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I. Informacje ogólne - ogólna charakterystyka gminy w 

szczególności demografia i oświata, kultura. 
 

Podstawą prawna przygotowania raportu jest art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), który mówi m.in., że Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 

i budżetu obywatelskiego. 

 

1.1  Demografia 
 

W roku 2019 liczba ludności w Gminie Iłowa wynosiła 6567 w tym 3385 kobiet, 

w porównaniu z rokiem 2018 jest to o 43 osób mniej.  

 

Tabela nr 1 

Liczba ludności w Gminie Iłowa z podziałem na miejscowości 

Miejscowość/ 
Sołectwo 

Liczba ludności  Liczba ludności  

31.12.2018 31.12.2019 

Iłowa 3757 3714 

Borowe 425 432 

Czerna 391 397 

Czyżówek 515 504 

Jankowa 
Żagańska 

382 370 

Klików 89 88 

Konin Żagański 656 660 

Kowalice 44 48 

Szczepanów 210 209 

Wilkowisko 48 49 

Żaganiec 93 96 

Razem 6610 6567 

Źródło: Statystyka gminna 

Kolor zielony – miejscowości z przyrostem liczby ludności 

Kolor czerwony – miejscowości ze spadkiem liczby ludności 

Z danych wynika, że na przestrzeni całego badanego okresu tj. roku 2019, Gmina Iłowa 

wykazywała ujemny przyrost naturalny. Było to powodem rosnącej liczby zgonów, która 
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przewyższała liczbę urodzeń. Liczba zgonów w roku 2019 wynosiła 83, natomiast liczba 

urodzeń 49. Kształtowanie się liczby zgonów i urodzeń na przestrzeni 2018 i 2019r. 

przedstawia wykres poniżej. 

 

Tabela nr 2 

Przyrost naturalny w Gminie Iłowa 2018 i 2019 r.  

 

Źródło: dane z ewidencji ludności 

 

Z analizy danych statystycznych dotyczących zameldowań i wymeldowań wynika, że 

migracje dotyczyły głownie migracji wewnętrznych.  W 2019r.  235 osoby zameldowane 

zostały na pobyt stały w gminie co daje wzrost zameldowań o 41 osób.  Osoby wymeldowane 

w 2019 r. to 275 natomiast w roku 2018 liczba ta była tylko o 3 osoby mniejsza. Poniższy 

wykres przedstawia strukturę ludności Gminy Iłowa w roku 2019. 

 

Wykres nr 1 

 Struktura wiekowa ludności Gminy Iłowa w roku 2019 

 

Jak wynika z powyższego najliczniejszą grupę mieszkańców gminy stanowią osoby w wielu 

36 – 50 lat i 51-70 lat.  

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Urodzenia 21 40 21 28

Razem

Zgony 41 55 38 45
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1.2  Przedsiębiorczość 
 

W zakresie działalności gospodarczej jak wynika z danych z CEIDG w porównaniu 

z latami poprzednimi liczba działalności gospodarczych kształtowała się następująco: 

 

2017 2018 2019 

335 322 327 

 

Jak wynika z danych liczba podmiotów gospodarczych w roku 2019 zwiększyła się o 5 

podmiotów gospodarczych w stosunku do roku 2018. 

 

Wykres nr 2 

Specyfika wpisów w CEIDG 

 

Źródło: Baza Centralna Ewidencja Dzielności Gospodarczej  

 

Jak wskazuje powyższy wykres najwięcej podmiotów dokonywało zmian we wpisie 

działalności. Wśród czterdziestu nowych założonych działalności gospodarczych były one 

zakładane w zakresie m. in.: wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

ruchome placówki gastronomiczne, sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, konserwacja 

i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, działalność agencji 

reklamowych, zakładanie stolarki budowlanej, sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu 
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oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, produkcja mebli kuchennych. 

 

1.3  Edukacja 
 

W Szkole Podstawowej w Iłowej w roku 2019 od stycznia do czerwca uczyło się 525 

uczniów w 26 oddziałach w tym trzy oddziały gimnazjum. Od września do grudnia uczyło się 

455 uczniów w 23 oddziałach. Zatrudnionych było 48 nauczycieli i 18 osób z obsługi. 

Szkoła brała udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Z języka polskiego finalistą 

została 1 osoba z klasy VII, natomiast z historii finalistami zostały 2 osoby z klasy VIII. 

W ogólnopolskim Konkursie „Młodzież Zapobiega Pożarom” drugie miejsce zajął uczeń 

z klasy III. W międzyszkolnym konkursie historycznym „Deportacje Polaków na Sybir 

i polityka ZSRR wobec Polaków (1939-1945)” pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej 

z Wrocławia – drugie miejsce zajął uczeń z klasy III oraz trzecie miejsce uczeń z klasy VIII.     

