Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
od 29 kwietnia do 25 maja 2020 r.
• 30 kwietnia 2020 r. dokonano weryfikacji wniosków złożonych w sprawie realizacji zadań
związanych
z inicjatywą lokalną. W wymaganym terminie wpłynęły cztery wnioski. Dwa wnioski obejmujące
organizację wyjazdu edukacyjnego oraz zawodów wędkarskich nie zostały uwzględnione z uwagi na
zakaz zgromadzeń wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. pozostałe
dwa wnioski dotyczące zakupu koszy na śmieci oraz ławek i stojaków rowerowych zostały ocenione
pozytywnie. W dniu 6 maja 2020 r. podpisane zostały umowy na realizację ww. zadań na łączną
kwotę dofinansowania 8.919,10 zł.
• 30 kwietnia 2020 r. podpisano 10 umów na dofinansowanie do budowy zbiorników
bezodpływowych
w ramach realizacji uchwały nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa.
• 29 kwietnia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 1011018F
ul. Kościuszki. Termin realizacji zadania 30 czerwca 2020 r.
• 30 kwietnia 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na
realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Blacharskie w Iłowej. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 7 maja 2020 r. Teren
budowy przekazano w dniu 14 maja 2020 r. Termin realizacji umowy 31 sierpnia 2020 r.
• 4 maja 2020 r. otworzono oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema i Traugutta
w Iłowej. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta złożona została na
kwotę 435.245,22 zł i była wyższa od środków jakie zostały zabezpieczone na realizację zadania.
W związku z tym w dniu 11 maja 2020 r. unieważniłem ww. postepowanie przetargowe.
• 14 maja 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci
wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Bema i Traugutta w Iłowej. Termin otwarcia ofert 1 czerwca
2020 r.
• 20 maja 2020 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej. Termin składania ofert 15 czerwca
2020 r.
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• Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej zakupu i dostawy wyposażenia multimedialnego
w ramach zadania „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”. Jest jeden
z ostatnich elementów realizacji całości projektu „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej
w Gminie Iłowa”.
• 21 maja 2020 r. dostarczono 24 szt. zestawów zaworowych do studni kanalizacji podciśnieniowej.
Trwa weryfikacja zgodności dostarczonych zestawów ze specyfikacją ogłoszoną w postępowaniu
przetargowym.
• Podpisano umowy na wykaszanie terenów zielonych w sołectwach:
− Szczepanów, wartość podpisanej umowy – 1.430,00 zł brutto. Płatność z Funduszu Sołectwa
Szczepanów.
− Jankowa Żag., wartość podpisanej umowy – 1.600,00 zł brutto. Płatność z Funduszu Sołectwa
Jankowa Żag.
− Czyżówek. Wartość podpisanej umowy – 1.000,00 zł brutto. Płatność z Funduszu Sołectwa
Czyżówek.
• Podpisano umowę na zakup kosiarki spalinowej z Funduszu Sołectwa Szczepanów na kwotę
3.000,00 zł.
• W dniu 25.05.2020 został złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o przyznanie
grantu
w wys. 54 400,00 zł na zakup laptopów. Wniosek obejmuje zakup 17 szt. laptopów w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” pn. „Zdalna Szkoła+” dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Iłowej. Całkowita
wartość projektu zostanie pokryta z przyznanego grantu.
• Wydano zarządzenie wyznaczając do dzierżawy część działki nr 424/2 w m. Iłowa. Części tej działki
użytkuje obecnie bezdomny, do którego wystosowano wezwanie do opuszczenia działki w terminie
do 12 czerwca. Pismo to do wiadomości otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek o zamianę działki nr 223 w obrębie miasta Iłowa na działkę o
podobnej powierzchni powstałą z planowanego podziału działek Gminy Iłowa ozn. nr 212/5, 213,
220, 221 i 222. Z propozycją zamiany zwrócił się właściciel działki nr 223 przez którą przebiega
główna sieć kanalizacji sanitarnej. Zamiana pozwoli na wydzielenie działek pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, a pozyskana w wyniku zamiany działka nr 223 stanowić będzie drogę
obsługującą wydzielone działki, teren za Biedronką.
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• Negatywnie zaopiniowano wniosek o odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Iłowa części działek
nr 334/3 i 335/9 położonych w obrębie miejscowości Czerna. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się
właściciel tych działek. Przekazane części działek miałyby służyć na poszerzenia istniejącej drogi
stanowiącej własność Gminy Iłowa.
• Podejmując zarządzenie wyznaczono do dzierżawy część działki nr 1170/9 w Iłowej przy
ul. Traugutta. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się dotychczasowi użytkownicy.
• Przekazano dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej
Górze dane dotyczące dróg gminnych, mostów i przystanków autobusowych.
• Podpisano umowę na sprzątanie drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej. Prace te zostały
wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.
• Pracownicy Urzędu podjęli interwencję w Klikowie w sprawie łamania zakazów wjazdu
samochodów ciężarowych na drogę gminną. Po otrzymaniu kolejnej informacji zgłoszono ten fakt do
Komendanta Komisariatu w Iłowej.
• W ramach stałej umowy naprawiane są na bieżąco nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych. W tym
okresie zostały naprawione drogi w m. Borowe, w Iłowej ul. Blacharska, ul. Drzymały i ul.
Strzeleckiej. Na potrzeby tych remontów zakupiono masę asfaltową na zimno.
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej dokonał napraw nawierzchni dróg
gruntowych
w Iłowej ul. W. Pluty, ul. Słonecznej, ul. Poniatowskiego (droga pomiędzy budynkami ul. Nadrzeczna
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i Żagańska 41,43 i 45), drogi przy boisku „Orlik” do garaży oraz drogi w Borowem przy ujęciu wody.
• Pozytywnie zaopiniowano projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi gminnej,
ul. Kościuszki na wniosek złożony przez firmę ARMAN Roboty Ziemne, Kadłubia 42A, 68-200
Żary.
• Wydano m. in.: 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na: budowie elektrowni słonecznej „Żaganiec” o mocy do 30 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą
na działkach nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 obręb Żaganiec oraz na działce nr 251 obręb Wilkowisko oraz
budowie dwóch elektrowni słonecznych „Szczepanów I i II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działkach nr 308/4, 308/5, 308/6, 308/7 o mocy do 2 MW obręb Szczepanów, gmina Iłowa;
• Wszczęto m.in. postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowie zespołu magazynowo-produkcyjnousługowego 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 oraz budowie
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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,
• Przekazano dotację na realizację 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:
− Klub Piłkarski Piast kwotę 19 470,00 zł na zadanie z zakresu sportu dla dorosłych;
− Towarzystwo Turystyczno – Sportowe Orzeł kwotę 4 024,00 zł na zadanie z zakresu sportu dla
dorosłych;
− Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Płomień kwotę 4 050,00 zł na zadanie z zakresu sportu
dla dorosłych,
• W dniu 4 maja 2020 r. przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze
odwołanie Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkołą” w Koninie Żagańskim od decyzji
Burmistrza Iłowej znak SSCIV.3032.4.2019 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zwrotu dotacji
podmiotowej w kwocie 24663,45 (słownie dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy
złote 45/100 gr.) udzielonej z budżetu Gminy Iłowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mała
Szkoła” w Koninie Żagańskim jako wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.
• Działania w ramach COVID – 19:
•

