
 

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

od 25 września 2020 r. do 23 października 2020 r. 

 

• 1 października 2020 r. ogłosiłem postepowanie przetargowe na dostawę zestawów zaworowych 

do studni kanalizacji podciśnieniowej. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na 

kwotę 5794,81zł/szt. Założona w budżecie kwota pozwoli na zakup 34szt. zestawów. 

 

• 8 październik 2020 r. dokonałem rozeznania cenowego na „Opracowanie kompletnej 

dokumentacji techniczno-kosztorysowej obejmującej realizacje zadania pn. Przebudowa drogi 

gminnej nr 101129F ul. Ogrodowej w Iłowej”. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty, 

najtańsza oferta na kwotę 44 895,00zł. 

 

• 8 październik 2020r. wystosowałem wniosek do Marszałka Województwa Lubuskiego w 

sprawie wprowadzenia do budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2021 niżej wymienionych 

zadań: 

a) modernizacja drogi wojewódzkiej DW 296 na odcinku ul. Żagańskiej od stacji paliw do 

skrzyżowania z ul. Kolejową (odcinek ok. 1000m) wraz z częściową budową sieci 

kanalizacji deszczowej oraz modernizacją chodnika, 

b) budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr DW296 na odcinku od m. Czerna 

do wiaduktu nad DK18 o długości ok. 1000m,  

c) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW296 w ul. Plac Wolności-Kolejowa 

poprzez budowę ronda, 

d) modernizacja drogi wojewódzkiej DW 300 na odcinku od ul. Kolejowej do przejazdu 

kolejowego przy ul. Borowskiej (odcinek ok. wraz z modernizacją chodników. 

 

• 14 października 2020 r. podpisałem umowę na przebudowę pomieszczeń w budynku socjalno-

administracyjnym na stadionie miejskim w Iłowej. Koszt robot to 50 000 zł brutto. 

 

• 19 października ogłosiłem postepowanie przetargowe dotyczące odbioru i transportu odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Iłowa na rok 2021. Termin składania ofert ustalono na dzień 26 

października 2020 r. 

 

 



• 29 września 2020 r. przesłałem zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (jedynej) 

w postepowaniu przetargowym na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Iłowa na rok 2021. 

 

• W dniu 16.10.2020 został złożony wniosek w ramach naboru do resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”  na dofinansowanie 

utworzenia 14 miejsc w klubie dziecięcym i ich funkcjonowania w roku 2021 (przez 5 

miesięcy). Koszt całkowity  utworzenia nowych miejsc opieki wynosi 728 000 zł, w tym 

dofinansowanie 462 000 zł. Koszt funkcjonowania (przez 5 miesięcy)  to kwota 142 000 zł.   

Wielkość dofinansowania funkcjonowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia 

konkursu. 

 

• 28 września br. podpisałem umowy na podział geodezyjny działki nr 66 w Iłowej stanowiącej 

własność Gminy Iłowa celem wydzielenia czterech działek pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną oraz działki nr 330/5 w Jankowej Żagańskiej celem wydzielenia działki pod 

drogę dojazdową do nieruchomości przyległych na podstawie uchwały podjętej przez 

Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej w Jankowej Żagańskiej 49. 

 

• 28 września br. podejmując zarządzenie nie wykonałem prawa pierwokupu w stosunku do 

nieruchomości położonej w m. Czerna oznaczonej działką nr 275/8, w odniesieniu do której 

sporządzona została w dniu 22 września 2020 r. warunkowa umowa sprzedaży w Kancelarii 

Notarialnej w Żaganiu. 

 

• 28 września br. na wniosek kierownika ZGKiM w Iłowej podjąłem zarządzenie w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego na najem lokalu 

użytkowego w Iłowej przy ul. Krótkiej, pierwszego przetargu ustnego na najem lokalu 

użytkowego w Iłowej przy ul. Żagańskiej 23  oraz trzeciego przetargu ustnego na najem lokalu 

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

 

• 5 października br. podejmując zarządzenie nie wykonałem prawa pierwokupu w stosunku do 

nieruchomości położonej w m. Czerna oznaczonej działkami nr 383/7 i 383/13 w odniesieniu 

do której sporządzona została w dniu 24 września 2020 r. warunkowa umowa sprzedaży w 

Kancelarii Notarialnej w Żaganiu. 

 

 



• 5 października br. ogłosiłem przetarg na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej oznaczonej 

działka nr 307/4 w obrębie Szczepanów. Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada br. 

 

• 5 października br. wydałem decyzję zatwierdzającą podział działek nr 1097/3 i nr 1097/4 

położonych w Iłowej. Celem podziału jest wydzielenie działek przylegających do drogi 

gminnej nr 101125F (działka nr 807/1) oraz do drogi gminnej nr 101132F (działka nr 858) w 

związku z wejściem z chodnikiem drogi gminnej w granice działek. 

