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Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 

od dnia 24 sierpnia 2020r. do dnia 25 września 2020 r. 

 
• 28 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji na prace konserwatorsko 

restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej. Kwota przyznanej 

dotacji to 30 000,00 zł. 

• 2 września 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Rozbudowa oświetlenia 

drogowego w Sołectwie Wilkowisko. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Wilkowisko. 

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną dwa słupy wraz z oprawami. 

• 10 września 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Opracowanie mapy sytuacyjno-

wysokościowej do celów projektowych na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa zbiornika 

retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej. 

• 11 września 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania dotyczącego rozbudowy sieci 

wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały w Iłowej. Na kwotę 

208 202,48 zł. Termin zakończenia realizacji 24 grudnia 2020 r. 

• 14 września 2020 r. dokonano rozeznania cenowego na realizację zadania pn. Rozbudowa 

oświetlenia drogowego w rejonie ulic Jaśminowa, Daliowa i Różana. Najkorzystniejsza oferta 

wpłynęła na kwotę 76 036,34 zł brutto. 

• 14 września 2020 r. dokonano rozeznania cenowego na realizację zadań: 

a) wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Hutniczej na kwotę 6998,70 zł, 

b) modernizacja ul. Piaskowej (do garaży) wraz z wykonaniem 10 miejsc parkingowych na 

kwotę 80 226,75 zł. 

• 15 września 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizacje zadania pn. 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od dnia 

1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W postepowaniu wpłynęła jedna oferta od Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. 

• 15 września 2020 r. dokonano rozeznania cenowego na realizację zadania pn. Remont budynku 

Urzędu Miejskiego w Iłowej – Etap II. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 

130 837,92 zł. 

• Trwają przygotowania trzech wniosków o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski obejmują pojęcie działań: 

- Poprawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie miejscowości Iłowa: 

a) budowa obiektu stacji podciśnieniowej ścieków PS4, 

b) przebudowa istniejących dwóch przepompowni ścieków (montaż nowych pomp tłocznych 

oraz rozdzielenie systemu podciśnieniowego na dwa niezależne od siebie systemy) wraz z 

budową systemu sterowania i automatyki i montażem instalacji fotowoltaicznej, 

c) przebudowa stacji uzdatniania wody w Iłowej,  

d) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klików. 

- Renowacja zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w 

miejscowości Iłowa.  

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej – remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Krótkiej oraz 

przebudowa ul. Palowej w miejscowości Iłowa (pokrycie wkładu własnego w ramach FDS). 

• 26 sierpnia br. negatywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej w 

obrębie m. Czerna, oznaczonej jako działka nr 344. Wnioskodawca przywołał jako podstawę 

podziału – decyzję o warunkach zabudowy, która nie została wydana. 

• 28 sierpnia wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w rejestrze 

gruntów nr 665/1 w m. Iłowa. Działka stanowi własność Gminy Iłowa. 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. 
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• 17 września br. ogłoszono na dzień 23 października 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. 

• 18 września br.  odbyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu 

użytkowego położonego w Koninie Żagańskim 32 oraz nieruchomości niezabudowanej 341/31 

położonej w Koninie Żagańskim (działka w Strefie Aktywności Gospodarczej). Przetarg na 

sprzedaż lokalu użytkowego zakończył się wynikiem negatywnym (brak wpłaty wadium), 

natomiast przetarg na działkę nr 341/31 zakończył się wynikiem pozytywnym. 

• 23 września pozytywnie zaopiniowano wniosek najemcy lokalu przy ul. Traugutta 24/16 o jego 

sprzedaż. 

• 27 sierpnia br. przesłano do Starostwa Powiatowego w Żaganiu i do Komendy Powiatowej 

Policji w Żaganiu zawiadomienia o wprowadzeniu z dniem 7 września br. stałych organizacji 

ruchu związanych z montażem luster drogowych w Koninie Żagańskim. 