W międzynarodowym konkursie „Złote Pióro” trzecie miejsce zajął muczeń z klasy IV, 

„Brązowe Pióro” drugie miejsce zajął uczeń również z klasy IV. Uczennica z klasy IV 

otrzymała wyróżnienie w Lubuskim konkursie recytatorskim PRO ARTE na etapie 

wojewódzkim. Na Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” wyróżnienie 

otrzymało czterech uczniów z klas II, III, V i VIII.  W VII edycji turnieju wiedzy i umiejętności 

z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego drugie miejsce zdobyła uczennica 

z klasy III oraz trzecie miejsce uczennica również z klasy III. Szkoła brała udział w konkursie 

Marszałka Województwa Lubuskiego „Rakieta Marzeń”, w którym klasa Ia otrzymała 

wyróżnienie. W szkole prężnie działa szkolna Kasa Oszczędnościowa. W roku szkolnym 

2018/2019 zdobyła   nagrodę II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie SKO oraz uzyskała 

nagrodę i tytuł Blog Miesiąca w Ogólnopolskim Konkursie SKO organizowanym przez PKO 

BP. W zakresie sportu drużyna siatkarek zdobyła i miejsce w Turnieju Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. Szkoła brała udział w obchodach Dnia Sybiraka, WOŚP, jarmarku 

bożonarodzeniowym.  

Do Przedszkola Miejskiego w Iłowej w roku 2019 od stycznia do sierpnia uczęszczało 

159 dzieci natomiast od września do grudnia 2019 - 156 dzieci. Zatrudnionych było 12 

nauczycieli wraz z dyrektorem i 12 osób z obsługi. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły 

w imprezach okolicznościowych na terenie Przedszkola, Gminy i Powiatu. Występowały przy 

różnych okazjach jak Kiermasze i Jarmarki organizowane w Iłowej oraz w projektach 

organizowanych przez zewnętrzne organizacje i instytucje. 
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W miesiącu czerwcu dzieci z grupy Sówek (dzieci sześcioletnie) brały udział 

w projekcie i konkursie plastycznym organizowanym przez SANEPID pt. „Czyste powietrze 

wokół nas” i otrzymały I miejsce. 

Przedszkole w 2019r. brało udział w projekcie pt. „Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej w Gminie Iłowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 

2020.  Projekt realizowała Gmina Iłowa. Głównym celem zadania było rozszerzenie oferty 

edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 146 dzieci z Przedszkola 

Miejskiego w Iłowej. W ramach projektu uruchomiono dodatkowe zajęcia specjalistyczne m.in. 

logopedię, zajęcia z kinezjologii edukacyjnej, tańce w kręgu z elementami gimnastyki 

korekcyjnej, zajęcia teatralno-muzyczne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz 

zajęcia o charakterze terapeutycznym. Dzięki realizacji projektu od 1 marca 2019r. wydłużyły 

się także godziny otwarcia przedszkola. Placówka do końca sierpnia czynna była w godzinach 

5.00-17.30. Wprowadzenie do miejskiego przedszkola ogólnorozwojowych warsztatów miało 

pozytywny wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym zarówno pod względem 

artystycznym, naukowym jak i społecznym. Projekt skierowany było również do 

wychowawców grup przedszkolnych. Dzięki jego realizacji doskonalone były umiejętności 

i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 12 nauczycieli. W 

ramach projektu utworzono także dodatkowy oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 5-6 lat. 

Całkowita wartość projektu: 260 tys. 120 75 zł. Kwota dofinansowania: 221 tys. 102 63 zł. 

Kolejnym projektem jaki gmina w 2019r. rozpoczęła realizację był „Kompetencje 

kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez 

rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach 

subregionu zielonogórskiego”, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Lubuskie 2020. W projekcie zaplanowano zajęcia dodatkowe dla dzieci z przedszkola 

publicznego Gminy Iłowa z zakresu matematyki, przyrody, kompetencji cyfrowych oraz 

umiejętności współpracy.  

Całkowita wartość projektu wynosi 795 115,00 zł, w tym kwota dofinansowania 675 845,75 

zł tj. 85% wartości projektu. Udział gminy w projekcie jest całkowicie bezpłatny.  

W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze zestawienie pracowników placówek oświatowych 

na terenie gminy, ze wskazaniem na nauczycieli oraz pracowników pozostałych.  
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Tabela nr 3 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych na trenie Gminy Iłowa w 2019 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym 

etaty osoby nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła 

Podstawowa 

w Iłowej 

 

64 

 

66 

 

46 

 

48 

 

18 

 

18 

2. Przedszkole 

Miejskie w Iłowej 

23,5 24 11,5 12 12 12 

Źródło: dane z placówek edukacyjnych 

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki z egzaminów w szkole podstawowej w porównaniu 

z wynikami w powiecie oraz województwie.  