29 kwietnia br. kwarantannę (pomieszczenia hali Piast w Iłowej) opuściło 8 osób, w tym
5 obywateli Ukrainy zatrudnionych przez firmę żagańską, którzy przyjechali z Ukrainy oraz trzech
Polaków z Żagania, Chotkowa i Szprotawy, którzy kwarantannę odbywali po powrocie z pracy w
Niemczech. Osoby na kwarantannę kierowane były przez Wojewodę Lubuskiego w uzgodnieniu
ze Starostwem Powiatowym w Żaganiu. Burmistrz Iłowej zobligowany jest do wykonywania
poleceń Wojewody Lubuskiego w tym zakresie. Gmina musiała zapewnić warunki do odbywania
kwarantanny takie jak miejsce odbywania kwarantanny wyposażone w ogrzewanie, prysznice,
ciepłą i zimną wodę, prąd (łóżka, śpiwory, poduszki, ręczniki, środki higieniczne, środki
dezynfekcyjne, maseczki ochronne, rękawice ochronne, worki na śmieci). Burmistrz musi też
zapewnić personel do obsługi miejsc kwarantanny oraz dostarczenie żywności dla osób
odbywających

kwarantannę.

Za

wyżywienie

płacą

osoby

odbywające

kwarantannę.

Pomieszczenia po zakończeniu odbywania kwarantanny zostały zdezynfekowane przez strażaków
z OSP Iłowa. Obecnie nie ma osób na kwarantannie w Iłowej. Zabezpieczone w workach
plastikowych śpiwory, poduszki, poszewki, ręczniki używane przez osoby będące w kwarantannie
zostaną przewiezione do pralni chemicznej w Żarach.
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•

Przekazano do przedszkoli w Iłowej i Koninie Żagańskim 80 litrów płynu do dezynfekcji rąk
i powierzchni użytkowych zakupiony przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

•

Przekazano 37 litrów płynu do dezynfekcji rąk zakupionego przez Urząd Miejski w Iłowej dla
Szkoły Podstawowej w Iłowej.