• 16 września wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomością oznaczoną działką nr 521 

położoną w obrębie Czerna stanowiącą własność Gminy Iłowa. Dysponowanie nieruchomością 

ma celu odbudowę rowu służącego do odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 296. 

• 21 września br. zlecono w ramach stałej umowy naprawę znaków drogowych w pasie drogi 

gminnej przy ul. Młyńskiej. 

• 24 września br. podpisano umowę na remont drogi o nawierzchni gruntowej położonej w m. 

Konin Żagański na odcinku od budynku nr 66 do drogi powiatowej. 

• W ramach stałej umowy z ZGKiM zlecono naprawę uszkodzonego chodnika i nawierzchni 

parkingu w Iłowej przy ul. Okrzei i ul. B. Chrobrego, naprawę nawierzchni drogi przy stacji 

AS24 i Shell, naprawę znaków drogowych przy ul. Młyńskiej. W ramach tej samej umowy 

naprawiono wiatę przystankową w Iłowej przy ul. Borowskiej (w kierunku do m. Gozdnica) 

• 23 września br. podpisano umowę na odnowienie oznakowania poziomego czterech miejsc 

parkingowych w Iłowej na Skwerze Św. Jana Pawła II. 

• Podpisano umowę z IT Partner Piotr Wlazło 68-100 Żagań, ul. Bracka 13, w sprawie wykonania 

usługi polegającej na: rozbudowie oświetlenia ulicznego w m. Iłowa przy ulicy Żeromskiego, 

rozbudowie oświetlenia ulicznego w m. Klików, rozbudowie oświetlenia ulicznego w m. 

Wilkowisko. 

• Podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową Maciej Berger Iłowa   w sprawie wykonania 

usługi polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 101144F poprzez budowę chodnika przy 

ulicy Leśnej w Iłowej.  

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

a) Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań – zezwolenie na lokalizację przyłącza 

kablowego 0,4kV w pasie drogowym drogi gminnej nr 001871F w miejscowości Iłowa, 

celem przyłączenia nieruchomości do sieci. 

b) Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań – zezwolenie na lokalizację przyłącza 

kablowego 0,4kV w pasie drogowym drogi gminnej nr 001834F w miejscowości Konin 

Żagański, celem przyłączenia domu jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej. 

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

a) Wspólnoty Mieszkaniowej pl. Wolności 11 w Iłowej w celu wykonania remontu dachu 

poprzez rozstawienie rusztowania. 

b) Mieszkańca ul. Batorego w Iłowej w celu remontu elewacji poprzez rozstawienie 

rusztowania w pasie drogowym. 

c) Firmy Elstal Andrzej Najdek Pasterzowice 31 Szprotawa w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego w Iłowej ul. 1 Maja, Krótka, Mickiewicza i Kościelna celem 

przyłączenia do sieci nieruchomości położonej przy ulicy 1 Maja, dz. nr 797. 
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• Wydano decyzje – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (opłata roczna) dla mieszkańca ul. 

Strzeleckiej w Iłowej – nałożenie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, miejsce 

umieszczenia Iłowa, ul. Azaliowa. 

• 2 września 2020 r. przekazano dotacje na realizację zadania publicznego „Poprawa warunków 

uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych” zadanie jest realizowane od 1 lutego 

2020 r. do 20 grudnia 2020 r.  

• 8 września 2020 r. sprzedano samochód pożarniczy DAF, który był użytkowany przez OSP 

Konin Żagański  za kwotę 4 000,00 zł, zakupu dokonała firma Macii stacja Diagnostyczna 

Pojazdów.  

• 10 września 2020 miały miejsca przeszukiwania ASF w miejscowości Borowe z udziałem 

wojska i nadleśnictwa, podczas przeszukiwań nie stwierdzono padłych dzików.  

• 10 września otrzymano informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach programu 

„Bezpieczny Strażak” jest to program mający na celu – dofinansowanie zakupu środków ochrony 

osobistej dla strażaków. Wniosek został złożony na kwotę 18 000,00 zł z czego 50% stanowi 

wkład własny gminy. Aktualnie czekamy na podpisanie umowy. 

