
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

od dnia 22 stycznia do 18 lutego 2020 r. 

 

 

• W dniu 17.02.2020 został złożony do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek                     

o dofinansowanie zadania pn. ” Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Iłowa”.  

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 5 przejść dla pieszych zlokalizowanych w mieście Iłowa                 

(3 przejścia na drodze wojewódzkiej nr 296)  oraz po jednym w  miejscowościach   Czerna              

( na drodze wojewódzkiej nr 296) i Borowe ( na drodze wojewódzkiej nr 300). Zakładany koszt 

inwestycji w 2020 roku: 116 500 zł brutto, w tym wnioskowana kwota dotacji: 99 000 zł, wkład 

własny ( środki JST) : 17 500 zł. 

• 24 stycznia 2020r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót 

budowlanych pn. remont ul. Kościuszki w Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. 

Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 348.815,21zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert. 11 

lutego 2020r. przesłałem wezwanie do dwóch Wykonawców składających oferty  

w postępowaniu o uzupełnienie ofert o oświadczenie o przynależności bądź braku 

przynależności do grupy kapitałowej. 19 lutego 2020r. przesłałem do Wykonawców prośby  

o przedłużenie terminu związania ofertą z uwagi na trwająca procedurę oceny ofert oraz 

konieczność zwiększenia środków finansowych na realizacje zadania. 

• W dniu 4 lutego 2020r. unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania 

pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101133F – ul. Pałacowa w Iłowej. W wyznaczonym terminie 

wpłynęły dwie oferty. Kwoty obydwu ofert przekraczały środki zapewnione na ten cel  

w budżecie Gminy Iłowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej w związku 

z planowanym ponowieniem postępowania. 

• W dniu 10 lutego 2020r. udzielono odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej 

inwestycji wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Drzymały w Iłowej. 

• W dniu 10 lutego 2020r. udzielono odpowiedzi na pismo Wspólnoty Mieszkaniowej 

Konin Żagański 29 w sprawie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim, 

• W okresie sprawozdawczym opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy 

przebudowy sali widowiskowo-koncertowej Centrum Kultury w Iłowej. Dokument został 

opracowany na potrzeby wniosku o dofinansowanie jaki został złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem projektu 

jest udoskonalenie prowadzonych zajęć artystycznych: wokalnych, teatralnych, 

tanecznych, muzycznych oraz koncertów w sposób innowacyjny poprzez umożliwienie 

użytkownikom sceny (instruktorom) pełnej i samodzielnej obsługi działań artystycznych 



w zakresie oświetlenia i nagłośnienia każdej próby i występu. Wśród kosztów do 

poniesienia w ramach projektu ujęte zostały:  budowa sceny, kratownica nad sceną, szyna 

kurtynowa, tekstylia, sztankiety stałe, prace elektryczne, instalacja fotowoltaiczna, 

oświetlenie sceniczne wraz z montażem, urządzenia multimedialne i nagłośnieniowe 

wraz z montażem. Koszt całości projektu wynosi 35 1225,83 zł, natomiast 

dofinansowanie 184 396 zł. 

• Wydano decyzję dotyczącą zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót Lapis sp. 

z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 17/6, Zielona Góra – zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót – budowa przyłącza gazowego. 

• Wydano decyzje dotyczące uzgodnień umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dla: 

- Enea Operator sp. z o.o. , Poznań ul. Strzeszyńska 58 – zezwolenie na lokalizację 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego n/n 0.4kV w miejscowości Konin 

Żagański, 

- Gmina Iłowa – zezwolenie na lokalizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

w m. Iłowa ul. Bema, 

- Gmina Iłowa – zezwolenie na lokalizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej          

w m. Iłowa ul. Blacharska,  

- Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  - 

naliczenie opłat za wykonane przyłącze gazowe w m. Iłowa przy       ul. Traugutta. 

- Orange Polska S.A. – zezwolenie na lokalizację budowy sieci infrastruktury 

telekomunikacyjnej w m. Iłowa i m. Czyżówek. 

• Trwa obecnie odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa kanalizacji w ul. Żagańskiej – II etap”. 

