
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r. 

 

• 24 czerwca podpisano umowę na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej w rejonie ul. Bema-Traugutta w Iłowej. Kwota umowy 54 120,00zł termin 

wykonania 30 października 2020r. 

 

• 24 czerwca 2020r. dokonano odbioru technicznego remontu odcinka chodnika przy ul. 

Chrobrego na szerokości parkingu przy nowo wybudowanym przedszkolu. 

 

• 24 czerwca 2020r. podpisano umowę na dostawę ławek, stojaków rowerowych i koszy na 

śmieci w ramach realizacji zadań związanych z inicjatywa lokalną realizowanych przez grupę 

inicjatywną przy ul. Ogrodowej. 

 

• 29 czerwca 2020r. podpisano aneks do umowy na realizację zadania pn. Remont drogi 

gminnej ul. Kościuszki w Iłowej w zakresie terminu zakończenia robót budowlanych. Obecnie 

termin zakończenia robót określony został na dzień 14 sierpnia 2020r. Aneks spowodowany 

jest skutkami epidemii koronawirusa.  

 

• 30 czerwca 2020r. przesłano zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji 

technicznej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Jaśminowej. W wyznaczonym 

terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 23 500,00zł. 

 

• 1 lipca 2020r. podpisano umowy na dostawę wyposażenia do Przedszkola Miejskiego  

w Iłowej: 

- wyposażenie meblowe na kwotę 46 621,89zł (szatnie) 

- wyposażenie dla osób niepełnosprawnych na kwotę 23 626,98zł (pomoce dydaktyczne, 

urządzenia rehabilitacyjne) 

- 2 zestawy koszy na śmieci na kwotę 11 045,40zł (zestaw koszy składa się z 5 szt. pojemników 

w kształcie kredek w kolorach odpowiadających kolorom segregacji – zielony, żółty, niebieski, 

brązowy i czarny) 

- wyposażenie kuchenne na kwotę 29 652,91zł (na wyposażenie składa się kocioł elektryczny, 

piec konwekcyjno-parowy wraz z akcesoriami towarzyszącymi) 

 



• 3 lipca 2020r. podpisano 43 umowy dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

realizowanych w ramach listy rezerwowej i lokalizacji zamiennych. 

• 8 lipca 2020r. dokonano odbioru końcowego realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury 

edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”. 

 

• 16 lipca 2020r. podpisana zostanie umowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi 

gminnej ul. Pałacowej w Iłowej. 

 

• 23 czerwca powołano komisję do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego na najem 

lokalu użytkowego w Iłowej przy ul. Żeromskiego 29 oraz pierwszego przetargu ustnego na 

najem lokalu użytkowego w Iłowej przy ul. Żagańskiej 3 należących do zasobu Gminy Iłowa. 

 

• 24 czerwca podpisano aneks do umowy użyczenia pomieszczeń budynku położonego na 

działce nr 124/1 w Koninie Żagańskim dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła”. 

 

• 25 czerwca podpisano akt notarialny dot. sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  

w Iłowej przy ul. Żagańskiej 36/1. 

 

• Na dzień 31 lipca br. wyznaczono termin rokowania na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej działką nr 86/4 położoną w Czernej oraz II przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 689  

w Koninie Żagańskim. 

• 1 lipca pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej w obrębie m. 

Iłowa oznaczonej działką nr 1097/3 i 1097/4. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest  

z urzędu i ma na celu wydzielenie z prywatnej nieruchomości części działek do odpłatnego 

nabycia przez Gminę. Na częściach tych znajduje się chodnik, pobocze i znaki drogowe. 

 

• 2 lipca pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej w obrębie m. 

Iłowa oznaczonej działką nr 706/4. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest z urzędu i ma 

na celu wydzielenie części działki celem jej przejęcia od Powiatu Żagańskiego na rzecz Gminy 

Iłowa. 

 

• 3 lipca podpisano umowę najmu dotyczącą części działki nr 768/3 w Iłowej przy ul. Kościelnej 

na targowisku miejskim. Na wynajętej części właściciel nowo otwieranej pizzerii ustawi stoliki 

z ławkami dla klientów pizzerii. 



 

• 24 czerwca podpisano umowę na koszenie poboczy przy drogach gminnych. 

 

• Przekazano zlecenie naprawy wiat przystankowych w Iłowej przy ul. Borowskiej (kierunek 

Gozdnica) oraz w Czernej przy świetlicy wiejskiej. 

 

• Przekazano do obwodu drogowego ZDW w Żaganiu uwagi Radnej Marii Żołnowskiej dot. 

koszenia pobocza przy ul. Borowskiej od Kolejowej do torów (sprzątanie chodnika po koszeniu 

i usunięcie z chodnika chwastów po oprysku), zapadnięcia chodnika na ul. Kolejowej w rejonie 

mostu oraz malowanie barier na moście. 

 

• Odpowiedziano na pismo Rady Sołeckiej Czerna w sprawie naprawy drogi brukowej oraz 

wiaty przystankowej. 

 

• 7 lipca pracownicy ZGKiM dokonali wyrównania drogi wzdłuż bloków na ul. Traugutta. 

• Podpisano  umowę na dostawę mieszanki bazaltowej przeznaczonej na naprawy dróg 

gminnych oraz dostawę pospółki na potrzeby remontu dróg do ogrodów działkowych w Iłowej. 

 

•  Podpisano umowy/zamówienia na usługę polegająca na wykaszaniu poboczy – 

płatność fundusz sołecki Żaganiec oraz zamówienie z firmą Usługi Transportowe Radosław 

Zawada, ul. Chrobrego 22, 68-120 Iłowa – piasek z atestem higienicznym (place zabaw). 