• Wydano: 16 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego; 7 decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego oraz dwie 

dla farm fotowoltaicznych; 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie elektrowni słonecznej Konin Żagański wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na części działek ewidencyjnych nr 1/92, 1/93 obręb Konin Żagański, (0006), 

Gmina Iłowa; 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości; 2 zezwolenia 

jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych; decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa w 

m. Iłowa 

• Wszczęto: 

- postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia 

pod nazwą budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Iłowej (Lokalizacja 

inwestycji: obręb Iłowa dz. nr 816,860), 

- postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie urządzenia wodnego do poboru 

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studni głębinowej nr 2a na ujęciu wód 

podziemnych dla Ciech Vitrosilicon S.A przy ul. Żagańskiej 27 w Iłowej; postępowanie w 

sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w m. Iłowa; postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o obowiązku uiszczania opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego. 

• Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w 

sprawie refundacji kosztów związanych z usunięciem azbestu z terenu Gminy Iłowa. W tym roku 

z naszego terenu usunięto blisko 39 ton niebezpiecznego materiału. Wykonawcą usługi była 

firma Eko24 Barbara Plewko z Dębna. 

• 10 września br. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym: 

a) rozpatrzono 4 wnioski o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy – 1 wniosek 

rozpatrzono pozytywnie, 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, 1 wniosek został 

wyznaczony do uzupełnienia, 

b) rozpatrzono pozytywnie wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w sprawie 

przekazania z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu celem utworzenia na potrzeby osób 

objętych wsparciem społecznym mieszkania wspomaganego, 

c) Komisja uzyskała informację o 2 lokalach gotowych do zamieszkania, które przydzieliła 2 

rodzinom, znajdującym się na liście oczekujących na najem. 

• Dokonano oględzin drzewostanu na terenie Szkoły Podstawowej w Iłowej im Lotników 

Alianckich oraz na terenie Parku Dworskiego w Iłowej. W wyniku oględzin przygotowano 

wnioski do Starosty oraz Konserwatora Zabytków o usunięcie zagrażających drzew. 
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• Skierowano pismo do Urzędu Górniczego w Poznaniu w sprawie rozpoczęcia prac związanych 

z ruchem odkrywkowym w miejscowości Borowe. 

• Zobowiązano Kierownika do opracowania i wprowadzenia procedur związanych z windykacją 

zobowiązań z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Procedury 

proszę wprowadzić do dnia 2 października 2020 r. 

• W niecodziennych okolicznościach odbyła się tegoroczna inauguracja roku szkolnego. Po długiej 

przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i koniecznością wprowadzenia nauczania 

zdalnego, do murów szkolnych powrócili uczniowie, aby rozpocząć, już stacjonarnie, nowy rok 

szkolny 2020/2021. Powrót do szkoły odbył się bez uroczystego apelu, a uczniowie wraz 

wychowawcami udali się bezpośrednio do sal lekcyjnych, gdzie wręczono świadectwa za ubiegły 

rok szkolny. Uczestniczyłem wraz z dyrektorem szkoły w inauguracji roku szkolnego jedynie 

pierwszych klas. Szkoła Podstawowa w Iłowej oraz Przedszkole Miejskie w Iłowej wyposażone 

zostały w bezdotykowe termometry oraz urządzenia do dezynfekcji dłoni.  

• W Urzędzie Miejskim wprowadzono rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i zdrowie 

pracowników oraz interesantów w związku z epidemią COVID-19. Ograniczenia obowiązują w 

zależności od ujęcia powiatu żagańskiego na liście powiatów, w  których wprowadza się 

określone nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

• Burmistrz zachęca do wypełnienia krótkiej ankiety potrzebnej do opracowania wniosków  

i zagadnień do Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Iłowa na lata 2021-2027. Otrzymane 

wyniki będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju  

i wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy  

i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju  

i przedsięwzięcia realizowane na terenie naszej Gminy, służące całemu społeczeństwu. Ankieta 

jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut a dzięki temu Program Rozwoju Lokalnego 

będzie naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec będzie miał swój udział.. 

