
Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

od 14 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. 

 

• 20 lipca 2020r. podpisano umowę dotyczącą przystąpienia do grupy zakupowej obejmującej 

zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Iłowa. 

• 28 lipca 2020 r. wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej 

rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały w Iłowej. Termin składania ofert 

wyznaczono na dzień 25 sierpnia 2020r. W wyznaczonym terminie wpłynęły  

4 oferty. Najkorzystniejsza oferta złożona została na kwotę 208 202,48 zł. Trwa weryfikacja 

złożonych ofert. 

• 31 lipca 2020 r. dokonano odbioru technicznego przebudowy chodnika na terenie Przedszkola 

Miejskiego w Iłowej. 

• 3 sierpnia 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 

zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej. 

• 5 sierpnia 2020r. wystąpiono do ENEA Operator z wnioskiem o zmianę terminu zawarcia 

umowy o świadczenie usługi dystrybucji dla rozbudowy oświetlenia drogowego w rejonie ulic 

Jaśminowa Daliowa i Różana. 

• 5 sierpnia 2020r. podpisano umowę na zakup i montaż 2 lamp solarnych przewidzianych do 

realizacji w Iłowej przy ul. Żagańskiej 69AA i Jankowej Żagańskiej przy budynku 1F. 

• 5 sierpnia 2020r. podpisano umowę na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie Przedszkola 

Miejskiego w Iłowej. 

• 7 sierpnia 2020r. złożono w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. wniosek o 

dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Krótkiej w Iłowej” w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych. 

• 12 sierpnia 2020r. dokonano odbioru urządzeń multimedialnych i komputerowych 

zamontowanych w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej. Wartość zainstalowanych 

urządzeń to kwota 159 370,20zł. 

• Złożono wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Krótkiej w Iłowej w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. W ramach zadania pn. „Remont ulicy Krótkiej w miejscowości Iłowa” 

zaplanowano wymianę kanalizacji deszczowej i wykonanie nowej nawierzchni bazaltowej 

jezdni od Placu Wolności w kierunku ulicy Mickiewicza (wraz z chodnikami i krawężnikami). 

Koszt inwestycji szacowany jest na około 170 000 złotych. Dofinansowanie z budżetu Państwa 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych obejmuje 50% kosztów zadania. Ulica Krótka to 



już ostatni etap remontu dróg w ścisłym centrum miasta. Do przebudowy pozostał jeszcze 

fragment ulicy Kościelnej oraz ulicy Mickiewicza. Remont tych dróg będzie realizowany  

w kolejnych dwóch latach. W roku 2021 ul. Kościelna i rok później ul. Mickiewicza. Na ten 

cel pozyskano pieniądze z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji 

obejmującej remont ul. Kościelnej, Mickiewicza i Kościuszki to 1 milion 670 tysięcy 148 

złotych (z czego 50% to dofinansowanie z budżetu Państwa). 

• 16 lipca 2020 podpisano umowę na przebudowę ulicy Pałacowej w Iłowej z właścicielem 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Steinbudex-J.M.” Jerzym Majorkiem, 

wykonawcą remontu m.in. ulic przy Placu Wolności w Iłowej. Przedmiotem umowy jest 

wykonanie przebudowy ulicy Pałacowej w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania 

powstanie nowa jezdnia z kostki klinkierowej oraz chodnik. Zaplanowano również budowę 

odwodnienia oraz montaż oświetlenia w postaci stylizowanych lamp ulicznych. Zamówienie 

zostanie wykonane zgodnie z ofertą za 375 101 złotych. Zakończenie prac modernizacyjnych 

zaplanowano na 30 kwietnia 2021 roku. Na przebudowę ulicy Płacowej Gmina Iłowa pozyskała 

dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie blisko 165 tysięcy 

złotych tj. 50% kosztorysowej wartości zadania. 

• 30 lipca br. w Żarach odbyło się kolejne spotkanie partnerów w ramach Żarskiego – 

Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Od stycznia tego roku Gmina Iłowa jest jednym z pięciu 

partnerów porozumienia mającego na celu współpracę samorządów w celu realizacji 

kompleksowych i zintegrowanych przedsięwzięć.  Podczas spotkania omówiono szczegółowo 

zakres współpracy oraz możliwości finansowania wspólnych zadań.  