 

Tabela nr 4 

Średni wynik szkoły z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w porównaniu 

z wynikami w powiecie i województwie 

Rodzaj 

egzaminu 

Przedmiot  Wynik egzaminu 

szkoła powiat województwo 

Egzamin 

gimnazjalny 

historia i WOS 56,78 53,15 56,75 

j. polski 

 

61,48 58,19 61,01 

przedmioty 

przyrodnicze 

45,59 44,54 47,45 

matematyka 30,76 

 

34,74 39,10 

j. angielski 

podstawowy 

66,15 63,30 66,48 

j. angielski 

rozszerzony 

46,10 49,00 53,80 

j. niemiecki 

podstawowy 

52,37 45,85 54,39 
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j. niemiecki 

rozszerzony 

30,21 32,06 38,56 

Egzamin 

Ósmoklasisty 

j. polski 

 

57,14 59,63 60,76 

matematyka 

 

35,90 37,14 41,69 

j. angielski 

 

54,59 54,46 58,40 

j. niemiecki  

 

49,71 39,15 40,47 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

 

Zgodnie z art. 39.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeśli droga 

dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku 

uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół 

podstawowych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dziecka. Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 

289/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017r. Gmina Iłowa zapewnia 

bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola i szkoły, jeżeli droga dziecka 

z domu do przedszkola lub szkoły w obwodzie, w którym mieszka przekracza 2,5 km.  

Poniższa tabela przedstawia ilość dzieci dowożonych wraz z kosztami jakie poniesiono 

w roku 2019.  

 

Tabela nr 5 

Dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Kwota  

Dowożeni uczniowie 

niepełnosprawni 

6 41 446,81 zł 

Uczniowie dowożeni do 

Szkoły Podstawowej 

w Iłowej  

160 158 735,33 zł 

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Iłowej 
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1.4  Kultura 
 

W 2019 roku Rada Miejska w Iłowej podjęła uchwalę w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej oraz kolejną uchwalę 

dotyczącą utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej. 

Z dniem 1 czerwca 2019 rozpoczęła działalność instytucja kultury o nazwie Centrum Kultury 

w Iłowej.  

W 2019 roku w Centrum Kultury działało 8 różnych form aktywności kulturalnej 

skupiających dzieci i młodzież oraz 2 skupiające dorosłych. Do dzieci i młodzieży kierowane 

były zajęcia w ramach sekcji plastyki dziecięcej, sekcji wokalnej, zespołu teatralnego 

„Ewenement” zespołu tanecznego „Smart”, kwartetu akordeonowego, a także zajęcia 

szachowe, lekcje gry na instrumentach klawiszowych i gitarze. W próbach orkiestry dętej 

i zespołu muzycznego biorą udział dorośli. W ostatnim roku do orkiestry dętej dołączyli młodzi 

muzycy. W wymienionych zajęciach uczestniczyło regularnie 101 osób. Ponadto działało 16 

form aktywności kulturalnej skupiających 80 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Z okazji Dnia Dziecka w Parku Dworskim zorganizowany został festyn rodzinny. W 

ramach programu wakacyjnego, obok wycieczek do Parku Krasnala, Tierpark ZOO Gorlitz 

oraz różnorodnych zajęć artystycznych i warsztatów, odbył się pokaz filmu niemego pt. 

„Charlie żołnierzem” z akompaniamentem zespołu Czerwie. Zaprezentowane zostały dwa 

spektakle teatralne z projektu Teatr w małym mieście. 

Z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości odbył się koncert pieśni 

patriotycznych w wykonaniu połączonych orkiestr dętych z Iłowej i Janschwalde oraz 

uroczystości w kościele i na placu z udziałem mieszkańców Iłowej. 

     CK zrealizowało polsko – niemieckie warsztaty muzyczne dla orkiestr dętych pt.  

„Kolędy świata na orkiestrę”, dofinansowane ze środków UE w ramach Euroregionu Sprewa – 

Nysa – Bóbr. W ramach warsztatów był wyjazd do Janschwalde, partnera projektowego, na 

koncert kolęd podczas jarmarku świątecznego.  W grudniu CK zorganizowało Jarmark 

bożonarodzeniowy i Wigilię dla mieszkańców, w której wzięło udział około 400 osób. 

    Dla uczniów Szkoły Podstawowej wystąpili muzycy Filharmonii Zielonogórskiej 

z koncertami „W krainie Pani Muzyki” i „Akademia melomana”. Trzykrotnie gościliśmy 

zespoły teatralne prezentujące sztuki dla dzieci. Te wydarzenia obejrzało 220 osób.  

