
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

w okresie od 25.05.2020 do 22.06.2020r. 

 

• W dniu 1 czerwca 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania 

pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Bema i Traugutta w Iłowej. 

Wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 

54 120,00zł. Trwa weryfikacja ofert. 

 

• W dniu 2 czerwca 2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego – Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze, a Gminą Iłowa podpisano umowę darowizny oświetlenia 

drogowego w miejscowości Klików gm. Iłowa, wykonanego w ramach kontraktu pn.: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady 

A18) – Etap II”. Strony określiły wartość przedmiotu darowizny na podstawie dokumentów 

przekazania na kwotę brutto 61 203,63 zł. 

 

 

• W dniu 8 czerwca 2020 r. wpłynęła petycja mieszkańców ul. Żagańskiej w sprawie 

rozbudowy oświetlenia drogowego. Trwa analiza możliwości technicznych i finansowych 

realizacji przedsięwzięcia. 

 

• W dniu 9 czerwca 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż 

wyposażenia multimedialnego w ramach zadania „Poprawa infrastruktury edukacji 

przedszkolnej w Gminie Iłowa”. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. 

Najkorzystniejsza oferta została na kwotę 124 770,00zł. Trwa weryfikacja ofert. Termin 

realizacji 14 sierpnia 2020 r. 

 

 

• W dniu 9 czerwca 2020 r. wystosowano kolejne pismo do Wykonawcy robót polegających na 

przebudowie biblioteki w sprawie terminu i zakresu naprawy gwarancyjnej. 

 

• W dniu 15 czerwca 2020 r. otwarto oferty w postepowaniu przetargowym na realizację 

zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej. W wyznaczonym 

terminie wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta została na kwotę 375 114,23zł. Trwa 

weryfikacja ofert. 



• W dniu 15 czerwca 2020 r. zwrócono się do Wykonawcy robót budowlanych polegających na 

przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  Żagańskiej o wyjaśnienie poszczególnych 

pozycji i kwot kosztorysu na roboty dodatkowe oraz udzielono odpowiedzi na ofertę 

odkupienie urządzeń wykorzystanych do realizacji inwestycji. 

 

• W dniu 22 czerwca 2020 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia 

meblowego, dydaktycznego oraz dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu 

pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”. Termin składania ofert 

ustalony został na dzień 29 i 30 czerwca 2020 (dwa odrębne zaproszenia). Termin realizacji 

24 sierpnia 2020 r.  

 

 

• Podpisano umowę na wykoszenie boiska i terenu wokół boiska w Klikowie. Wartość 

podpisanej umowy – 340,00 zł brutto. Płatność z Funduszu Sołectwa Klików. 

 

• Podpisano umowę z firmą „Drecon” Sp. z o.o.  ze Szprotawy na wykonanie usługi polegającej 

na realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w 

Iłowej”. Wartość podpisanej umowy  13.618,56 zł brutto. 

 

 

• Podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługowa Maciej Berger z Iłowej na wykonanie usługi 

polegającej na realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika przy ul. Bolesława 

Chrobrego w Iłowej”. Wartość podpisanej umowy – 37.876,62 zł brutto. 

 

• Podpisano umowę na wykaszanie poboczy w Klikowie. Wartość podpisanej umowy – 300,00 

zł brutto. Płatność z Funduszu Sołectwa Klików. 

 

 

• Podpisano umowę na wykaszanie trawy na terenie Sołectwa Czerna. Wartość podpisanej 

umowy – 2.500,00 zł brutto. Płatność z Funduszu Sołectwa Czerna. 

 

• Z Funduszu Sołectwa Szczepanów dokonano zakupu kosiarki STIHL za kwotę 3.000,00 zł. 

 

 



• Podpisano umowę z firmą IT Partner Piotr Wlazło z Żagania na wykonanie usługi polegającej na 

realizacji zadania pod nazwą:  Wbudowanie dwóch opraw LED wraz z  odwieszeniem kabla w 

miejscowości Czerna. Wartość podpisanej umowy – 8.500,00  zł brutto. Płatność z Funduszu 

Sołectwa Czerna.  