• Od 11 sierpnia br. wprowadzono nową stałą organizację ruchu drogowego ulicy Chrobrego  

w Iłowej. Na odcinku: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 (ul. Żagańska)  

do skrzyżowania z ulicą Okrzei zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz 

jednostronny zakaz zatrzymywania się. Wprowadzenie zmian ma na celu poprawę płynności 

ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi znajdującej się w bezpośrednim 

sąsiedztwie przedszkola miejskiego. 

• 13 sierpnia na terenie 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach 

Burmistrz Iłowej wziął udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego w stulecie 

„Cudu nad Wisłą”. Podczas uroczystości oddano hołd lekarzom – Powstańcom Warszawskim, 

którzy budowali szpital w Żarach, który po 18 latach służby cywilnej ponownie staje się częścią 

Sił Zbrojnych RP. W czasie uroczystości wręczono wyróżnienia osobom, które swoją pracą 

przyczyniły się do podnoszenia poziomu opieki medycznej w szpitalu.  



• 19 sierpnia 2020 odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim z Wójtem Gminy Żary Leszkiem 

Mrożkiem oraz Zastępcą Burmistrza Żagania Sebastianem Kuleszą. Tematem spotkania były 

plany budowy sieci ścieżek rowerowych. Budowa ścieżki dla rowerów łączącej gminy miałaby 

odbyć się w ramach partnerstwa pomiędzy samorządami miast Żary i Żagań oraz gmin Żary, 

Żagań i Iłowa w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Zawarte w styczniu br. 

porozumienie oraz cykl spotkań i intensywnych przygotowań ma zwiększyć szanse na zdobycie 

unijnych pieniędzy w nowej perspektywie finansowania 2021-2027, m.in. na ochronę 

środowiska (w tym ścieżki rowerowe), edukację, gospodarkę, turystykę, podnoszenie 

kompetencji, umiejętności mieszkańców i dziedzictwo kulturowe regionu. 

• 17 lipca br. podpisano umowę najmu na okres 2 miesięcy części działki nr 1/51 w obrębie Konin 

Żagański w celu składowania kruszywa łamanego dla potrzeb przeprowadzanej inwestycji pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański – Iłowa”. Z wnioskiem 

w tej sprawie zwrócił się wykonawca przebudowy. 

• 17 lipca be. na wniosek kierownika ZGKiM w Iłowej powołano zarządzeniem komisję przetargową 

do przeprowadzenia przetargu na najem lokali przy ul. Żagańskiej 3. 

• 17 lipca powołano komisję do przeprowadzania w dniu 31 lipca 2020 r. drugiego przetargu ustnego 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 689 w obrębie Konin Żagański 

oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 86/4 w obrębie 

Czerna. 

• 27 lipca br. pozytywnie zaopiniowano wniosek najemcy lokalu przy ul. Hutniczej 1/25  

o sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

• 31 lipca br. ze skutkiem negatywnym zakończyły się: II przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działką nr 689 w Koninie Żagańskim oraz 

rokowania (po dwóch nieskutecznych przetargach) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

ozn. działką nr 86/4 w Czernej. 

• 5 sierpnia br. ogłoszono pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu 

użytkowego położonego w Koninie Żagańskim 32 (lokal po dawnym Wiejskim Ośrodku 

Zdrowia) oraz nieruchomości niezabudowanej 341/31 położonej w Koninie Żagańskim 

(działka w Strefie Aktywności Gospodarczej). Przetargi odbędą się 18 września 2020 r. 

• 5 sierpnia podpisano umowę najmu nieruchomości w Koninie Żagańskim obejmującą część 

działki nr 1/41 pod ustawienie w dniu 15 sierpnia cyrku. 

• 5 sierpnia br. pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej  

w obrębie m. Iłowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 665/1. Działka stanowi 



własność Gminy. Celem podziału jest wydzielenie działek w celu jednoznacznego określenia 

nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich 

w Iłowej oraz Centrum Usług Wspólnych w Iłowej. 

• 5 sierpnia br. odpowiedziano na podanie z dnia 27 lipca br. w sprawie najmu gruntu 

oznaczonego działkami nr 1/51, 1/52 i 1/53 w obrębie Konin Żagański pod zaplecze budowy 

autostrady A-18.  

• 18 sierpnia br. pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej  

w Iłowej, oznaczonej działką nr 494/17. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się właściciel – 

Powiat Żagański. Celem podziału jest wydzielenie działki nr 494/34 pod budowę budynku 

handlowo-usługowego zgodnie z decyzją Burmistrza Iłowej. 

• 19 sierpnia br. pozytywnie zaopiniowano wniosek najemcy o sprzedaż lokalu mieszkalnego  

w Iłowej przy ul. Ogrodowej 14/2. 

