Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
od 26 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.
• 21 października 2020 r. podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok
2021
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Wartość umowy 1 073952,00zł.
• 26 października 2020 r. podpisano umowę na wymianę akumulatora w latarni ulicznej zasilanej
energią słoneczną w Koninie Żagańskim. Wartość zadania 1 230,00 zł.
• 26 października 2020 r. podpisano umowę na wykonanie pochylni na potrzeby dostaw do
przedszkola miejskiego w Iłowej. Termin realizacji 30 listopada 2020 r. Zadanie zrealizowano.
Wartość zadania 4 920,00 zł.
• 26 października 2020 r. podpisano umowę na wymianę części pokrycia dachowego budynku
Urzędu Miejskiego w Iłowej. Termin realizacji określony był do dnia 30 października 2020 r.
Zadanie zrealizowano. Wartość zadania 1 599,00 zł brutto.
• 26 października 2020 r. podpisano umowę na wykonanie wiatrołapu w budynku Przedszkola
Miejskiego w Iłowej. Termin realizacji 24 grudnia 2020 r. Wartość zadania 1 2718,20 zł brutto.
• 26 października 2020 r. podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń w budynku socjalnoadministracyjnym na Stadionie Miejskim w Iłowej. Termin realizacji 24 grudnia 2020 r. Wartość
zadania 50 000,00 zł brutto.
• 26 października 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy
sieci wodociągowej w m. Klików. Termin realizacji 30.04.2021 r. Wartość zadania 128 500,00
zł.
• 2 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie płyty fundamentowej pod lokalizację
budynku gospodarczego przy Przedszkolu Miejskim w Iłowej. Termin realizacji 30 listopada
2020 r. Wartość zadania 17 220,00 zł.

• 4 listopada 2020 r. podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku
socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej. Termin realizacji 30 grudnia 2020r.
Wartość zadania 26 538,48zł.
• 4 listopada 2020 r. podpisano umowę na dostawę zestawów zaworowych do studni kanalizacji
podciśnieniowej. W ramach oferty zakupionych zostanie 34 zaworów. Termin realizacji 24
grudnia 2020 r. Wartość zadania 197 023,54zł.
• 5 listopada 2020 r. podpisano umowę z ZGKiM w Iłowej w sprawie udzielenia dotacji celowej
na zakup koparko-ładowarki. Wartość dotacji 120 000,00 zł.
• 28 października 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
przetargowym dotyczącym odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Iłowa. 6 listopada br. podpisano umowę w tej sprawie
z Zakładami Usługowymi Zachód Sp. z o.o.. Wartość zadania 793 518,12 zł.
• 5 listopada 2020 r. ponownie wystąpiono do Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie
ujęcia w projekcie budżetu województwa na rok 2021 zadania polegającego na opracowaniu
dokumentacji technicznej obejmującej budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej
nr DW 296 na odcinku od m. Czerna do wiaduktu nad DK18 o długości ok. 1000 m.
• 12 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie przeglądu okresowego zbiornika
w Klikowie wraz z jazem. Wartość zadania 1 999,98 zł.
• 16 listopada 2020 r. podpisano umowę na dostawę samoobsługowej stacji naprawy rowerów.
Wartość zadania 2 726,00 zł. Stacja będzie zlokalizowana przy skateparku w Iłowej.
• 17 listopada 2020 r. przesłano zawiadomienie o przeglądzie gwarancyjnym terenu skateparku
przy ul. Hutniczej w Iłowej.
• 13 listopada 2020 r. otrzymano raport z wynikami przetargu nieograniczonego na sprzedaż
energii elektrycznej. W wyniku rozstrzygnięcia ofert najkorzystniejsza ofertę złożyła firma
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Oferta złożona została na kwoty:
a) taryfa C11O (oświetlenie drogowe) - 0,2763zł/kWh (dotychczas 0,3118/kWh)
b) taryfa C i G pozostałe obiekty – 0,3022zł/kWh (dotychczas 0,3288zł/kWh)