 

• Podpisano umowę z firmą IT Partner Piotr Wlazło z Żagania na wykonanie  usługi 

polegającej na realizacji zadania pod nazwą:  Budowa  oświetlenia drogowego w   

miejscowości Jankowa Żagańska – montaż  4 szt. lamp 7 m z oprawami LED, ułożenie kabla 

ok. 140 wraz z montażem szafy oświetleniowej. Wartość podpisanej umowy – 23.000,00 zł 

brutto.   Płatność z Funduszu Sołectwa Jankowa Żagańska. 

 

•  Podpisano umowy dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości oznaczonej działkami nr 

1097/3 i 1097/4 w Iłowej przy ul. Żeromskiego wydzielenia działek zajętych pod pas drogi 

gminnej oraz nr 706/4 w Iłowej w celu wydzielenia działki do nieodpłatnego przejęcia na 

rzecz Gminy Iłowa od Powiatu Żagańskiego. 

 

 

•  Odpowiedziano na pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w 

Gorzowie Wlkp. w sprawie budowy stacji gazowej LNG na części działki 341/22 w obrębie Konin 

Żagański. Poinformowano o stawce czynszu za 1 m2, przesłano opinię geotechniczną oraz 

przedstawiono pozostałe warunki najmu gruntu jakie obowiązują w gminie.  

 

• W związku z ustanowieniem trwałego zarządu na nieruchomości ozn. działką nr 828 w m. 

Iłowa, ul. Kolejowa 7 na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w udziale 356/1000, 

podpisano protokół zdawczo odbiorczy. Jednocześnie poinformowano Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej o tym fakcie celem rozwiązania dotychczasowej 

umowy najmu.  

 

 

•  Na wniosek kierownika ZGKiM w Iłowej powołano zarządzeniem komisję przetargową do 

przeprowadzenia przetargu na najem lokalu przy ul. Żeromskiego 29. 

 

• Wyrażono  zgodę na tymczasowe zajęcie działek nr 2/10 i 2/11 położonych w obrębie Konin 

Żagański gm. Iłowa w celu przebudowy istniejącego gazociągu średniego podwyższonego 

ciśnienia, 



•  Wyznaczono do sprzedaży działkę nr 307/4 położoną w obrębie Szczepanów. Sprzedaż 

nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wyznaczono również do sprzedaży 

działkę nr 477/1 położoną w obrębie Czerna. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej dla 

poprawienia funkcjonalności działki nr 222/1. 

 

• Wyznaczono do najmu grunt stanowiący część działki nr 768/3 w m. Iłowa. Z wnioskiem w tej 

sprawie zwrócił się właściciel nowo otwieranej pizzerii. Na części tej działki ustawione zostaną 

stoliki z ławkami dla klientów pizzerii. 

 

• Przesłano wniosek do Starostwa Powiatowego w Żaganiu o zatwierdzenie nowej stałej 

organizacji ruchu na ul. B. Chrobrego w Iłowej na odcinku od drogi wojewódzkiej  

(od ul. Żagańskiej do ul. Okrzei). Organizacja ruchu ma na celu wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego od strony ul. Żagańskiej. W dniu 4 czerwca br. Starosta Żagański 

zatwierdził organizację ruchu. Obecnie informujemy mieszkańców o planowanej zmianie 

organizacji ruchu. 

 

•  Podpisano umowy na remont chodnika pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi ul. 

Borowska/Czyżówek (od rowu w kierunku os. Czyżówek) oraz remont drogi Czernej na 

odcinku od DW do mostu na rzece Czerna (usunięcie zapadlisk w jezdni o nawierzchni 

brukowej). 

 

 

• W ramach podpisanych umów Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 

wykonał remont dróg gruntowych : w Iłowej ul. bp. W. Pluty, ul. Piaskowa, w Czernej (za 

mostem na pierwszym skrzyżowaniu w lewo), w Borowem (przy ujęciu wody) oraz w 

Klikowie (przy zalewie), remont poboczy w pasie drogi gminnej w Iłowej przy ul. Młyńskiej 

oraz usunięcie zapadliska w jezdni w Szczepanowie przy moście na rzece Łubianka. 

 

•  W ramach umowy pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 

rozpoczęli odnawianie oznakowania poziomego (przejść dla pieszych i linii przystankowych) 

na drogach gminnych. 

 

 

• Wykonano remont odcinka drogi gminnej w Klikowie (przy wieży p-poż do torów i za 

torami). 