    W roku 2019 odbyło się 12 koncertów amatorskich zespołów artystycznych, które 

obejrzało 830 osób. Występowały zespoły szkolne, przedszkolaki, a także chór Unisono 

z UTW w Szprotawie i Kapela Bajer z Nowej Soli.  
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    W minionym roku odbyło się 12 różnych form działalności kulturalnej, w których 

uczestniczyło 440 osób. Były to różnego rodzaju próby teatralne i wokalne przed większymi 

wydarzeniami artystycznymi jak przeglądy czy koncerty. 

     560 osób wzięło udział w 7 różnych formach działalności rozrywkowo – 

wypoczynkowej. Były to zabawy: karnawałowe i andrzejkowe dla dzieci i młodzieży, 

mikołajkowa dla dzieci, sylwestrowa dla dorosłych oraz bale okolicznościowe dla seniorów.  

    W roku 2019 w CK kontynuował działalność punkt darmowej pomocy prawnej. 

Adwokaci i radcy prawni udzielali informacji o obowiązującym stanie prawnym jak również 

doradzali w zakresie przygotowania projektów pism. 

Z zaplanowanych na rok 2019 wydarzeń kulturalnych zrealizowane zostały wszystkie 

imprezy.  

Na terenie gminy działa również Miejska Biblioteka Publiczna, która również jest 

instytucją kultury. Biblioteka zatrudniała w 2019r. dwie osoby. Przeprowadzała m.in. 

następujące działania:  

• Spotkanie autorskie z Olą i Karolem Lewandowskimi: „Busem przez świat. Alaska 

i Kanada” – 75 osób 

• Odwiedziny Związku Emerytów i Rencistów w zmodernizowanej bibliotece – 25 osób 

• Projekcja filmu „Kresy” – 15 osób 

• Sekcja informatyki Uniwersytetu Trzeciego Wieku – zapoznanie z nowymi 

możliwościami multimedialnymi w zmodernizowanej bibliotece – 10 osób 

• Teatr „Blaszany Bębenek”, spektakl „Przygody Baltazara Gąbki” – 15 osób 

• Zwiedzanie Sali multimedialnej - wiedza i magia przez gości z Gościeszowic – 45 osób 

• Spotkanie z Wacławem Kozdrój – 45 osób 

• Zajęcia sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku (regularnie co dwa tygodnie) 

– 10 osób 

• Projekcja bajki „Kto mieszka w lesie?”  - poznajemy leśne zwierzęta – 25 osób 

• Projekcja bajki „Rechotek” i pogadanka na temat „Dlaczego warto pomagać?” – 45 

osób 

• Projekcja bajek z serii „Ekipa Chrumasa” i pogadanka na temat: „Dlaczego warto 

zdrowo się odżywiać i jeść warzywa i owoce?” – 45 osób 

• Projekcja bajki: „Wakacje nad morzem” o zasadach bezpieczeństwa – 35 osób 

• Lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (projekt 

„Biblioteka na językach – projekt prowadzony od września do grudnia 2019 – 25 osób) 
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• Koncert zespoły „Fabryka na osiemdziesięciolecie wybuchu II wojny światowej – 20 

osób 

• Noc Detektywów – 15 osób 

• Projekcja filmu „Wydarzenia Zielonogórskie” – 20 osób 

• Tydzień Seniora: spotkanie z konsultantem firmy Avon oraz symboliczne oddanie 

strzały – 50 osób 

• Spotkanie z Antonim Piechniczkiem – 30 osób 

• Spotkanie z Marcinem Pałaszem – 45 osób 

• Spotkanie z Izabelą Trojanowską – 65 osób 

• Spotkanie z Robertem Makłowiczem – 85 osób 

• Zajęcia z języka niemieckiego - 9 osób 

• Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej – zapoznanie z możliwościami 

multimedialnymi w zmodernizowanej bibliotece – 150 osób 

• Zwiedzanie Sali multimedialnej w czasie święta Parku Dworskiego – 60 osób 

• I Przegląd Zespołów Parateatralnych – projekcja bajki – 50 osób 

• „Nowa opowieść o ceramice” – dwa spotkania merytoryczne i finał – 25 osób 

 

1.5  Pomoc społeczna  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej realizuje zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym, zadania własne, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. 

W 2019r. z pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz pomocy usługowej skorzystało 458 osób 

z 246 rodzin. Pracą socjalną objęto 154 osób z 59 rodzin. 

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 83 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 5 objętych 

Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego w ramach uczestnictwa w MCIS 

„WINDA” na łączną kwotę 44.628,61zł. Ośrodek opłaca składkę zdrowotną w sytuacji braku 

innej podstawy prawnej do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia. 