• 15 lipca br. podpisano umowę na remont dróg gruntowych do ogrodów działkowych w Iłowej 

(za stadionem) i remont podwórka na zapleczu budynków przy Placu Wolności 17-21. Prace 

zostały wykonane. 

• 17.07 odbyło się spotkanie w sprawie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w Iłowej przy 

ul. Borowskiej w pasie drogi wojewódzkiej. Spotkanie odbyło się w związku ze złożonym  

w styczniu tego roku. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze stwierdzili, że nie ma możliwości wykonania przejścia dla 

pieszych (brak oświetlenia ulicznego w tym miejscu). W kwestii budowy chodnika 

stwierdzono, że przedsięwzięcie jest zasadne. Jednakże ze względu na ograniczone środki 

finansowe, realizacja zadania może być zrealizowana przy współfinansowaniu ze strony Gminy 

Iłowa. 

• 24 lipca br. przesłano do Starostwa Powiatowego w Żaganiu do zatwierdzenia dwa projekty 

stałych organizacji ruchu związane z planowanym montażem luster drogowych w Koninie 

Żagańskim. Zakup luster nastąpi w ramach Funduszu Sołeckiego.  

• 27 lipca br. otrzymano zgłoszenie zniszczenia chodnika na skrzyżowaniu Kościelnej  

i Mickiewicza. Nie ustalono sprawcy. Zlecono naprawę ZGKiM. 

• 27 lipca br. zaopiniowano pozytywnie nową stałą organizację na drogach gminnych w m. 

Szczepanów gm. Iłowa nr 001832F oraz na skrzyżowaniu drogi gminnej bez numeru z drogą 

powiatowa 1083F. Planowany jest montaż lustra drogowego oraz progu zwalniającego  

w ramach Funduszu Sołeckiego. 

• 28 lipca br. w ramach stałej umowy z ZGKiM przekazano zlecenie naprawy progu 



zwalniającego na drodze gminnej przy ul. Piaskowej w Iłowej przy budynkach 15-16 oraz 

naprawy chodnika na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Mickiewicza. 

• W ramach podpisanej umowy ZGKiM  dokonał odnowienia oznakowania poziomego  

w ciągach dróg gminnych na terenie miasta. 

• W dniu 20 lipca br. wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek Zarządcy Nieruchomości Konin 

Żagański 147 w sprawie montażu progów zwalniających w pasie drogi gminnej nr 001837F  

w Koninie Żagańskim w sąsiedztwie budynków nr 147, 148 i 137. W związku z tym wystąpiono 

do Rady Sołeckiej Konina Żagańskiego o rozważenie zabezpieczenia na ten cel środków 

finansowych w ramach przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego. 

• 30 lipca br. wysłano zawiadomienie do Starosty Żagańskiego oraz Komendy Powiatowej 

Policji w Żaganiu o wprowadzeniu z dniem 11 sierpnia 2020 r. nowej stałej organizacji ruchu 

na ul. B. Chrobrego (ruch jednokierunkowy od ul. Żagańskiej do ul. Okrzei). 

• 30.07 zaopiniowano bez uwag inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w km 

od około 32+800 do około 33+000 polegającą na rozbiórce starego i budowie nowego mostu 

na rz. Czerna” w ramach realizacji zadania pn. „Budowa nowego mostu w km 32+864 na 

drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec”. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła 

się Pracownia Projektowa „Buganik” z Zielonej Góry. 

• 11 sierpnia br. podpisano pismo do Wójta Gminy Wymiarki, w którym zwrócono się  

o przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego drogi gminnej nr 001848F w m. 

Borowe – droga na kolonię do agroturystyki. W wyniku usuwania awarii sieci wodociągowej 

została naruszona m.in. jezdnia przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Awaria miała 

miejsce na początku października 2018 r. Mimo pisma do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte 

kroki celem przywrócenia pasa do poprzedniego stanu. W dniu 6 sierpnia br. otrzymano 

zgłoszenie od strażaków z OSP Borowe o kolejnej awarii sieci wodociągowej w Borowem. 

Tym razem awaria nastąpiła w drodze gminnej nr 001846F. W żadnym z wyżej wymienionych 

przypadków gmina Iłowa nie została zawiadomiona o awaryjnym zajęciu pasa drogowego.  