• 4 czerwca br. została podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na  zakup 17 

szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 1 

„Powszechny dostęp do szybkiego internetu” pn. „Zdalna  Szkoła + ” dla  nauczycieli i 

uczniów Szkoły Podstawowej w Iłowej. Całkowita wartość projektu 54 400,00 zł zostanie 

pokryta z przyznanego grantu. 

• Wydano decyzje  – uzgodnienie (zezwolenie na umieszczenie urządzeń) dla: 

▪ zezwolenie na lokalizację na lokalizację zjazdu indywidualnego z ul. Piaskowej w 

Iłowej, dz. drogi nr 296 (101142F), na działkę o numerze ewidencyjnym 352/2 obr. 

Iłowa w pasie drogowym dróg gminnych. 

▪ zezwolenie na lokalizację przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie 

drogowym drogi gminnej nr 101132F, działka drogi nr 858 w m. Iłowa. 

▪ zezwolenie na lokalizację przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi 

gminnej nr 101138F, działka drogi nr 1215/6 w m. Iłowa, celem przyłączenia budynku 

mieszkalnego do sieci. 

▪ Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 

zezwolenie na lokalizację projektowanej sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE 100 

∅ 90 mm oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia z rur PE 100 RC ∅ 90 w pasie 

drogowym drogi gminnej nr 101129F, działka drogi nr 494/10 w m. Iłowa, 

stanowiącej własność Gminy Iłowa. 

 

• Wydano decyzje - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót dla: 

▪ MEGAVAT Zdzisław Sarnacki   68-200 Żary, ul. Sportowa 52 – zezwolenie na 

zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót – budowa przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego 0.4kV do dz. nr 858. w m. Iłowa. 

▪ MEGAVAT Zdzisław Sarnacki   68-200 Żary, ul. Sportowa 52 1 – zezwolenie na 

zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - budowa przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego 0.4kV do dz. nr 552 w m. Iłowa. 

▪ MEGAVAT Zdzisław Sarnacki   68-200 Żary, ul. Sportowa 52 1 – zezwolenie na 

zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - wykonanie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego 0.4kV do dz. nr 399/7  w m. Iłowa 

▪ ELSTAL Andrzej Najdek 67-300 Szprotawa, Pasterzowice 31– zezwolenie na zajęcie 

pasa drogowego w celu prowadzenia robót - budowa przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego 0.4kV do dz. nr 1089/2 i 1089/3 w m. Czerna. 



▪ ul. Piaskowa , 68-120 Iłowa – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót - ustawienie rusztowania – naprawa komina. 

▪  Wydałem decyzje –umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (opłata roczna) dla 

Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy ul. Strzeszyńskiej 58 - 

opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego - budowa przyłącza kablowego n.n. 0,4kV do dz. nr 

1089/2, 1089/ 3 w m. Czerna. 

• Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na: 

▪ budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m na dz. nr 24/6 

obręb Czyżówek, gmina Iłowa”, 

▪ budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą, 

na działkach ewidencyjnych nr 38/1, 39/1, 40/2, 41, 42, obręb Konin Żagański, gmina 

Iłowa.”. 

• Postanowieniem z dnia 26 maja 2020 r podjęto zawieszone postepowanie w sprawie wydania 

decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu hal 

logistyczno -magazynowo usługowo- produkcyjnych z częściami administracyjno-socjalnymi 

oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 341/16 obręb Konin Żagański, gmina Iłowa. 

Przedsiębiorca przedłożył raport oddziaływania na środowisko, który został mu nałożony 

poprzez tut. organ. Raport został wysłany do uzgodnień do RDOŚ w Gorzowie oraz Wód 

Polskich w Lwówku Śląskim. Obecnie oczekujemy na uzgodnienia. 

 

• Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania pn: „Usuwanie 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2020 r.” 

4 oferentów złożyło ofertę na to zadanie. Najkorzystniejsza ofertą okazała się oferta firmy 

Eko24 Barbara Plewko z Dębna. 

• Ogłoszono nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym  

w 2020 roku.  Termin składania ofert upływa 8 lipca 2020 r. Powszechny Spis Rolny, będzie 

przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. 

Udział w badaniu jest obowiązkowy Rolnicy będą mogli udzielić informacji o 

gospodarstwach rolnych poprzez:  

▪ Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, 

która będzie dostępna na tej stronie internetowej; 



▪ odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza 

telefonicznego. 