c) taryfa B – 0,2969zł/kWh (dotychczas 0,3226zł/kWh)
Szacowane oszczędności wyniosą ok. 13tys zł/ rok. 18 listopada 2020 r. podpisałem umowę na
sprzedaż energii elektrycznej na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.
• 9 listopada 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. wykonanie
nawierzchni w obrębie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej. Termin
składania ofert 24.11.2020 r.
• 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.
• 26 października 2020r. wydając decyzję zatwierdzono podział działki nr 344 w Czernej.
Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się właściciel. W tym samym dniu wydano również decyzję
zatwierdzającą podział działki nr 494/17 w Iłowej. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się
właściciel - Powiat Żagański. Celem podziału jest wydzielenie działki pod budowę budynku
handlowo-usługowego zgodnie z decyzją Burmistrza Iłowej o warunkach zabudowy.
• 27 października br. podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży: działki nr 444/10 w Iłowej
przy ul. Ogrodowej (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki nr 444/5 dla
poprawienia funkcjonalności), działki nr 477/1 położonej w Czernej (sprzedaż w drodze
bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki nr 222/1 dla poprawienia funkcjonalności), działki
nr 341/31 położonej w obrębie Konin Żagański (Strefa Aktywności Gospodarczej, nabywcy
wyłonieni w drodze przetargu w dniu 18.09.2020 r.), lokalu mieszkalnego w Iłowej przy
ul. Żagańskiej 45/4 (sprzedaż na rzecz najemcy) oraz lokalu mieszkalnego w Iłowej przy
ul. Żagańskiej 36/4a (sprzedaż na rzecz najemcy).
• 28 października br. ogłoszono II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w Koninie
Żagańskim 32. Przetarg ogłoszony na dzień 4 grudnia 2020 r.
• 29 października br. pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej
w obrębie m. Konin Żagański, oznaczonej jako działki nr 119 oraz położonej w obrębie Żaganiec
oznaczonej jako działka nr 108/2. Z wnioskami zwrócili się właściciele tych działek.

• 30 października br. wydając decyzję zatwierdzono podział nieruchomości położonej w obrębie
miasta Iłowa oznaczonej w rejestrze gruntów nr 1388/4. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła
SM „Włókniarz”.
• 2 listopada br. wystąpiono na wniosek mieszkańców o przekazanie na rzecz Gminy Iłowa
nieruchomości oznaczonego działką nr 95/2 położonej w obrębie Żaganiec. Wniosek skierowano
do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
• 4 listopada br.

pozytywnie zaopiniowano możliwość podziału nieruchomości położonej

w obrębie m. Iłowa, oznaczoną jako działka nr 66. Działka stanowi własność Gminy Iłowa.
Celem podziału jest wydzielenie czterech działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
• 4 listopada br. podejmując zarządzenie wyznaczono do sprzedaży lokale mieszkalne położone
w budynkach nr 12 i 12A w m. Borowe. Z wnioskami zwrócili się wszyscy najemcy lokali
w tych budynkach.
• 4 listopada br. podejmując zarządzenie wyznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 25
położony w Iłowej przy ul. Hutniczej 1oraz lokal nr 14 przy ul. Nadrzecznej 11. Z wnioskami
zwrócili się najemcy lokali.
• 9 listopada br. podejmując zarządzenia wyznaczono do dzierżawy na cele rolne działkę nr 154/1
w Klikowie. Umowa zostanie podpisana na okres 5 lat.
• 9 listopada br. podejmując zarządzenie wyznaczono do sprzedaży działkę nr 689/14 w Iłowej.
Sprzedaż nastąpi dla poprawienia funkcjonowania działki sąsiedniej.
• 12 listopada br. podejmując zarządzenie wyznaczono do sprzedaży lokal mieszkalny nr 2
położony w Iłowej przy ul. Ogrodowej 14. Z wnioskiem zwrócił się najemca lokalu. Jest to
ostatni lokal komunalny w tym budynku.
• 30 listopada br. doszło do spotkania z właścicielem działki nr 363/1 w obrębie Czerna w celu
omówienia ewentualnego wykupienia części jego działki z przeznaczeniem pod budowę ścieżki
rowerowej. Na miejscu właściciel powiedział, że ze względu na kolizję ścieżki z istniejącymi