Dożywianiem objęto 109 osób, w tym 86 dzieci. Osoby dorosłe korzystały z obiadów 

wydawanych w siedzibie MCIS WINDA w Iłowej. Z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby. 

Gorące posiłki dla osób dorosłych wydawane były w pojemnikach jednorazowych. Koszt 

zadania wyniósł- 80.684,60zł. Środki własne to kwota – 21.382zł 

W 2019 roku koszt pobytu dla 16 osób w Domu Pomocy Społecznej i Rodzinnym 

Domu Seniora wyniósł łącznie 447.617,87 zł., w tym 3 rodziny w całości pokryły koszt za 

pobyt w w/w placówkach na kwotę 77.390,32 zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są 
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osoby wymagające całodobowej opieki, a gmina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. 

Osoba kierowana pokrywa koszt w wysokości 70% dochodu własnego, natomiast pozostała 

różnica pokrywana jest przez Ośrodek.  

W 2019 roku były realizowane usługi opiekuńcze dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. Zadanie to było wykonywane przez trzech opiekunów zatrudnionych na 

umowę o prace oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie.  Z pomocy w tej formie skorzystało 

19 osób (liczba osób w rodzinach 20) koszt zadania – 186.933,78zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej celem zabezpieczenia schronienia osobom 

bezdomnym posiada podpisaną umowę o współpracy z Stowarzyszeniem MONAR, 

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Lutynce 19, 68-131 Wymiarki, prowadzi 

również Ogrzewalnię dla osób bezdomnych w Iłowej. 

W 2019 roku z pomocy Ogrzewalni skorzystało 20 osób. Wsparcie dotyczyło                             

w zależności od potrzeb noclegu, wydawania bielizny, odzieży zimowej, środków czystości, 

ciepłych napoi, możliwości kąpieli. Wydatki dotyczące funkcjonowania ogrzewalni – 

50.585,81 zł. 

W ramach zadań zleconych ośrodek zrealizował: 

- Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjny i zasiłku dla opiekuna –                        

48.637,15 zł, 

- Wypłata dodatków energetycznych – 1.529,71 zł. 

- Świadczenia wychowawcze „500+” - 4.830.192,25 zł, 

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.088.884,62 zł, (w tym 

środki własne gminy pochodzące ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych –25.780,41 zł), 

- Koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR - 450,00 zł, 

-Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki – 300zł. 

- Świadczenia „Dobry start” „300+” - 235.460,93 zł 

W ramach zadań własnych: 

- Pobyt w domach pomocy społecznej – 447.617,87 zł, 

- Wydatki w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, – 13.500,00 zł, 

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia z pomocy społecznej – 44.628,61 zł 

- Zasiłki okresowe – 79.250,40 zł, w tym dotacja – 79.250,40 zł, 

- Zasiłki celowe – 116.912,33 zł, 

- Dodatki mieszkaniowe – 79.697,47 zł, 

- Zasiłki stałe – 482.961,93 zł, 
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- Koszty utrzymania Ośrodka – 923.994,05 zł, w tym dotacja – 63.037,00zł,  

- Usługi opiekuńcze realizowane w ramach umów zleceń – 35.198,27 zł,  

- Dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 

243.000,00 zł, w tym dotacja – 178.605,00 zł, 

- Prace społecznie użyteczne – 4.392,08 zł, (co stanowi 40% wkład własny), 

- Wydatki dotyczące funkcjonowania ogrzewalni – 50.585,81 zł, 

- Organizacja imprez okolicznościowych tj.: wigilijnych, Dzień Dziecka, Dzień Seniora – 

3.328,00 zł, 

- Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej – 97.184,65 zł, w tym; dotacja – 28.736,00 zł,                                                                                                                              

-Opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 64.707,44 zł, 

-Opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 29.169,06 zł. 

W ramach pomocy finansowej i pomocy w naturze:  

1) Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 116.912,33zł dla 180 rodzin, w tym: zasiłek celowy 

specjalny, zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego, sprawowanie pogrzebu, schronienie. 

2) Zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku w ramach Programu „Posiłek w szkole 

i w domu” - 162,315,40 zł. Środki własne – 43.013 zł. 

3) Zasiłki okresowe - 79.250,40 zł dla 62 rodzin. 

4) Zasiłki stałe - 482.961,93 zł dla 89 rodzin. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej nadal współpracuje z Międzygminnym Centrum 

Integracji Społecznej, którego założycielem jest Lutolska Spółdzielnia Socjalna „WINDA”. 