W piśmie wniesiono naprawienie dróg w przedmiotowych miejscach bez zbędnej zwłoki  

i poinformowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej o tym fakcie celem 

protokolarnego odbioru przywrócenia pasa drogowego. W dniu 19.08 przy udziale Wójta 

Wymiarek pracownicy Urzędu sprawdzili odtworzenie dwóch odcinków dróg. Przy remizie 

nawierzchnia została odtworzona, natomiast na drodze na „kolonię” została zasypana 

tłuczniem, finalnie zostanie ułożony zostanie asfalt zgodnie z deklaracją Wójta. 

• W okresie sprawozdawczym wydano zezwolenia dla:  



- Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – zezwolenie na lokalizację przyłącza gazowego 

niskiego ciśnienia w pasie drogowym drogi gminnej nr 101142F celem przyłączenia budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego w łowej na działce nr 352/2. 

- zezwolenie na lokalizację przyłącza wodociągowego w drodze gminnej nr 001834F celem 

przyłączenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Koninie Żagańskim na działce  

nr 154/1. 

- zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 001818F na działkę  

o numerze ewid. 347/5 w Czernej. 

- zezwolenie na lokalizację przyłącza kanalizacyjnego w pasie drogowym drogi gminnej nr 

101149F celem przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. 

• W okresie sprawozdawczym wydano decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót: 

- w celu wykonania przyłącza wodociągowego w m. Czerna działka drogi 503, nr drogi 

001818F. 

- w celu ustawienia rusztowania w m. Iłowa, ul. Pułaskiego, działka drogi 667/2, nr drogi 

101117F. 

- w celu wykonania przyłącza wodociągowego w m. Konin Żagański działka drogi 653, nr drogi 

001834F. 

- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pułaskiego 19, 68-120 Iłowa – w celu ustawienia rusztowania 

na potrzeby remontu budynku 

• W okresie sprawozdawczym wydano decyzje dotyczące umieszczenia urządzeń w pasie 

drogowym (opłata roczna) dla: 

- Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań – nałożenie opłaty za umieszczenie 

urządzeń w pasie drogowym, miejsce umieszczenie Iłowa, ul. Jaśminowa, dz. nr 552, 

- Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań – nałożenie opłaty za umieszczenie 

urządzeń w pasie drogowym, miejsce umieszczenie Iłowa, ul. Żeromskiego, dz. nr 858. 

• 13 lipca 2020 r. zawarto porozumienie ze Stowarzyszaniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” w sprawie rozwiązania umowy Nr SSC.56.U.2019 z dnia 

31.12.2019 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wyrównywanie szans 

życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa” zawartej pomiędzy Gmina Iłowa a 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” z powodu braku 

możliwości zrealizowania zadania w związku z COVID – 19.   



• 17 lipca br. ogłoszono otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2020 termin składania ofert 

upłynął 7 sierpnia 2020 r. Tytuł konkursu wyrównywanie szans życiowych dla osób 

niepełnosprawnych z Gminy Iłowa. W terminie wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem”. W dniu 11 sierpnia konkurs został 

rozstrzygnięty a 12 sierpnia została podpisana umowa na kwotę 10 000,00 zł. 

• 01.08.2020 r. przekazano dotacje na realizacje 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: 

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

b) Towarzystwo Turystyczno – Sportowe Orzeł na kwotę 2 012,00 zł na zadanie z zakresu 

sportu dla dorosłych  

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

zakresu sportu dla dorosłych. 

• Ustalono miejsca szkolenia podstawowego dla strażaków OSP w innym powiecie ze względu 

na ograniczoną ilość miejsc w powiecie żagańskim (w powiatach zgorzeleckim  

i bolesławieckim wszystkie szkolenia wstrzymano ze względu na koronawirusa, możliwe, że w 

razie wolnych miejsc w powiecie żarskim zostanie przeszkolonych 3 strażaków z OSP Iłowa – 

sprawa wyjaśni się do 20 września). 

• Wydano: 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości; 14 zaświadczeń o 

przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 8 decyzji o 

warunkach zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego oraz dwie dla farm fotowoltaicznych; 

decyzję 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; 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: 

a) budowie stacji paliw LNG na dz nr 190/8 obręb Czerna, gmina Iłowa”, 

b) 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. 



• W dniu 18 sierpnia zwrócono się z pismem  do LKInwest – tj. firmy budującej komisariat policji 

w Iłowej o uprzątnięcie kontenera na odpady budowlane znajdującego się nieopodal 

komisariatu.  

• Wezwano 18 mieszkańców miejscowości Czyżówek o okazanie się umowami i dowodami 

uiszczania opłat za wywóz nieczystości płynnych. 