 

• Wydano:  

- 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości 

- 4 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

- 3 decyzje o warunkach zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego 

- 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

a) rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 296 w km od około 32+800 do około 33+000 

polegająca na rozbiórce starego i budowie nowego mostu na rzece Czerna”,  

b) budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno-biurowymi na terenie działek nr 

ewid. 2/12,2/13, 2/14, 2/15, 2/16 obręb Konin Żagański, gmina Iłowa. 

 

 



• Wszczęto:  

- 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;  

- postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej Konin 

Żagański wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1/92, 1/93 obręb Konin Żagański, 

gmina Iłowa. 

 

• Prowadzone jest postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 

gazowej i przyłącza niskiego ciśnienia do dz. nr 494/10, 494/27, 494/28 w Iłowej przy ul. 

Ogrodowej. 

 

• W dniu 2 lipca odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, podczas którego  

rozpatrzono 5 wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, 4 wnioski 

rozpatrzono pozytywnie (osoby te zostały umieszczone na liście oczekujących na najem 

lokalu), 1 wniosek został zaopiniowany negatywnie. Rozpatrzono również 4 wnioski  

o przyspieszenie przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, 1 wniosek rozpatrzono 

pozytywnie, 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.  Rozpatrzono pozytywnie wniosek  

w sprawie zmiany statusu mieszkania objętego najmem socjalnym na mieszkanie komunalne. 

Komisja zaproponowała przydzielenie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy 1 osobie. Po 

opinii komisji wysłano 1 propozycję przydziału lokalu na czas nieoznaczony. 1 osoba 

odmówiła podpisania umowy na zaproponowany lokal - zgodnie z uchwałą w sprawie zasad 

wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy otrzymała punkty ujemne na 2 kolejne 

lata (-20 ). 

 

• W dniu 10 lipca 2020 roku uzyskano informację o przyznaniu dofinansowania dla gminnych 

jednostek  OSP ( Iłowa, Borowe, Konin Żagański) zakupu sprzętu ratowniczego na kwotę 25 

000 złotych dla każdej jednostki. Dofinansowanie do 100 % z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w ramach programu „Mały Strażak.”  

• Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku uchylono w całości polecenie 

Wojewody Lubuskiego w sprawie wyznaczenia miejsca kwarantanny w pomieszczeniach 

(szatni) przy hali sportowej „ Piast” w Iłowej. Aktualnie na terenie Gminy Iłowa nie ma 

wyznaczonego miejsca na kwarantannę. 

 



• Wykonano roczne przeglądy stanu technicznego budynków, przeglądy systemów 

wentylacyjnych i kominowych w budynkach remiz OSP Iłowa, Borowe i Konin Żagański oraz 

UM w Iłowej. Wykonano przeglądy instalacji gazowej w budynkach remizy OSP w Iłowej  

i budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej. 

 

• Od 1 sierpnia 2020 roku rozpoczyna działalność nowa placówka niepubliczna Punkt 

Przedszkolny w Szczepanowie. 

 

• W dniu 12 lipca br. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej. W związku z wyborami 

w gminie: 

-  wydano 96 zaświadczeń o prawie do głosowania; 

- przyjęto 39 wniosków o prawie do głosowania korespondencyjnego; 

- przyjęto 62 wnioski o dopisanie do spisu wyborców. 

Frekwencja w gminie wyniosła 58,52 %.  Kandydat DUDA Andrzej uzyskał 1 549 natomiast 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1 548 głosów. 

 

• Przekazano dotacje celową dla KPP w Żaganiu w kwocie 1860,00 zł na wypłatę nagród dla 

trzech policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy 

Iłowa. 

 

• Zmienił się sposób zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat   

w uprawach spowodowanych przez suszę. Zgłoszenia przez producentów rolnych wniosków  

o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu 

dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Informacje dotyczące 

szacowania szkód spowodowanych w 2020 roku przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne 

zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce 

Informacje branżowe/Niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 

 

• 1 lipca 2020 roku ruszył nabór wniosków do programu „Moja Woda” koordynowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do 

zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej 

przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą 

odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, 

kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren 



nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Dofinansowaniu podlegać będzie 

zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód 

opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak: 

przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika 

nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, 

instalacja rozsączająca, zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny, elementy do 

nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.  Wniosek o dofinansowanie jest 

dostępny na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze po założeniu konta i zalogowaniu w MENU, zakładka PROGRAMY 

I KONKURSY. 

 

• Biblioteka Kultury w Iłowej ogłosiła konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie z wakacji. 

Najbardziej urokliwe zdjęcia zostaną nagrodzone. Każdą fotografię należy podpisać imieniem 

i nazwiskiem oraz podać wiek autora. Do wysłanych zdjęć należy dołączyć podpisaną zgodę 

na publikację w mediach społecznościowych Biblioteki Kultury w Iłowej. W przypadku dzieci 

wymagany jest podpis opiekuna. Prace należy wysyłać na adres mailowy zcffilm@wp.pl z 

dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY W IŁOWEJ. Termin nadsyłania prac upływa 

1.08.2020 r. 

 

• Biblioteka Kultury w Iłowej zaprasza na zajęcia artystyczne prowadzone od godziny 10.00 do 

13.00. W związku z epidemią SARS-CoV-2 działalność kulturalna i artystyczna podczas 

wakacji jest prowadzona na zapisy, w grupach nie większych niż 20 osób. Chcąc, aby dziecko 

wzięło udział w zajęciach artystycznych należy zgłosić się do Biblioteki Kultury w Iłowej  

i wypełnić niezbędne zgody. Każdego dnia dziecko będzie mogło brać udział w zajęciach  

po złożeniu oświadczenia rodzica, że jest zdrowe. Podczas zajęć prowadzonych w budynku 

obowiązują maseczki. 

 

 

 

 

 

 