Podejmowane w ramach CIS działania mają charakter edukacyjny, a jednym z elementów 

edukacji jest praca uczestników, za którą otrzymują świadczenie integracyjne. Realizacja 

Programu trwa 12 miesięcy z możliwością sześciomiesięcznego przedłużenia.  W ubiegłym 

roku Indywidualnym Programem Zatrudnienia objętych było 5 osób. 

W ubiegłym roku koordynował działania  w ramach projektu nr WND – 

POWR.02.06.00 – 00 0046 /16 pn. „ Monitoring działań jednostek administracji rządowej 

i samorządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób 

z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych”, realizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan i Fundację 

Eudajmonia, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w okresie od 

kwietnia 2017 r do marca 2019r. 

Od 01.06.2018 r. do 30.11.2019 r. w OPS w Iłowej realizowany był projekt pn. „Dobry 

kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” 
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współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 

2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Celem projektu było przede wszystkim wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających 

na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług w OPS w Iłowej. Wsparcie 

jakie Ośrodek otrzymał w ramach realizacji to m.in. podnoszenie kwalifikacji kadry OPS 

poprzez udział w szkoleniach i mentoringu, doposażenie stanowisk pracy tj. 2 laptopy, 

drukarka, wyodrębnienie, przystosowanie i wyposażenie nowego pomieszczenia dla 

pracownika na stanowisku ds. pierwszego kontaktu, zatrudnienie psychologa, zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa pracowników socjalnych poprzez zakup urządzeń GPS w usłudze 

„Bezpieczny pracownik socjalny”. Wartość projektu ogółem 221.724,15 zł, dofinansowanie 

z UE 186.869,11 zł. 

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żaganiu 15 rodzin 

uczestniczyło w Projekcie „Otwórz się na pomoc” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Lubuskie 2020. W ramach projektu rodziny miały możliwość skorzystania z wsparcia 

psychologa dziecięcego oraz szkoły dla rodziców. Ponadto, tut. Ośrodek ściśle współpracuje 

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami oświatowymi, 

Centrum Kultury, Komisariatem Policji w Iłowej. 

W 2019r. w ramach współpracy 36 dzieci objętych wsparciem Ośrodka, skorzystało 

z możliwości wyjazdu na kolonie letnie organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

W ramach Podprogramu 2019 obowiązującego od grudnia 2019r do lipca 2020r wydał 

103 skierowania dla 221 osób do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zadanie realizowane jest w ramach 

współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej był współorganizatorem Tygodnia Seniora 

realizowanego w październiku 2019r. W grudniu ponownie Ośrodek był współorganizatorem 

Wigilii dla mieszkańców Iłowej. 

W 2019r.   16 dzieci   przebywało w pieczy zastępczej. Opłaty za pobyt 14 dzieci 

w rodzinie zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 93.876,50zł. 

W ubiegłym roku wsparciem 2 asystentów rodzin było objętych 31 rodzin w tym 15 rodzin na 

podstawie postanowień sądu rodzinnego. 
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Dodatki mieszkaniowe przyznano decyzją dla 60 rodzin na kwotę – 79.697,47zł. 

Wypłata dodatków energetycznych – 1.529,71 zł 

W ramach prac społecznie użytecznych aktywizowano 12 osób. Koszt zadania – 10.980,20zł.  

Środki własne - 4.392,08 zł. Zadanie w 60% refundowane przez PUP w Żaganiu.  

Wydano 20 decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

nadal zajmuje się koordynacją i obsługą techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego 

w 2011r. w ubiegłym roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 70 

Grup Roboczych, 30 rodzin objętych było pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego.  W skład ZI 

wchodzą przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy, GKRPA, komisariatu policji, 

służby zdrowia, kuratora zawodowego oraz pracowników socjalnych.  W ramach posiadanych 

środków finansowych zatrudniono psychologa szczególnie dla ofiar i sprawców przemocy. 

Poniższa tabela przedstawia świadczenia rodzinne i pomoc osobom uprawnionym do 

alimentów, świadczenia wychowawcze. 

 

Tabela nr 6 

Świadczenia rodzinne i pomoc osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia 

wychowawcze 

Rodzaj świadczenia: Kwota 

świadczeń 

w 2019r. 

Liczba 

rodzin 

w 2019r. 

 

Liczba 

świadczeń 

w 2019r. 