zjazdami nie jest skłonny pozytywnie odnieść się do pomysłu sprzedaży na rzecz Gminy Iłowa
części swojej działki.
• 4 listopada br. podpisano umowę na remont rurociągu kanalizacji burzowej związanej
z odwodnieniem drogi gminnej 101102F w miejscowości Iłowa ul. B. Chrobrego. Prace zostały
wykonane.
• 9 listopada br. przekazano do ZGKiM zlecenie naprawy dróg gminnych przy ul. Traugutta
wzdłuż bloków, ul. Ogrodowej (przy mostku miłości), drogi na Małym Koninku oraz w Czernej.
• 12 listopada br. wpłynęła odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na
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. W odpowiedzi Zarząd poinformował, że lustro zostanie ustawione do 15 grudnia br.,
odnowa pasów na przejściu dla pieszych oraz wygrodzeń łańcuchowych zostanie wykonana
w okresie wiosennym. W kwestii zainstalowania urządzenia rejestrującego prędkość Zarząd
Dróg Wojewódzkich wystąpił o zajęcie stanowiska do Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Gorzowie Wlkp.
• Podpisano umowy na:
1) wykonanie odcinka chodnika przy ul. Hutniczej wraz z przejściem dla pieszych.
2) wykonanie modernizacji ulicy Piaskowej wraz z wykonaniem 10 miejsc parkingowych.
3) wykonanie chodnika i utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżówku.
4) wykonanie remontu tablicy ogłoszeń w Klikowie.
5) dostawę namiotu dla sołectwa Żaganiec.
•

Wydano decyzję dotyczącą lokalizacji urządzeń w pasie drogowym (zgoda na
lokalizację) - przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 001830F, dz. drogi
nr 319, na działkę o numerze ewidencyjnym 332/3 w m. Szczepanów gm. Iłowa.

• Wydano decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

1) Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20kV relacji GPZ Jankowa Żagańska –
złącze kablowe SN - Żary Szklarska.
2) Przebudowa zjazdu w m. Szczepanów działka drogi nr 319 (droga nr 001830F).
• Wydano decyzję nakładającą opłatę roczną za umieszczenie urządzeń - Przyłącze wodociągowe
i kanalizacyjne, lokalizowane w pasie drogowym w m. Iłowa, działka drogi nr 858 - nr drogi
101132F.
• Wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie Elektrowni Słonecznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 75/14 (obręb 0006) w miejscowości Konin Żagański,
gmina Iłowa (proj. Konin Żagański IV „B”).
• W sprawie działalności gospodarczej: 5 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności; 2
wnioski o wznowienie wykonywania działalności; 1 wniosek o rozpoczęcie wykonywania
działalności gospodarczej; 3 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG.
• Przeprowadzono aktualizację wniosków osób będących na liście oczekujących na najem lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy: 23 osoby dokonały aktualizacji wniosków, 10 osób zostało
wykreślonych z listy z powodu braku aktualizacji.
• Wszczęto postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 268
w m. Iłowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku
Śląskim.
• Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa na działce nr 714 w m. Iłowa dla Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
• 2 listopada br. przekazano dotację 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 w kwotach:
a) Klub Piłkarski Piast 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 kwotę 2 025,00 zł na zadanie z zakresu
sportu dla dorosłych.
• 18 listopada br. ogłoszono otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie:
a) kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego na rok 2021 - termin składania ofert upływa 11 grudnia
2020 r. Tytuł konkursu organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Iłowa w zakresie: piłki nożnej, piłki
siatkowej, karate,
b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2021 termin składania
ofert upływa 11 grudnia 2020 r. Tytuł konkursu wyrównywanie szans życiowych dla osób
niepełnosprawnych z Gminy Iłowa.
Kwota przewidziana na oba konkursy 147 000 ,00 zł.
• 18 listopada ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu
w 2021 roku termin składania ofert upływa 11 grudnia 2020 r. Tytuł konkursu poprawa
warunków uprawiana sportu przez zawodników klubów sportowych.
Kwota przewidziana na realizacje 151 000 ,00 zł.
• Zakończono kontrolę końcową projektu „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed
pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody
ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy etap II”, którego Gmina Iłowa jest
partnerem
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pracowników Departamentu Programów Regionalnych UM zwrot pozostałych środków
z projektu będzie dokonany najprawdopodobniej w ciągu 30 dni. Dla Gminy Iłowa kwota
60 674.00 zł.
• Zakupiono kombinezony ochronne dla strażaków OSP Iłowa, Borowe, Konin Żagański za kwotę
1 000 zł.
• Zakupiono maseczki medyczne dla pracowników OPS w Iłowej, pracowników UM w Iłowej,
strażaków OSP, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w sumie 10 000 szt. na kwotę 4 600
zł.