• W dniu 24 stycznia 2020 ogłoszono II przetargi na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych ozn. działkami nr 86/3 i 86/4 w m. Czerna oraz I przetarg na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 689 w m. Konin Żagański. Przetargi 

odbędą się w dniu 28 lutego br. 

• Podpisano z Firmą Wycena Nieruchomości Jadwiga Hodur umowę na wykonanie 

operatów szacunkowych pomieszczeń przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej dla potrzeb 

ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  

oraz wyceny nakładów poczynionych przez najemcę lokalu przy ul. Żagańskiej 36/1  

w Iłowej do sprzedaży lokalu na jego rzecz. 

• W dniu 21 stycznia br.  wysłałem wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej 

Górze o zaprojektowanie i wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych w pasie drogi 



wojewódzkiej nr 300 w Iłowej przy ul. Borowskiej od budynków nr 10 i 12 do miejsca 

za wjazdem do dawnych ZTT Eskord, 

• Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informację 

dotycząca publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów 

pasażerskich w 2019 r. 

• Podpisano zamówienie na zakup 2 ton masy asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do 

remontu dróg gminnych. Masa została dostarczona. 

• W dniu 3 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze przy udziale pracownika Urzędu Marszałkowskiego 

w sprawie dopuszczenia ruchu rowerowego po chodnikach wzdłuż dróg wojewódzkich 

w Iłowej. Ze względu na brak parametrów technicznych chodników (zbyt mała 

szerokość) taki ruch nie może być dopuszczony. Przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego zaproponował opracowanie analizy dotyczącej ruchu rowerowego, 

która miałaby na celu wskazanie ewentualnych rozwiązań (przebudowy chodników, 

przebiegu tras) by dostosować się do warunków technicznych dla ruchu pieszo 

rowerowego. (Szerokość ścieżki rowerowej, do której nie wlicza się szerokości 

krawężnika i obrzeża, powinna być dostosowana do natężenia ruchu rowerów oraz 

wynosić nie mniej niż: 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa; 2,0 m – gdy jest ona 

dwukierunkowa. Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, do której nie wlicza się 

szerokości krawężnika i obrzeża, powinna być dostosowana do natężenia ruchu 

pieszych i rowerów oraz wynosić nie mniej niż: 3,0 m – na terenie zabudowy; 2,5 m – 

poza terenem zabudowy). 

• Przeprowadzono wizję lokalną dotyczącą opracowania organizacji ruchu: próg 

zwalniający w Szczepanowie (w ramach FS Szczepanów), oznakowania osiedla 

Czyżówek oraz progu przy ulicy Piaskowej przy os. Chrobrego 

• W dniu 7 lutego br. podpisano z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Iłowej umowy na sprzątanie przystanków, remonty cząstkowe nawierzchni 

bitumicznych dróg gminnych oraz na naprawy mienia gminnego. 

• Zostały zamontowane słupki drogowe na ul. Ogrodowej (przy mostku miłości) oraz 

słupki drogowe przy ul. Pułaskiego pomiędzy budynkami 16 i 18, z których środkowy 

słupek jest demontowalny. 



• W dniu 29 stycznia 2020 r. podpisano umowy na realizację zadania publicznego „Poprawa 

warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych” zadanie będzie 

realizowane od 1 lutego 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. z: 

− Klubem Piłkarskim Piast r. kwota umowy 107 088,00 zł, 

− Towarzystwem Turystyczno-Sportowym „Orzeł” Konin Żagański r. kwota umowy 

22 132,00 zł, 

− Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowym „Płomień” Czerna r. kwota umowy 22 274,00 

zł. 

• 29 stycznia 2020 r. podpisano również umowy na realizację zadania publicznego z zakresu 

kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Organizacja działalności szkoleniowej  

i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iłowa, zadanie będzie 

realizowane od 1 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  z:  

- Klubem Piłkarskim „Piast” na kwotę 60 000,00 zł, 

- Klubem Oyama Karate Fudo na kwotę 10 000,00 zł. 

• Wydano 21 decyzji nakładających świadczenia osobiste na mieszkańców Gminy Iłowa zgodnie 

z wykazem przekazanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień. 

