Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
od dnia 9 maja2019 r. do dnia 29 maja 2019r.

- W okresie od 13 do 17 maja mieszkańcy dziewięciu sołectw Gminy Iłowa, przystąpili do
wyboru swoich gospodarzy. Dziewięciu sołtysów będzie kontynuować swoją pracę na rzecz
gminy. Wybory na sołtysa sołectwa Borowe odbędą się 5 czerwca br. w świetlicy wiejskiej ze
względu na zmianę terminu kalendarza wyborczego spowodowaną brakiem kandydata.
-26 maja br. obyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja osiągnięta w gminie
to 34,3%.
Wyniki głosowana w Gminie Iłowa
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 47,04%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI - 36,39%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA - 8,31%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY3,31%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 - 3,26%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS - 1,68%.
- W czerwcu ruszy przebudowa ulicy 1 Maja w Iłowej. W ramach zadania zmodernizowany
zostanie odcinek od budynku nr 10 do skrzyżowania z Placem Wolności. Prace budowlane
ruszą już w czerwcu. Nawierzchnia jezdni pokryta zostanie bazaltowym kamieniem
naturalnym. Renowacji poddane zostaną także chodniki oraz odcinek kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami ulicznymi. Wartość inwestycji to 327 tys. 815 zł. Na ten cel gmina pozyskała
dofinansowanie w kwocie 122 tys. 971 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Generalnym wykonawcą robót będzie firma Arman Roboty Ziemne sp. c. z
Kadłubii.
- 20.05 wpłynęła do Urzędu informacja, o kradzieży dwóch wpustów ulicznych na
skrzyżowaniu ul. Hutniczej z ul. Okrzei. W tym samym czasie skradziono wpusty na drodze
wojewódzkiej przy ul. Kolejowej. Poinformowano o tym fakcie obwód drogowy ZDW w
Żaganiu. 21.05 zgłoszono kradzież kolejnego wpustu przy ul. Dębowej za ostatnim budynkiem
SM Włókniarz. W tym samym dniu wysłano zamówienie na pokrywy wpustów ulicznych celem
ich uzupełnienia. Zamówione pokrywy wykonane są z polimerobetonu (bezużyteczne dla
złodziei złomu). Koszt zakupu wraz transportem to 1065,18 zł. W dniu 28 maja pokrywy zostały
zamontowane.
- Podpisano umowy dotyczące remontu dróg gruntowych w Janowie (droga do Mirostowic)
oraz dróg pomiędzy Koninem Żagańskim a Jankową Żagańską.
- podpisano umowę na rozbiórkę istniejącego murowanego przystanku w Koninie Żagańskim
naprzeciw świetlicy wiejskiej. W dniu 27.05 przystanek został rozebrany i w jego miejsce
zostanie w niedługim czasie ustawiona nowa wiata przystankowa.

- W ramach stałej umowy zostały przeprowadzone prace porządkowe na przystanku w Iłowej
przy ul. Borowskiej (kierunek do Gozdnicy).
- 17.05 ze skutkiem pozytywnym odbyły się przetargi na najem gruntu stanowiącego część
działki 7/41 na osiedlu Czyżówek z przeznaczeniem pod budowę boksów garażowych nr 4,5,6
i 7.
- Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego
zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej na
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Iłowa oznaczonej działką nr 691 w
obrębie m. Iłowa.
- Na dzień 28 czerwca br. ogłoszono czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 399/3, 400/9 i 406/9 w Iłowej (są to
ostatnie dwie z dwunastu działek kompleksu przy ul. Jaśminowej) oraz pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działka nr 341/31 w obrębie
Konin Żagański (działka w Strefie Aktywności Gospodarczej).
- Podpisano umowy m.in. na: koszenie terenów zielonych na terenie Sołectwa Klików – koszt
300,00 zł; montaż i malowanie ławek, stołów i szlabanów na terenie boiska w Klikowie – koszt
2.400,00; zorganizowanie Dnia Dziecka w Szczepanowie – koszt – 2.000,00 zł.
- 14 maja 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki odbyło się spotkanie w sprawie
udostępniania dróg leśnych do ruchu pojazdów silnikowych na odcinku pomiędzy Żaganiem
a Żarami (tzw. Droga do Siodła). Odcinek ok. 850m przebiega przez teren Gminy Iłowa.
Nadleśnictwo Lipinki wyszło z propozycją udostepnienia drogi pod warunkiem partycypowania
zainteresowanych gmin w utrzymaniu drogi (bieżące naprawy, zimowe utrzymanie itp.). W
związku z tym, że przedmiotowa droga nie łączy komunikacyjnie żadnej miejscowości w
Gminie Iłowa Stanowisko Gminy Iłowa jest negatywne;
- W dniu 14 maja 2019 r. w odpowiedzi na nasz wniosek wpłynęło pismo ZDW w Zielonej Górze
w sprawie odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 296 (efekt oględzin przedstawicieli Gminy Iłowa i Policji). Zarządca drogi
zadeklarował odnowienie oznakowania w terminie maj-czerwiec 2019 r., natomiast obniżenie
krawężnika przy przejściu dla pieszych na wysokości marketu DINO wykonane zostanie do 30
lipca 2019r. W odniesieniu do dodatkowego aktywnego oznaczenia przejść dla pieszych
przekazano informacje o braku środków finansowych na ten cel.
- Zakończono pierwszy etap przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej na odcinku od
bramy Vitrosilicon do budynku Komisariatu Policji w Iłowej (ok. 210m).

- Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie na podstawie Programu
funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej
poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu”. W wyznaczonym
terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 549 tys. zł. Trwa weryfikacja oferty.
- 20 maja 2019 r. wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako
odpowiedź na wniosek Gminy Iłowa w sprawie stanu technicznego jazu na rzece Czerna Mała
przy ul. Młyńskiej. Zgodnie z pismem Wody Polskie zadeklarowały przeprowadzenie oceny
stanu technicznego w najbliższym możliwym terminie.
- Sporządzono umowę na montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa
Borowe oraz umowę na naprawę dwóch solarnych lamp oświetlenia drogowego przy ul.
Jaśminowej i w ul. Traugutta (Karolinów).
- Sporządzono umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy
targowiska miejskiego w Iłowej w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków
PROW.
- Dokonano odbioru przedmiotu zamówienia w postaci wyposażenia multimedialnego w
ramach projektu Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. Wartość
wyposażenia to 111 tys. zł.
Zakupiony sprzęt to:
- Nootebook – 2 sztuki
- monitory interaktywne – 3 sztuki – 86 cali
- aparaty cyfrowe – 2 sztuki
- kamery cyfrowe – 2 sztuki
- zestawy komputerowe – 12 sztuk
- dyski zewnętrzne
- zestawy pilotów do testów i odpowiedzi - komplet
- tablety – 12 sztuk
- zestaw komputerowy dla nauczyciela – 1 sztuka
- nakładka optyczna do czytania – 1 sztuka
- specjalna klawiatura do komputera z powiększonymi klawiszami – 1 sztuka

- Podpisano umowę na dostawę wyposażenia dydaktycznego do projektu Rozbudowa Szkoły
Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. Wartość wyposażenia to 46 tys. zł
Zakupione wyposażenie to: programy multimedialne, zestawy brył, waga cylindry miarowe,
termometry, zegary , zestawy do porównywania objętości , tablice magnetyczne, liczmany,
lornetki, kompasy, mikroskopy, lupy, preparaty mikroskopowe, szkielet człowieka, modele
ucha, oka, mózgu, globusy mapy)
- Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy, 9 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydano 4 postanowienia o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
polegających na budowie farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Iłowa;