• Złożono wniosek do Starosty Żagańskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy 

drodze gminnej przy ul. Konopnickiej w Iłowej oraz na Stadionie Miejskim w Iłowej.  

• Przekazano dotację 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 w kwotach: 

- Klub Piłkarski Piast kwotę 9 735,00 zł na zadanie z zakresu sportu dla dorosłych  

- Towarzystwo Turystyczno – sportowe Orzeł kwotę 2 012,00 zł na zadanie z zakresu 

sportu dla dorosłych  

- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Płomień kwotę 2 025,00 zł na zadanie z 

zakresu sportu dla dorosłych. 

• W dniu 15 czerwca 2020 roku przygotowano dla gminnych jednostek OSP ( Iłowa, Borowe, 

Konin Żagański)  wnioski  na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na kwotę 

25 000,00 zł dla każdej jednostki. Dofinansowanie do 100 % z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w ramach programu „Mały Strażak.”  

• Na kwarantannie w Iłowej nie przebywają żadne osoby. Miejsce kwarantanny jest do dnia 

dzisiejszego przygotowane na ewentualne przyjęcie nowych osób. Śpiwory, poduszki, 

ręczniki używane przez osoby, które przebywały w kwarantannie zostały wyprane w pralni w 

Żarach. Pomieszczenia, łózka i inny sprzęt zostały zdezynfekowane. 

• W dniu 19 czerwca 2019 roku wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego  

o uchylenie w całości Polecenia  Wojewody Lubuskiego znak BZK-5.0031.18.2020.M.Buj 

 z dnia 16 kwietnia 2020 r. dot. przeznaczenia pomieszczeń (szatni) przy hali sportowej przy 

ul. Piaskowej 2B, od dnia 16 kwietnia 2020 roku do odwołania na przeprowadzenie 

kwarantanny osób, które przekroczyły granicę państwa i nie mają możliwości odbywania 

kwarantanny w warunkach domowych, lub zostały skierowane do tej kwarantanny na mocy 

decyzji właściwego organu inspekcji sanitarnej oraz polecenia sprawowania nadzoru nad w/w 

miejscem. Po uchyleniu decyzji miejsce kwarantanny zostanie zamknięte, a wyposażenie 

(łózka, śpiwory, poduszki i inne środki) zostanie przewiezione do magazynu UM w Iłowej. 

 

• Rozpoczęły się prace remontowe ulicy Kościuszki w Iłowej. Inwestycja realizowana jest w 

ramach projektu pn. „Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości 

Iłowa”, dofinansowanego w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt zadania, które 

zaplanowane zostało do realizacji w trzech etapach (w latach 2020-2022) to 1 milion 670 



tysięcy 148 złotych. Pierwszym etapem jest trwająca właśnie przebudowa ulicy Kościuszki. 

Główny wykonawca Arman Roboty Ziemne sp.c. z Kadłubii, wykona przekładkę istniejącej 

nawierzchni bazaltowej na odcinku od Placu Wolności do ulicy Batorego oraz nową 

nawierzchnią asfaltową na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Pułaskiego. Wykonane zostaną 

również obustronne chodniki oraz zjazdy na posesje. Wymieniona zostanie także kanalizacja 

deszczowa. Koszt inwestycji to 348 815,00 zł. 

 

• Na zlecenie gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeprowadził przegląd, 

kontrolę i konserwację stanu technicznego placów zabaw. Urządzenia poddane zostały 

bieżącym remontom. Usunięto także wszelkie stwierdzone usterki. 

 

• W Bibliotece Kultury w Iłowej rozpoczął działalność PRZYSTANEK TURYSTYCZNY,  

w którym dostępne są materiały promocyjne gminy. Wszystkich podróżujących  

w okolicach Iłowej serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta. Gości zapraszamy 

w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00, a w soboty i niedziele od godziny 12.00 do 

17.00. Punkt Informacji Turystycznej zostanie oznakowany specjalnymi tabliczkami 

kierunkowymi i informacyjnymi, usytuowanymi w Iłowej.  

 

• Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez Radę Miejską w Iłowej 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku, umorzono należności z tytułu 

podatku od nieruchomości przedsiębiorców w miesiącu maju na kwotę 6232,00 zł dla 2 

wnioskodawców. 

 

 

 