Zasiłek rodzinny 508075 255 4610 

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: 262789 250 2682 

Urodzenie dziecka 17483 17 18 

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego 
32820 20 88 

Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa 

do zasiłku dla bezrobotnych 
0 0 0 

Samotnego wychowania dziecka w wysokości 

określonej w art.11a ust. 1pkt1i2 ustawy 
52638 25 290 
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Samotnego wychowania dziecka w kwocie 

zwiększonej na podstawie art. 11a ust. 5 ustawy 
0 0 0 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 
4233 6 54 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 
26330 26 256 

Rozpoczęcia roku szkolnego 24780 24 686 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania – zamieszkanie 

w miejscowości, w której znajduje się szkoła 

5817 6 56 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania – dojazd do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 

25577 63 415 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 73111 75 819 

Razem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 770864 x 7292 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 50000 49 50 

Zasiłki pielęgnacyjne 720300 351 3797 

Świadczenia pielęgnacyjne 443240 27 280 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 136875 23 222 

Świadczenie rodzicielskie 157036 25 176 

Zasiłek dla opiekuna 158571 24 258 

Jednorazowe świadczenie „4000+” 0 0 0 

Świadczenie wychowawcze „500+” 4769822 661 9543 

Świadczenie Dobry Start „300+” 228000 520 760 

 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (tzw. Fundusz alimentacyjny) wydał łącznie - 408.890 zł. Pomocą 

było objętych 77 rodzin. Wydano 92 decyzji. Zgłoszono do wszystkich biur informacji 

gospodarczej 124 osób uchylających się od płatności świadczeń alimentacyjnych zgodnie 

z wyrokiem sądu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zajmuje się również realizacją zadań związanych 

z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.  W ubiegłym roku wydano 159 Kart Dużej Rodziny dla 

77 rodzin. 
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II. Informacje finansowe 
 

2.1  Stan finansów gminy. 
 

W 2019 r. dochody wykonane zostały w 93,92 % uzyskując kwotę 41.068.345,12 

zł przy planie 43.727.970,91 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 75,65% 

osiągając kwotę 8.592.638,19 zł przy planie 11.358.838,44 zł, natomiast dochody bieżące przy 

planie 32.369.132,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 32.475.706,93 zł, co daje wykonanie 

w 100,33%.   

 

Wykres 3 

Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku (bieżące i majątkowe) 

 

 

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY 

 

Na dochody bieżące budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:  

 

 

 

 

DOCHODY 41.068.345,12 ZŁ

Dochody bieżące 32.475.706,93
79,08%

Dochody majątkowe
8.592.638,19       20,92%
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Tabela nr 7 

Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku, wg ich ważniejszych źródeł – procent ich 

wykonania. 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie 

2019 
% 

1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych (0010) 
4 724 974,00 4 769 612,00 100,94 

2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych (0020) 
157 959,84 182 866,95 115,77 

3 podatki i opłaty w tym z: 7 231 165,48 7 335 545,69 101,44 

  z podatku od nieruchomości (0310) 5 003 550,17 5 117 292,67 102,27 

  podatku rolnego (0320) 122 855,00 133 535,81 108,69 

  podatku leśnego (0330) 333 952,33 333 952,33 100,00 

  podatku od środków transportu (0340) 175 219,00 175 219,00 100,00 

  podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych                       

w formie karty podatkowej (0350) 
14 209,44 14 693,54 103,41 

  podatku od spadków i darowizn (0360) 12 249,00 12 249,00 100,00 

  opłat od posiadania psów (0370) 7 494,00 7 544,00 100,67 

  opłaty skarbowej (0410) 24 107,50 25 150,50 104,33 

  opłaty targowej (0430) 16 938,00 17 370,00 102,55 

  innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (0490) 

gospodarka komunalna 
945 276,00 921 333,68 97,47 

  pozostałe  575 315,04 577 205,16 99,98 

4 subwencja ogólna w tym: (2920) 8 307 702,00 8 307 702,00 100,00 

  część oświatowa 5 408 027,00 5 408 027,00 100,00 

  część wyrównawcza 2 858 436,00 2 858 436,00 100,00 

  część równoważąca 41 239,00 41 239,00 100,00 

5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym: 10 176 503,53 10 136 623,76 99,61 

  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) 

3 726 491,05 3 678 901,86 98,72 

  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej (2020) 

3 000,00 3 000,00 100,00 

  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) pomoc 

społeczna 

1 149 778,09 1 146 306,03 99,70 
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  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 

opieki wychowawczej (2040) 

1 335,00 221,94 16,62 

  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminom, związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego (2060) 

4 830 993,00 4 830 192,25 99,98 

 pozostałe dotacje 464 906,39 478 001,68 102,82 

 6 pozostałe dochody 1 770 827,62 1 743 356,53 98,45 

  razem 32 369 132,47 32 475 706,93 100,33 

 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY 

 

Na dochody majątkowe budżetu Gminy składają się:  

 

Tabela nr 8 

Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku – procent ich wykonania. 