- W związku z napływem skarg mieszkańców Iłowej w sprawie zanieczyszczeń związanych z
działalnością firmy Vitrosilicon Ciech S.A wystosowano pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz przesłano dokumentację fotograficzną
obrazująca emisję zanieczyszczeń. Dokumentacja została przesłana do tut. urzędu przez
mieszkańców Iłowej. Trwają czynności kontrolne przez WIOŚ. O wynikach przeprowadzonych
kontroli zostaniemy poinformowani.
- Złożono wnioski do Starostwa w sprawie usunięcia drzew z ternu Gminy Iłowa m.in. drzewa
przy szkole podstawowej, osiedlu Czyżówek, ul. Konopnickiej.
- Komisja obradowała w dniu 29 maja br. i rozpatrzyła 20 wniosków w tym: 8 wniosków o
przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy- 3 przyjęte na listę, 2 odroczone do czasu
wyjaśnienia sytuacji życiowej, 2 odrzucone jeden z powodu posiadania prawa do innego lokalu
mieszkalnego, drugi z powodu przekroczenia progu dochodowego, 1 wnioskodawca zmarł,
9 wniosków o przyspieszenie przydziału lokalu mieszkalnego rozpatrzone negatywnie z
powodu braku wolnych lokali do przydziału, 2 wnioski o wskazanie lokalu socjalnego w związku
z wyrokiem eksmisyjnym- wskazania lokalu zostały odroczone do czasu pozyskania lokalów,
1 wniosek o zamianę mieszkania- odmowa w związku z brakiem wolnego lokalu mieszkalnego.
Społeczna komisja mieszkaniowa zaopiniowała przydział lokalu socjalnego o pow. 14,8m² w
m. Konin Żagański 139/8.
- Zorganizowano międzygminny konkurs z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dla
uczniów klas III Gimnazjów i klas VIII Szkół Podstawowych, który odbył się w Przewozie.
- 12, 19 i 26 maja 2019 roku w Kościele pw. Chrystusa Króla odbył się XXII FESTIWAL MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ IŁOWA 2019. 12 maja br., przed publicznością zaprezentował się
kameralny zespół założony w 2013 roku przez pasjonatów muzyki wokalnej wielogłosowej Con
Anima Musica, pod batutą Anny Szczepaniak. W niedzielę, 19 maja br. odbył się kolejny
koncert, podczas którego wysłuchaliśmy klasycznych utworów organowych w wykonaniu
Bogdana Narlocha. 26 maja br. wystąpiło unikatowe na skalę europejską trio Respiro d'Arte.
O jego wyjątkowości stanowi głównie połączenie sopranu z puzonem.
- W dniu 16 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki, na przebudowę której
gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w
kwocie 1 mln 355 tys. 388 zł w ramach projektu pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia”. Ogólna wartość
inwestycji to 1 mln 902 tys. 591 zł. Wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Elżbietą
Anną Polak rozpoczęliśmy spotkanie od połączenia wideokonferencyjnego Urzędu
Marszałkowskiego z gośćmi zgromadzonymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej. Dzięki
wykorzystaniu nowoczesnej technologii, udało się zbudować most teleinformatyczny. Za jego
sprawą połączono się z Urzędem Marszałkowskim, gdzie trwało posiedzenie Komitetu
Honorowego ds. obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Dzięki nowej technologii
połączono się także z Tomaszem Makowskim Dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Podczas uroczystości w zabytkowym budynku książnicy obecny był Marcin Jabłoński Członek
Zarządu Województwa Lubuskiego. Dzięki realizacji inwestycji powstała sala multimedialna,

Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej, Twórcza Iłowa (portal internetowy oferujący e-usługi w
ramach oferty instytucji kultury) oraz Centrum Edukacji Interaktywnej. Kolejnym krokiem w
kierunku rozwoju kultury i turystyki w regionie będzie utworzenie w budynku biblioteki Punktu
Informacji Turystycznej.

- W dniu 17 maja 2019 roku w Gubinie odbyła się konferencja stowarzyszenia Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr”. W wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru Konwentu VIII kadencji
w następującym składzie: Czesław Fiedorowicz – prezes, Bartłomiej Bartczak – wiceprezes,
Danuta Madej – członek, Krzysztof Kaliszuk – członek, Robert Sidoruk – członek, Marek Cebula
– członek oraz Paweł Lichtański – członek.

- W dniu 18 maja 2019 r. odbył się w Żaganiu piknik europejski. Gmina Iłowa przygotowała film
promujący działania realizowane w ostatnich latach przy współudziale funduszy unijnych,
który wyświetlany był podczas eventu. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej samorząd gminy
zrealizował ponad 70 projektów dotyczących różnych sfer życia mieszkańców. Były to m.in.
projekty inwestycyjne, społeczne i edukacyjne. Całkowita wartość inwestycji w latach 20152019 to 24 mln 761 tys. 626 zł. Pozyskane dofinansowanie unijne 14 mln. 929 tys. 662 zł.
- Wspólnie z Miejską Radą Seniorów wzięliśmy udział w akcji sprzątania gminy. Uprzątnęliśmy
alejkę przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.

-Wspólnie z Fundacją WWF Polska zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie mającym na
celu wypracowanie nowych metod komunikacji dotyczącej koegzystencji człowieka z dużymi
drapieżnikami. Warsztat skierowany jest do wszystkich grup interesariuszy otwartych są na
dyskusję i chcących włączyć się do konstruktywnej współpracy. Warsztaty odbędą się 12-14
czerwca 2019 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej, ul. Żagańska 11, 68-120 Iłowa.