• Zakupiono rękawiczki ochronne dla pracowników OPS w Iłowej, pracowników UM w Iłowej,
strażaków OSP, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Iłowej, pracowników Akademii
Małych Zuchów, Pełnomocnika Burmistrza Iłowej ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w sumie
9 500 szt. na kwotę 5 700 zł.
• Zakupiono termometry bezdotykowe dla przedszkolaków – 4 sztuki na kwotę 800,00 zł.
• Zakupiono płyn do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych siłownie plenerowe, wiaty
przystankowe, place zabaw na terenie gminy za kwotę 2 400,00 zł.

• Wydano decyzję oraz dokonano wypłaty kwoty ponad 18 tysięcy złotych na świadczenia
rekompensacyjne dla 6 osób z terenu Gminy Iłowa, które odbyły ćwiczenia wojskowe.
Wystąpiono do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze o zwrot wypłaconych
środków.
• W związku z obecną sytuacją epidemiczną od środy (4 listopada 2020 r.) do odwołania
zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa
obywatelskiego w Iłowej (budynek Biblioteki Kultury). Porady będą odbywać się jedynie drogą
e-mailową lub telefoniczną. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z bezpłatnych porad należy składać w Sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Żaganiu (w godzinach pracy):
a) telefonicznie: 68 470 99 76
b) e-mailowo: sekretariat@powiatzaganski.pl
c) lub online poprzez stronę: https://np.ms.gov.pl/.
Do uzyskania porady nie jest już wymagane złożenie pisemnego oświadczenia o braku
możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna (przedsiębiorca)
nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
• związku z obecną sytuacją i licznymi obostrzeniami, na rok 2021 przełożony został finał projektu
pt. „Iłowa i Jänschwalde w obiektywie”. Do 30 grudnia 2020 roku wydłużyliśmy także termin