 

• 5 października br. podejmując zarządzenie nie wykonałem prawa pierwokupu w stosunku do 

nieruchomości położonych w miejscowości Czerna gmina Iłowa oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 383/7 oraz oznaczonej numerem ewidencyjnym 383/13) w odniesieniu do której 

sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży. 

 

• 8 października br. na wniosek kierownika ZGKiM w Iłowej podjąłem zarządzenie w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 8 października drugiego przetargu ustnego na 

najem lokalu użytkowego w Iłowej przy ul. Krótkiej oraz drugiego przetargu ustnego na najem 

lokalu użytkowego w Iłowej przy ul. Żagańskiej 23  należących do zasobu Gminy Iłowa. 

 

• 13 października br. na wniosek kierownika ZGKiM w Iłowej podjąłem zarządzenie w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 13 października br. pierwszego przetargu 

ustnego na najem lokalu użytkowego w Iłowej przy Placu Wolności 11, należącego do zasobu 

Gminy Iłowa. 

 

• 20 października br. podpisując aneks wyraziłem zgodę na zmianę zapisów w umowie z Polskim 

Czerwonym Krzyżem Oddziałem w Zielonej Górze poprzez wprowadzenie rocznego systemu 

rozliczeń czynszu, w miejsce dotychczasowego kwartalnego. Umowa dotyczy pojemników na 

odzież używana ustawionych na gminnych działkach. 

 

• 21 października br. wydałem decyzję orzekającą o wygaśnięciu z dniem 31 października 2020 

r. trwałego zarządu nieruchomości oznaczonej działką nr 706/3 i 707 (budynek dawnej małej 

szkoły) oddanych w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. 

Obecnie przygotowywana jest umowa z ZGKiM w Iłowej na administrowanie obiektem.  

 

 



• 28 września br. pomiędzy Gminą Iłowa, a „Dino Polska” S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy 

ul. Ostrowskiej 122 zostało podpisane porozumienie następującej treści: dla potrzeb dojazdu z 

drogi wojewódzkiej nr 300 do placu budowy nowobudowanego marketu „Dino” na działce nr 

835/7 w mieście Iłowa- zostanie wykorzystana droga gminna nr 101154F (działka nr 834), na 

co Gmina wyraża zgodę. Stan drogi został uwidoczniony na zdjęciach stanowiących załącznik 

do niniejszego porozumienia. Komisyjnie stwierdzono, że nawierzchnia bitumiczna nie posiada 

spękań na dzień spisana porozumienia. Pełnomocnik „Dino” oświadczył, że wszelkie 

uszkodzenia nawierzchni, jeśli powstaną podczas użytkowania drogi na potrzeby 

przedmiotowej budowy zostaną przez Spółkę usunięte po zakończeniu korzystania. Z chwilą 

zakończenia korzystania z drogi na potrzeby budowy zostanie odrębny spisany protokół. 

 

• 5 października br. odpowiedziałem na wniosek mieszkańców w sprawie montażu progów 

zwalniających na drodze gminnej w Iłowej na ulicach Jaśminowej i Daliowej. W odpowiedzi 

poinformowałem, że realizacja zadania w przyszłym roku jest uzależniona od zabezpieczenia 

środków finansowych w budżecie Gminy Iłowa na rok 2021 na ten cel oraz zatwierdzenia 

projektu organizacji ruchu, który jest niezbędny przy tego typu zadaniach (organem 

zatwierdzającym jest Starosta Żagański).  

 

• 8 października br. przesyłałem do zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wniosek 

mieszkańców miejscowości Czerna o ustawienie stacjonarnego urządzenia rejestrującego 

prędkość w miejscowości Czerna na drodze wojewódzkiej nr 296, ustawienie luster drogowego 

przy DW 296  przy wyjeździe z drogi pomiędzy Kościołem i budynkiem nr 7 oraz przy 

wyjeździe z drogi pomiędzy budynkami nr 30 i 31 oraz o odnowienie oznakowania poziomego 

(przejścia dla pieszych), a także odnowienie (malowanie) łańcuchów w rejonie przejścia.  

 

• 20 października br. podpisałem umowę na remont rurociągu kanalizacji burzowej związanej z 

odwodnieniem drogi gminnej w miejscowości Borowe. 

 

• 15 października br. podpisałem umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Iłowej na sprzątanie przystanków na terenie miasta i gminy. 

 

• 23 października br. z wynikami pozytywnymi odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej ozn. działką nr 689 obręb Konin Żagański (po dwóch nieskutecznych 

przetargach) oraz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 

położonego w Iłowej przy Placu Wolności 13. 