• W niedzielę, 16 lutego, w Iłowej uroczyście upamiętniono tragiczną 80. rocznicę pierwszej 

masowej zsyłki Polaków przeprowadzoną przez ZSRR na zajętych w 1939 r. wschodnich 

ziemiach Rzeczpospolitej. Uroczystości upamiętniające pierwszą masową deportację 

rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Chrystusa Króla.  Po uroczystości w kościele 

zebrani udali się na cmentarz, aby pod Krzyżem Sybiraków złożyć kwiaty i oddać cześć 

zesłanym. 

• W dniu 14 lutego 2020 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej, odbyło się 

zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Członkowie jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi 

omówili działalność prowadzoną w roku ubiegłym, jak również poczynili plany dotyczące roku 

bieżącego. W trakcie zebrania omówiono działalność oraz gospodarkę finansową jednostki | 

w roku 2019, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2020. Podczas 

spotkania strażacy postulowali o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i remont 

remizy. 8 lutego obyło się roczne spotkanie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Koninie Żagańskim.  

• Kolejny raz wystąpiono  do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszowie w sprawie 

nielegalnego składowania odpadów (głównie części samochodowych) na terenie byłego 

składowiska odpadów w Czyżówku. Przedstawiono również dokumentację fotograficzną 



składowiska. Ze względu na powtarzający się proceder wyrzucania odpadów samochodowych 

w różnych częściach gminy postanowiono wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wlkp. o przeprowadzenie kontroli wszystkich przedsiębiorców 

zarejestrowanych w CEIDG trudniących się szeroko pojętą mechaniką pojazdową. Organ ten 

ma kompetencje do kontrolowania takich przedsiębiorców poprzez wgląd do dokumentacji, 

przeprowadzenia oględzin terenu, na którym prowadzona jest działalność oraz weryfikowania 

co się stało z danym odpadem. Będziemy również podejmować czynności wobec osób 

trudniących się mechaniką pojazdowa, złomowaniem itp. działających na terenie naszej gminy 

a nie zarejestrowanymi w CEIDG.  

Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu ukrócić powtarzający się proceder z zaśmiecaniem 

naszej gminy.  

• Zakończyła się kontrola przedsiębiorców dotycząca posiadania umów na odbiór odpadów 

komunalnych powstałych z prowadzonej działalności. Zostało wezwanych 288 

przedsiębiorców. 110 osób ma podpisane umowy w tym 39 osób podpisało je w toku kontroli. 

12 przedsiębiorców zamknęło bądź zawiesiło działalność. Część przedsiębiorców złożyła 

wyjaśnienia, że w toku prowadzonej działalności nie generują odpadów i nie ma potrzeby 

zawierania odrębnej umowy na ich odbiór. Część przedsiębiorców wyjaśniła, że jedynie główna 

siedziba firmy jest na terenie Gminy Iłowa, a działalność prowadzona jest poza granicami 

gminy i tam posiadają podpisane umowy na odbiór odpadów. Wyjaśnienia tych 

przedsiębiorców zostały przyjęte.  Ponadto w toku kontroli ustalono, że 42 podmioty, 

niezarejestrowane w CEIDG, prowadzące działalność gospodarczą w nieruchomościach 

niezamieszkałych posiadają umowę z ZGKiM.   

• W związku z pismem jakie wystosowałem, w sprawie nielegalnego punktu gier hazardowych 

na terenie Iłowej, w dniu 17 lutego 2020 Izba Celno-Skarbowa poinformowała  

o przeprowadzeniu kontroli i zabezpieczeniu zastanych tam maszyn.  

• Przyjęto oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2019. Zgodnie 

z oświadczeniami złożonymi przez przedsiębiorców kwota sprzedaży napojów alkoholowych 

w roku 2019 na terenie Gminy Iłowa wyniosła 7 734 943,41 zł.  

• Podpisano umowę na bieżące sprzątanie placu targowego przy ul. Kościelnej i Mickiewicza, 

przyległej części ulicy i chodników, miejsca handlowego przy ul. Kościelnej oraz utrzymanie 

czystości i porządku w kontenerze sanitarnym i boksie na śmieci. 



• Otrzymano decyzję od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie 

drzewa, które stwarzało zagrożenie w gatunku lipa drobnolistna, rosnącej przy wejściu do Parku 

Dworskiego W dniu 17 lutego drzewo zostało usunięte.   

