16 sierpnia 2019 r. 

usunęła niebezpieczne materiały z terenu całej gminy. 

Pomoc finansowa pokryła pełny koszt usunięcia ponad 23 ton (ok. 1450 m²) azbestu. 

Jedynym wydatkiem poniesionym przez właścicieli nieruchomości jest wykonanie nowego 

pokrycia dachowego. 

W związku z dużym zainteresowaniem programem, w kolejnych latach Gmina Iłowa będzie 

również wnioskować o dofinansowanie tego zadania; 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Żagańskim ma do dyspozycji nowy samochód 

pożarniczy.  Zakupienie nowego wozu strażackiego było możliwe dzięki dofinansowaniu z 

Unii Europejskiej w ramach projektu „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed 

pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody 

ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1. 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 jest przygotowany do pełnienia funkcji 

wozu strażackiego i spełnia warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia 



średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP 

ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG”. 

Wartość pojazdu to 735 tysięcy 540 złotych. Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Iłowa 

to 600 tys. 551 zł. Wkład własny to kwota 134 tysięcy 989 złotych. 

Nowy wóz strażacki ochotników z Konina Żagańskiego wyposażony jest w zbiornik o 

pojemności 3 tysięcy litrów na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy (300 litrów), agregat 

prądotwórczy, pompę pływającą, wąż szybkiego natarcia, 6 rękawów przeciwpowodziowych 

i 6 radiostacji (1 stacjonarna i 4 przenośne); 

 

- Jarmark Bożonarodzeniowy Za nami kolejne spotkanie w przedświątecznym klimacie. 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Iłowej stał się już niepisaną tradycją. Kiermasze z ozdobami, 

choinkami i produktami spożywczymi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców, którzy w niedzielę 15 grudnia, spotkali się na Placu Wolności, aby wspólnie 

spędzić ten wyjątkowy czas. Dzięki temu całe miasto wypełniła świąteczna atmosfera. 

W tym uroczystym dniu nie mogło zabraknąć występów artystycznych dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Iłowej, Przedszkola Miejskiego oraz sekcji wokalnej i instrumentalnej 

Centrum Kultury oraz sekcji wokalnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pięknie zabrzmiały 

także kolędy w wykonaniu iłowskiej Orkiestry Dętej. Po raz kolejny spotkanie wigilijne 

mieszkańców naszej gminy upłynęło w atmosferze ciepła i serdeczności; 

 

- Orszak Trzech Króli – po raz pierwszy w Iłowej! 6 stycznia 2020 roku w 872 

miejscowościach Polski pojawią się Orszaki Trzech Króli. To znaczące wydarzenie w życiu 

wiernych, a także działanie artystyczne mające na celu jednoczenie społeczności lokalnej 

wokół tematów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. 

Orszakowemu kolędowaniu ton nadawać będzie Orkiestra Dęta Centrum Kultury i zespół 

wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwand. 

Serdecznie zapraszam mieszkańców do przygotowania się do tego wydarzenia; 

 

- wydano :5 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego; decyzję o warunkach zabudowy na budowę sieci elektroenergetycznej w 

Jankowej Żagańskiej i przy ul. Jaśminowej w Iłowej;  

 

- wydano postanowienie nakazujące przedsiębiorcy wykonanie raportu oddziaływania na 

środowisko dla farmy fotowoltaicznej w m. Jankowa Żagańska; 

 

-przedłużono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

oraz rozbiórką istniejącej zabudowy po byłej stolarni na dz. nr 351/12 obręb Jankowa 

Żagańska, gmina Iłowa do czasu uzupełninia karty informacyjnej przez Inwestora oraz 

uzyskania opinii Wód Polskich; 

 

- wydano decyzję o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 

MWp wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach nr 464/1,365/1 obręb Szczepanów, gmina 

Iłowa”; 

 

- wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, dla zadania polegającego na: „Przebudowie istniejącego gazociągu 

podwyższanego ciśnienia DN 150mm PN 1,6 MPa w obrębie Konin Żagański, gmina Iłowa”; 

 



- wyrażono zgodę dla ZZO Marszów na rozebranie i likwidację pozostałości po baraku 

socjalnym oraz wiaty na składowisku odpadów w Czyżówku. ZZO Marszów wystąpił do nas 

z pismem o taką zgodę w związku z interpelacjami Gminy, Radnych dot. uprzątnięcia 

nielegalnie składowanych odpadów na tym terenie; 

 

- w ramach kontroli umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości 

niezamieszkałych lub zamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza 

wezwano pozostałych 130 przedsiębiorców do okazanie się w/w umowami. 46 osób złożyło 

wyjaśnienia w tej sprawie. 10 osób posiadało bądź podpisało umowę. Czekamy na 

odpowiedzi pozostałych przedsiębiorców; 

 

 - odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Podczas posiedzenia 

rozpatrzono 2 wnioski o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Obydwa zostały 

przyjęte na listę oczekujących. Ponadto Komisja zaopiniowała przydział trzech mieszkań 

rodzinom oczekującym na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy; 

  

- wydano zarządzenie w sprawie ustalenia zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie 

należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Iłowa; 

 