 

• Sporządzone umowy: 

a) Firma Handlowo - Usługowa Maciej Berger, ul. Dolanowo 4, 68-120 Iłowa w sprawie 

modernizacji ulicy Piaskowej w Iłowej, poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni kostką 

betonową wraz z wykonaniem odwodnienia. 

b) Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PRO-Q Piotr Handzlik Łaz 41C, 68-200 Żary w 

sprawie remontu Urzędu Miejskiego w Iłowej – II etap. 

c) Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego Henryk Widawski 65-119 Zielona Góra ul. 

Mechaników 66, opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej zgodnie z 

aktualnymi warunkami technicznymi dla zadania dla zadania „Termomodernizacja budynku 

Świetlicy Wiejskiej w Jankowej Żagańskiej”. 

d) IT Partner Piotr Wlazło 68-100 Żagań, ul. Bracka 13, montaż oprawy oświetleniowej w 

rejonie ulicy B. Chrobrego w Iłowej. 

e) IT Partner Piotr Wlazło 68-100 Żagań, ul. Bracka 13, budowa oświetlenia drogowego ulic 

Jaśminowa, Daliowa, Różana. 

• Decyzje, lokalizacja urządzeń w pasie drogowym (zgoda na lokalizację): 

a) lokalizacja projektowanego przyłącza wodociągowego PE SDR11 DN 32 w pasie 

drogowym drogi gminnej nr 001834F, działka drogi nr 620/1 w m. Konin Żagański, 

b) lokalizacja projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi 

gminnej nr 101148F, dz. drogi nr 217/5 obręb 0001 m. Iłowa, ul. Piaskowa, 

c) lokalizacja elektroenergetycznego przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi gminnej 

nr 001838F - nr dz. drogi 608, celem przyłączenia obiektu budowlanego położonego w m. 

Konin Żagański na działce nr 13/4, 

• Decyzje - zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót: 

a) budowa przyłącza kablowego do działki nr 402/1 w m. Iłowa, nr drogi 001839F - działka dr. 

648, 

b) budowa przyłącza wodociągowego m. Konin Żagański, działka drogi nr 620/1 (droga nr 

001834F),  

c) budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV w  m. Iłowa, nr drogi 101114F - działka dr. 

485 i 490, 

d) rozstawienie rusztowania m. Iłowa, ul. Kościuszki, działka drogi nr 764 (droga nr 101108F), 

• Decyzje – nałożenie opłat rocznych za umieszczenie urządzeń. 

a) Enea Operator sp. z o.o. - m. Konin Żagański, droga nr 001839F, działka drogi nr 648 - 

budowa przyłącza kablowego n.n. 0,4kV do dz. nr 402/1 



b) Alicji Cieślak - m. Konin Żagański, gm. Iłowa, - działka drogi nr 620/1 - nr drogi 001834F, 

przyłącze wodociągowe, 

c) Enea Operator sp. z o.o. -  m. Iłowa, droga nr 101114F, działka drogi nr 485 i 490, budowa 

przyłącza kablowego n.n. 0,4kV do dz. nr 486. 

 

• Strażacy z OSP Iłowa, Borowe i Konin Żagański wzięli udział w Ogólnopolskim programie 

finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). W ramach programu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska sfinansował zakup sprzętu ratowniczo – 

gaśniczego na kwotę 25.000,00 zł dla każdego OSP. 

 

• Podpisałem umowy „Bezpieczny Strażak” z Urzędem Marszałkowskim na zakup 3 zestawów 

ubrań specjalnych po 6 000 złotych dla jednostek OSP Iłowa, Borowe, Konin Żagański. 

Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski wynosi 9.000 złotych i koszt własny 9.000 

złotych. 

 

• Zakupiono ze środków zarzadzania kryzysowego aparat spalinowy oraz koncentrat do 

dezynfekcji za kwotę 3 600 zł. Sprzęt wykorzystywany jest do dezynfekcji m.in. placów zabaw. 

Strażacy OSP Iłowa trzykrotnie przeprowadzili dezynfekcje Placów Zabaw, siłowni 

terenowych i wiat przystankowych na terenie Gminy Iłowa. 

 

• w dniu 19 października br. dokonano przeglądu mostów na rzekach w Gminie Iłowa oraz tamy 

na zalewie w Klikowie pod katem zagrożenia powodziowego. 

 

• W dniu 21 października br. zwołano posiedzenie GZZK związane z Covid 19 dotyczące 

pomocy dla jednostek organizacyjnych w Gminie Iłowa. 

 

• Uwzględniając sytuację epidemiologiczną w kraju oraz konieczność umożliwienia pomocy w 

różnych sytuacjach życiowych i kryzysowych zorganizowaliśmy dla mieszkańców gminy 

poradnictwo psychologiczne. Jest to forma pomocy kierowana do osób zdrowych, 

przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi 

problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej. Zapraszam na konsultacje z 

psychologiem kliniczny. Skorzystać z nich może mieszkaniec gminy Iłowa, dorosły lub dziecko 

z rodzicem. Miejsce: Iłowa, Biuro Komisji RPA w Iłowej przy ulicy Mickiewicza 21. Termin: 

każda środa, od godziny 16.00 do 18.30. 