• Wydano decyzję na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej numer 1079F, 

działka drogi nr 81, obręb Iłowa (Żaków, droga w stronę Konina Żag.), dla Zarządu Powiatu 

Żagańskiego. 

• Złożono prośbę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie o zgłoszenie złomów 

i złożenie wniosku do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Drzewa zostały 

powalone podczas silnych wiatrów, które wystąpiły w zeszłym tygodniu. 

• Ponownie złożono prośbę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie o usunięcie 

zapór na rzece Łubianka w m. Jankowa Żagańska na wniosek Pana radnego Edwarda Lesiaka. 

• Po wezwaniu mieszkańców 31 nieruchomości w m. Szczepanów, 19 okazało się rachunkami i 

umowami za wywóz ścieków a 2 złożyło wyjaśnienia. Ostateczny termin do okazania się 

rachunkami mija 21 lutego 2020 r. Po tym terminie będę wszczynał postępowania w sprawie 

wydania decyzji o obowiązku uiszczania opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego, 

ustaleniu wysokości opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego, terminie uiszczania opłat 

za opróżnianie zbiornika bezodpływowego, sposobie i terminie udostępniania zbiornika w celu 

jego opróżnienia. 

• Odpowiedziano na pismo Wojewodzie Lubuskiemu w sprawie kosztów realizacji programu 

opieki nad zwierzętami w 2017 była to kwota 50 976,63 zł , 2018 – 76 490,90 zł, 2019 – 

92 917,75 zł.  

• Wezwano właściciela nieruchomości w m. Czernej do złożenia wyjaśnień w sprawie 

składowania odpadów na działce. 

• Wezwano Wspólnotę Mieszkaniową z Borowego do złożenia wyjaśnień w sprawie 

składowania odpadów na działce (popioły). 

• Podano do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej informację o występowaniu substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska dotyczących azbestu.  Wg stanu na dzień 

31.12.2019 zinwentaryzowano 306 959 kg azbestu, unieszkodliwiono 111 704 kg.  

•  27 stycznia 1945 roku ok. godziny 19:30 ogłoszono ewakuację Stalagu Luft 3 w Żaganiu. Od 

tego wydarzenia minęło 75 lat. W celu upamiętnienia tego wydarzenia Żołnierze Królewskich 

Sił Lotniczych Wielkiej Brytanii przemierzyli historyczną trasę ewakuacji żagańskich obozów 

jenieckich. „Długi marsz” zaczęli 15 a zakończyli 17 lutego 2020 idąc śladem jeńców 

ewakuowanych 75 lat temu. Mieli do przejścia ponad 80 kilometrów z Żagania do niemieckiej 



miejscowości Spremberg. W minioną sobotę (15 lutego) zawitali do Iłowej, gdzie odwiedzili 

kościół pw. Chrystusa Króla, w którym podczas ewakuacji schronienie znaleźli byli więźniowie 

amerykańscy. Przy ulicy Pułaskiego w Iłowej usytuowany jest obelisk upamiętniający 

wydarzenia ze stycznia 1945 roku i Long Marsh. Trasę The Long March zakończono 17 lutego 

apelem pamięci przy stacji kolejowej w Sprembergu.     

   

• Zaproszenia na: 

- Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem. Z okazji Dnia Języka Ojczystego zapraszamy 

na spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem wybitnym językoznawcą, specjalistą w zakresie 

języka mediów, reklamy i polityki oraz jednym z najpopularniejszych autorytetów w dziedzinie 

języka polskiego. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury w Iłowej  dnia 28 lutego 2020 o 

godzinie 17.00. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. Wstęp wolny. 

- Spotkanie z Olga Taborek w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 5 marca 2020 o 

godz. 17.00. Polska dietetyczna, specjalistka żywienia roślinnego ze szczególnym podejściem 

do dzieci. Ola Taborek to miłośniczka medycyny chińskiej, ukończyła wiele szkoleń z zakresu 

diagnostyki laboratoryjnej, mikrobioty, chorób autoimmunologicznych. Pasjonatka zdrowej 

kuchni. W trakcie spotkania zaplanowano degustację wegańskich przysmaków. Serdecznie 

zachęcamy do udziału w wydarzeniu. Wstęp wolny. 

 

 

 

 

 