- został zrealizowany program z zakresu profilaktyki związanej z odurzaniem się środkami 

psychoaktywnymi dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Iłowej oraz w zakresie 

zapobiegania uzależnieniom od gier komputerowych oraz Internetu dla uczniów klas V i VI; 

 

- zakupiono stół bilardowy do Ośrodka Integracji Społecznej w Czernej, telewizor i tablet do 

Ośrodka Integracji Społecznej w Czyżówku oraz projektor i ekran do siedziby Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Doposażono Ośrodki Integracji 

Społecznej w materiały biurowe, artykuły przemysłowe, środki czystości i artykuły 

spożywcze ; 

 

- złożono wniosek do Starosty Żagańskiego na usunięcie drzew w  Koninie Żagańskim, teren 

szkoły podstawowej; 

 

- wystosowano pismo z prośbą o uzgodnienia do RDOŚ w sprawie usunięcia drzew przy 

drodze powiatowej w miejscowości Iłowa, ul. Żaków; 

 

- dokonano usunięcia drzew, zgodnie z decyzją starosty wydanej na podstawie ustawy o 

lasach, na działkach przy ul. Ogrodowej i przy Orliku. Działki są oznaczone w ewidencji 

gruntów jako Ls-las. Decyzja nakazuje dolesienie na działce przy ul. Ogrodowej; 

 

- dokonano sterylizacji 14 kotek i uśpiono 1 psa; 

 

- zakupiono materiał roślinny od Szkółki Krzewów Ozdobnych, Pudełek – Iłowa – krzewy 

iglaste (150 szt.), liściaste (510 szt.) oraz byliny (540 szt.) do nasadzeń na terenie gminy 

Iłowa. Łączną kwota usługi wynosi 21208,50, w tym 1200 zł to cena za przechowania roślin 

w okresie wegetacyjnym w 2020 r. ; 

 

-  zlikwidowano 3 dzikie wysypiska – za Biedronką, za budynkami wielorodzinnymi 

Traugutta, obok Eko i na terenie miasta; 

 



- złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na 

uzyskanie dofinansowania na usunięcie przez rolników odpadów rolniczych typu folia, siatka, 

sznurki, opakowania po nawozach, Big Bagi; 

 

- 6 grudnia 2019 r. upłynął termin składania ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe:  

a) „Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego w Iłowej od 1 stycznia do 31 

grudnia 2020” – wpłynęła jedna oferta od Klubu Piłkarskiego „Piast” na kwotę 

100 000,00 zł.  

b) „Utrzymanie i administrowanie boiska piłkarskiego w Czernej od 1 stycznia do 31 

grudnia 2020” – wpłynęła jedna oferta od Ludowego Zespołu Sportowego 

„Płomień” na kwotę 17 000,00 zł. 

 

- 16 grudnia 2019 r. upłynął termin składani ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

„Utrzymanie i administrowanie boiska piłkarskiego w Koninie Żagański od 1 stycznia do 30 

czerwca 2020” wpłynęła jedna oferta od Towarzystwa Turystyczno Sportowego „Orzeł” na 

kwotę 8 440,00 zł 

 

- 19 grudnia 2019 r. upłynął termin składania ofert w odpowiedzi na otwarte konkursy w 

zakresie:  

a) kultury fizycznej i sportu na rok 2020.- organizację działalności szkoleniowej i 

współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na 

terenie gminy Iłowa w zakresie: piłki nożnej, piłki siatkowej, karate.  

b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2020. - wyrównywanie szans 

życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa. 

c) realizacji celów publicznych z zakresu sportu w 2020 roku - poprawa warunków 

uprawiana sportu przez zawodników klubów sportowych. 

 

- 6 grudnia 2019 r.  na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Żaganiu wszczęto 

44 postepowania administracyjne w sprawie przeznaczenia osób do wykonywania świadczeń 

osobistych; 

 

- 19 grudnia 2019 r. na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Żaganiu wszczęto 4 

postepowania administracyjne w sprawie przeznaczenia rzeczy do wykonywania świadczeń 

rzeczowych będących w posiadaniu mieszkańców gminy Iłowa; 

 

- zostało zamontowane nowe ogrodzenie przy remizie OSP Iłowa; 

 

- zostały zamontowane nowe okna w remizie OSP Konin Żagański. 

 

- gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu 

rządowego Senior plus. W ramach zadania powstanie Klub Senior Plus placówka 

przeznaczona dla osób w wieku 60 plus nieaktywnych zawodowo.  Dofinansowanie wynosi 

150 000 zl., z czego 125 000 zł, na przebudowę lub remont i 25 tys. na doposażenie. Wkład 

własny gminy 20 %.  Wnioski składa się do 7 stycznia 2020 r. w przypadku otrzymania 

dofinansowania rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 1 lipca  2020 a zakończenie 

31.12.2020 r.  Inwestycja planowana jest w budynku przy ul. Kolejowej 11 na najniższym 

poziomie. Powstanie pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie kuchenne, łazienki, 

szatnia oraz pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych.  W placówce zatrudniony będzie jeden 

pracownik oraz jeden specjalista w pożądanym zakresie.  Otwarcie Klubu senior plus 

nastąpiłaby w styczniu 2021. 

 