przyjmowania fotografii konkursowych. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy
zdjęcia obrazujące piękno gmin Iłowa lub Jänschwalde (m.in. natura, zabytki, ludzie,
wydarzenia). W konkursie honorujemy także zdjęcia archiwalne (z lat ubiegłych). Fotografie
oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy, podpisany obowiązek informacyjny oraz plik
zdjęciowy w formacie .jpg o minimalnym wymiarze 15cmx21cm, rozdzielczość 300 dpi należy
wysyłać na adres:
a) dla polskich uczestników: konkurs@ilowa.pl lub na płycie CD/DVD na adres: Gmina
Iłowa, ulica Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
b) dla niemieckich uczestników: g.karge@t-online.de lub na płycie CD/DVD na adres:
Rosemarie Karge, Amt Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz.
Komisja wyróżni najlepsze prace tj.: miejsce I, II i III, nada także trzy wyróżnienia. Autorzy
najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe. Wybrane prace znajdą się w albumie
fotograficznym obrazującym piękno gmin Iłowa i Jänschwalde oraz zostaną przeznaczone na
cele wystawowe.
• 102. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę świętowana była w naszej gminie
w sposób szczególny, bez udziału Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych, strażaków
i przedstawicieli kół Sybiraków. W dniu 11 listopada okolicznościowe wieńce i kwiaty, po Mszy
Świętej w intencji Ojczyzny, w imieniu mieszkańców gminy złożyłem wspólnie
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławem Wdowiakiem, Wicestarostą Anną Michalczuk
oraz Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Marią Żołnowską. W ten sposób upamiętniliśmy
obrońców Ojczyzny poległych w walce o wolną Polskę a także pochowanych na iłowskim
cmentarzu Żołnierzy Nieznanych oraz więźniów obozu koncentracyjnego Gross Rosen oraz
jenieckiego Dulag Kunau.
• Zachęcamy osoby powyżej 70 roku życia do korzystania z programu #wspierajSeniora#,
realizowanego na terenie naszej gminy przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej. Program
zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, aby ograniczyć
konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich
bezpieczeństwo. Zachęcamy osoby starsze do kontaktu z infolinią: 22 505 11 11. Pracownik
Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali
wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Koszty zakupów pokryje senior. Proszę
mieszkańców, aby zgłaszali poprzez infolinię swoich sąsiadów, którzy wymagają wsparcia w
tym zakresie.

• Już po raz czwarty z terenu naszej gminy usunięto blisko 40 ton eternitu (głównie z pokryć
dachowych) zawierającego niebezpieczny azbest. Na działanie polegające na unieszkodliwieniu
zagrażającego zdrowiu materiału gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 24 tys. 364 złotych
w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 –2023.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 13 wniosków o usunięcie azbestu z prywatnych posesji
o łącznej masie 38,68 ton. Wykonawcą usługi była firma EKO 24 Barbara Plewko z Dębna.
• W związku z prowadzonym spisem rolnym przypominamy, że do końca listopada br. wszyscy
użytkownicy gospodarstw rolnych, które 1 czerwca br. roku prowadziły działalność rolniczą
mają obowiązek udziału w spisie.
Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy. Definitywna odmowa udziału w spisie grozi karą do
5 tys. zł, którą może nałożyć sąd.
Aby wziąć udział w spisie należy wybrać jedną z metod:
a) Samospis internetowy – polega na wypełnieniu formularza spisowego za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej gov.pl. Na wypełnienie
formularza jest 5 dni od momentu skutecznego zalogowania się w aplikacji. Z rolnikami,
którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz.
b) Samospis przez telefon – dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają
dostępu do Internetu lub mają trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza.
Wystarczy zadzwonić na Infolinię pod numer 22 279 99 99.
• Zakończyliśmy prace nad wdrożeniem aplikacji przedstawiającej finanse samorządu w sposób
przystępny i jasny dla każdego mieszkańca. Zachęcam do korzystania z platformy, w której
zamieściliśmy również informacje dot. inwestycji – https://ilowa.budzetyjst.pl/ oraz funduszy
poszczególnych jednostek pomocniczych gminy – sołectw.
• W ramach promocji gminy i wspierania osób potrzebujących na specjalne zamówienie
wykonaliśmy pojemnik na plastikowe nakrętki w kształcie herbu gminy, który zostanie
zamontowany w centrum miasta, tak aby każdy z mieszkańców miał do niego bezpośredni
dostęp. Nakrętki będą sukcesywnie zbierane dla osób potrzebujących. W celu zgłoszenia chęci
udziału w akcji (zbierania nakrętek dla konkretnej osoby) zachęcam do kontaktu z osobą
zajmującą się promocją gminy (tel. 68 368 14 14 lub mailowo: promocja@ilowa.pl).