Obecnie wpłynęło blisko 70 ankiet.  

• Laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna szkoła+” zostały przekazane do Szkoły 

Podstawowej w Iłowej. Po sukcesie pierwszej edycji programu „Zdalna szkoła” i dużym 

zainteresowaniu samorządów, ogłoszono drugi nabór, do którego przystąpiła również Gmina 

Iłowa, wnioskując o sfinansowanie zakupu 21 laptopów dla uczniów, głównie z rodzin 

wielodzietnych oraz nauczycieli, którym ten sprzęt ułatwi naukę i pracę. Gmina Iłowa, została 

zakwalifikowana do otrzymania środków w wysokości 54 tysiące 400 złotych (kwota 

wnioskowana) i dzięki temu zakupiła komputery, które zostały już przekazane do placówki. 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

• Zakończony został remont ulicy Kościuszki, czyli pierwszy etap projektu pn. „Remont ulic 

Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa” dofinansowany z rządowego 

Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt zadania, które zaplanowane zostało do realizacji w 

trzech etapach (w latach 2020-2022) to 1 milion 670 tysięcy 148 złotych. 

Jako pierwsza wyremontowana została ulicy Kościuszki: przełożono istniejącą nawierzchnię 

bazaltową na odcinku od Placu Wolności do ulicy Batorego oraz wykonano nową nawierzchnią 

asfaltową na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Pułaskiego. Obustronnie wykonano również 

chodniki oraz zjazdy na posesje. Wymiany doczekała się również kanalizacja deszczowa. Koszt 

inwestycji to 348 tys. 815 złotych. 

• W niedzielę, 20 września br. uczczono 81. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. 

Oficjalne uroczystości odbyły się w Kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej. Wzięli w nich udział 

Sybiracy, Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak, mieszkańcy gminy oraz 

przedstawiciele placówek oświatowych, przedszkola oraz harcerze. Oddaliśmy hołd milionom 

obywateli polskich deportowanych w głąb ZSRS do łagrów oraz na zsyłkę.  

• 18 września 2020 w obecności ponad stu przedstawicieli Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, 

podczas konferencji w Cottbus, Burmistrz został wyróżniony przez członków niemieckiej 
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kapituły za zasługi dla współpracy transgranicznej. Honorową statuetkę odebrałem z rąk 

przewodniczącego niemieckiej części Euroregionu Haralda Altekrügera (Starosty powiatu 

Sprewa-Nysa). Współpraca polsko-niemieckich gmin rozpoczęła się od spotkania orkiestr 

dętych, którego jednym z inicjatorów był Pan Jan Jedynak. Akt partnerski podpisany został 23 

czerwca 2006 roku przez ówczesnych burmistrzów Jänschwalde i Iłowej: Heinza Schweizera 

oraz śp. Aleksandra Janusa. 

• Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Żagańskim dotarły środki ochrony osobistej 

i sprzęt, sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze.  Strażacy ochotnicy 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 Fundusz 

sfinansował zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 25.000,00 zł. 

• Gmina Iłowa znalazła się wśród grona NALEPSZYCH SAMORZĄDÓW (pierwsza dziesiątka) 

w rankingu Perły Samorządu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Do udziału w 

rankingu zgłaszały się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 100 tys. i miasta powyżej 

100 tys. W rankingu porównywane były działalności w zakresie:  

a) zarządzania gminą i finansów, 

b) przestrzeni i infrastruktury, 

c) gospodarki i pracy, 

d) oświaty i wychowania, 

e) zdrowia, 

f) transportu publicznego, 

g) inteligentnego zarządzania, 

h) gospodarki odpadami, 

i) klimatu i jakości powietrza. 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie  się 12 października o godzinie 20.00 podczas kongresu 

Perły Samorządu w Gdyni, (12- 13 października br.) w formule zdalnej. Link do wydarzenia 

będzie udostępniony na stronie internetowej gminy.  

 

 

 

 