•

Przekazano 10 litrów płynu do dezynfekcji rąk dla animatora sportu na Orliku w Iłowej.

•

Na bieżąco prowadzona jest współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żaganiu dotycząca działań
związanych z COVID-19.

•

Mieszkańcy informowani są na stronie internetowej Gminy Iłowa (zakładka Koronawirus
informacje) o aktualnie obowiązujących wymogach, decyzjach i przepisach związanych
z COVID-19. Informacje rozmieszczane są również na tablicach informacyjnych na terenie Gminy
Iłowa.

•

Ponad osiem ton żywności trafiło 28 kwietnia do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej
gminy. 27 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej dzięki pomocy żołnierzy 151. Batalionu
Wojsk Obrony Terytorialnej w Skwierzynie rozpoczął przygotowania do wydawania paczek
żywnościowych. Mundurowi wzięli na swoje barki transport z załadunkiem i rozładunkiem
artykułów codziennego użycia. Produkty żywnościowe otrzymano w ramach współpracy
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze. Pomoc pochodzi
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

•

Gmina Iłowa po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa w 2020 roku”. Na ten cel pozyskujemy środki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w
ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest”. Przez ostatnie dwa lata w ramach pozyskanych środków usunięto
z terenu gminy 10 195 m2 niebezpiecznego azbestu pochodzącego głównie z pokryć dachowych
na prywatnych posesjach. Mieszkańcy zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest
mogli składać wnioski od 5 maja do 15 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim. Wpłynęło 6 wniosków.
• 6 maja br. wznowiliśmy prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy
ul. Żagańskiej w Iłowej. Ustalono zasady ochrony użytkowników PSZK-u:
− wjazd na teren PSZOK-u pojedynczo,
− rozładunek odpadów wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez pracownika firmy wywożącej
odpady,
− obowiązkowe posiadanie maseczek oraz rękawiczek ochronnych.
• 21 maja 2020 r. została uruchomiona wypożyczalnia książek w Bibliotece Kultury w Iłowej.
Zarówno użytkownicy, jak i bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczkach
i rękawiczkach. Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na
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konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. Do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń lub
odwołania stanu epidemii, nie zostaną udostępnione zbiory czytelni, nie będzie wolnego dostępu
do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism.
• Od 25 maja 2020 r. Przedszkole Miejskie pełni funkcję opiekuńczą w godzinach 6.30 – 15.30.
Liczba miejsc w placówce jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra
Edukacji Narodowej i organu prowadzącego. Warunki lokalowe pozwalają na utworzenie grup 6–
cio osobowych. W czasie pracy przedszkola obowiązuje rygor sanitarny i odpowiednie procedury
odbierania i przyprowadzania dzieci oraz pobytu w przedszkolu wskazane w Zarządzeniu
Dyrektora Przedszkola. Od 25 maja br. Szkoła Podstawowa Iłowej również rozpoczęła zajęcia
opiekuńcze, liczba dzieci z klas I – III uczestnicząca w zajęciach wynosi od 3 do 6 osób.
W konsultacjach dla klas VIII bierze udział ok. 45 uczniów.
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wdrożył procedurę zgłaszania przez
mieszkańców awarii sieci kanalizacyjnej. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie:
− 68 360 03 87 – numer dostępny całodobowo
− 609 759 436 – numer GSM dostępny całodobowo
− 68 377 44 15 – numer dostępny w dni robocze w godz. 7.00-15.00
lub za pomocą poczty e-mail:
− oczyszczalnia77@wp.pl
− zgkim@ilowa.pl.
Pracownik odbierający zgłoszenie w biurze, niezwłocznie przekazuje je do pracownika serwisu
kanalizacyjnego, który pracuje w dni robocze od godziny 7.00 do 22.00, a w dni wolne od pracy
w godzinach 7.00-19.00. W przypadku braku szybkiej reakcji ze strony serwisu, pracownik
oczyszczalni ścieków w Iłowej zobowiązany jest do poinformowania zgłaszającego o tym fakcie
oraz ustalenia terminu i warunków usunięcia awarii.
• Zgodnie z art. 15 zzzg ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiazywaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw,
Burmistrz Iłowej umorzył należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe za miesiące: marzec
i kwiecień w kwocie 6777,83 zł dla 14 wnioskodawców. Wnioski spływały do urzędu od marca do
maja br.
• Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez Radę Miejską w Iłowej w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
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COVID-19 za część 2020 roku Burmistrz Iłowej umorzył należności z tytułu podatku od
nieruchomości przedsiębiorców w maju na kwotę 1483,00 zł dla 4 wniosków.
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