 

• 2 października br. złożyliśmy dwa wnioski do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr dotyczące 

wspólnych działań partnerskich gmin Iłowa i Jänschwalde:  

a) Coolturalnie na pograniczu. Polsko-niemiecki festiwal kultur: celem projektu jest wspólna 

promocja Gminy Iłowa oraz Gminy Jänschwalde, prowadząca do większej identyfikacji 

gmin w regionie przygranicznym, poprzez organizację wspólnego polsko-niemieckiego 

festiwalu kultur, podczas którego będą miały miejsce prezentacje tradycyjnych wyrobów 

rękodzielniczych, artystycznych i spożywczych. Festiwal planowany jest na wrzesień 2021 

roku.  

b) Tradycje polsko-niemieckiej wsi. Transgraniczna wymiana doświadczeń: Celem głównym 

projektu jest polsko – niemiecka wymiana doświadczeń oraz poznanie tradycji na obszarach 

wiejskich przez mieszkańców Gmin Iłowa i Jänschwalde. Celami szczegółowymi są 

wspólna integracja społeczności gmin partnerskich, nawiązywanie nowych kontaktów 

służących wzmacnianiu współpracy oraz budowanie długotrwałych więzi  w regionie 

przygranicznym. Cele te będą osiągnięte przez realizację dwóch spotkań tj. dwudniowych 

warsztatów po stronie Polskiej oraz wizyty studyjnej na terenie Niemiec.  

• W roku 2021 będziemy również kontynuować realizację projektu, rozpoczętego w 

bieżącym roku pt. Iłowa i Jänschwalde w obiektywie, którego celem głównym jest 

wspólna promocja Gminy Iłowa oraz Gminy Jänschwalde poprzez przeprowadzenie 

konkursu fotograficznego i wydanie albumu fotograficznego. Finał projektu 

przeniesiono na rok 2021 z powodu trwającej pandemii. 

 

• Na miejskiej stronie www zamieściliśmy wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora 

Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania 

koronawirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w 

czasie trwania pandemii/epidemii). 

 

• W poniedziałek, 12 października, podczas odbywającego się w Gdyni kongresu, który 

zorganizowała redakcja Dziennika Gazety Prawnej ogłoszone zostały wyniki konkursu Perły 

Samorządu 2020. Jako Burmistrz Iłowej zająłem III miejsce w rankingu Włodarz Roku 2020 

w kategorii gmina miejsko-wiejska. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo przypada na 

obchody 30-lecia pierwszych wyborów lokalnych i uchwalenia ustawy o samorządzie 

terytorialnym. Oceniając pracę włodarzy zwrócono uwagę na sposób komunikacji z 

mieszkańcami, w tym możliwość nawiązaniu szybkiego kontaktu z włodarzem, zaangażowanie 



w życie lokalnej społeczności, działalność w organizacjach krajowych i międzynarodowych 

zrzeszających samorządy.  

Udział w rankingu był bezpłatny, a nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa Kapituła 

Rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz 

dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej (w załączeniu pełen ranking). 

 

• Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w projekt „Pod biało-czerwoną” i oddawanie 

głosów na naszą gminę. Uzyskaliśmy minimalną, konieczną do udziału w akcji liczbę głosów 

i prosimy o więcej. Głosować można do 11 listopada 2020 do godziny 23:59. Dzięki 

zaangażowaniu mieszkańców obecnie Iłowa znajduje się na drugim miejscu (co do ilości 

głosów poparcia) w powiecie żagańskim (145). Głosy poparcia składane są jedynie drogą 

elektroniczną poprzez wypełnienie krótkiej ankiety zawierającej podstawowe informacje. 

Ankieta dostępna jest na stronie: gov.pl/bialoczerwona. 

 

• Wydano 8 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oraz wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa 

jednorodzinnego. 

 

• Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

- budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo- produkcyjnych z częściami 

administracyjno-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 341/16 w 

miejscowość Konin Żagański, gmina Iłowa. 

 

• Przesłano do Wód Polskich projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa. w 

związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne dotychczasowe uchwały wyznaczające aglomerację 

obowiązują tylko do końca tego roku. 

 

• Wydano dwa postanowienia dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali 

socjalnych. 

 

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

na terenie szkoły Podstawowej w Iłowej oraz przy ul. Piaskowej. 

 

 



• Złożono wniosek do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie 

zezwolenia na usunięcie uschniętych drzew rosnących w Parku Dworskim. 