Dział Rozdz. Parag. Treść Plan 2019 
Wykonanie 

2019 
% 

010     Rolnictwo i łowiectwo 175 868,63 175 868,63 100,00 

  01041   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 175 868,63 175 868,63 100,00 

    6298 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 

175 868,63 175 868,63 100,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 7 479 310,93 7 483 206,01 100,05 

  70005   
Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
7 479 310,93 7 483 206,01 100,05 

    0760 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

32 192,31 32 231,29 100,12 

    0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

7 447 118,62 7 450 974,72 100,05 

750     Administracja publiczna 128 904,20 128 904,20 100,00 
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  75023   
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
128 904,20 128 904,20 100,00 

    6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 

5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625 

128 904,20 128 904,20 100,00 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
693 981,00 510 545,67 73,57 

  

75412   Ochotnicze straże pożarne 693 981,00 510 545,67 73,57 

  6207 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 

5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625 

693 981,00 510 545,67 73,57 

758     Różne rozliczenia 215 116,37 215 116,37 100,00 

  

75814   Różne rozliczenia finansowe 215 116,37 215 116,37 100,00 

  6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

12 323,45 12 323,45 100,00 

  6680 

Wpłata środków finansowych 

z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 

202 792,92 202 792,92 100,00 

801     Oświata i wychowanie 1 231 272,00 0,00 0,00 

  80101   Szkoły podstawowe 1 231 272,00 0,00 0,00 

    6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

1 231 272,00 0,00 0,00 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2 601,75 2 601,75 100,00 

  90004   
Utrzymanie zieleni w miastach 

i gminach 
2 601,75 2 601,75 100,00 
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  6298 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 

2 601,75 2 601,75 100,00 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1 381 783,56 26 395,56 1,91 

  92109   

  

Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby 

26 395,56 26 395,56 100,00 

    
  

6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

26 395,56 26 395,56 100,00 

  92116   Biblioteki 1 355 388,00 0,00 0,00 

    6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

1 355 388,00 0,00 0,00 

926     Kultura fizyczna 50 000,00 50 000,00 100,00 

  92601   Obiekty sportowe 50 000,00 50 000,00 100,00 

    6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

50 000,00 50 000,00 100,00 

  
      

    

Razem: 11 358 838,44 8 592 638,19 75,65 

 

W roku 2019 wydatki wykonane zostały w kwocie 41.679.677,40 zł, co stanowi 97,16% 

ich planu w wysokości 42.897.102,28 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane 

w 99,50% osiągając kwotę 13.431.993,62 zł, przy planie 13.498.986,11 zł, natomiast wydatki 

bieżące przy planie 29.398.116,17 zł zostały zrealizowane w kwocie 28.247.683,78 zł, co daje 

wykonanie w 96,09%. 
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Wykres 4 

Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku (bieżące i majątkowe) 

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY 

 

Na wydatki bieżące budżetu Gminy według grup składają się: 

 

Tabela nr 9 

Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku, wg wyszczególnionych grup – procent 

ich wykonania 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie 2019 % 

  Wydatki bieżące w tym: 29 398 113,17 28 247 683,78 96,09 

1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 454 890,81 9 865 284,33 94,36 

2 Dotacje na zadania bieżące w tym: 1 961 104,68 1 952 311,55 99,55 

  podmiotowa 1 186 617,65 1 185 222,28 99,88 

  przedmiotowa 475 263,00 475 260,05 100,00 

  celowa 299 224,03 291 829,22 97,53 

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 518 715,40 9 398 465,94 98,74 

4 Obsługa długu  204 500,00 192 629,74 94,20 

5 Pozostałe wydatki bieżące 7 258 902,28 6 838 992,22 94,22 

 

 

WYDATKI 41.679.677,40 ZŁ

Wydatki majątkowe
13.431.993,62   32,23 %

Wydatki bieżące 28.247.683,78
67,79%
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WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY 

 

         Wydatki majątkowe w 2019 roku wykonano na kwotę 13.431.993,62 zł, co stanowi 

99,50% planowanych wydatków w kwocie 13.498.986,11 zł. Wydatki niewygasające stanowią 

29,14% wykonanych wydatków majątkowych, ich realizacja będzie w 2020 roku, nie później 

niż do 30 czerwca następnego roku. 

 

Tabela nr 10 

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku, w tym wydatki niewygasające. 

LP NAZWA INWESTYCJI i JEJ LOKALIZACJA  
REALIZATOR 

ZADANIA 
PLAN 

WYKONANIE 

31.12.2019 

1 2 3 4 5 

1 

 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Iłowa. 

Wydatki niewygasające: 1 030 915,60 zł 
 

UM Iłowa 3 348 641,00 3 348 641,00 

2 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed 

budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez 

budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem 

terenu. 

UM Iłowa 553 920,00 553 920,00 

3 

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 

SUW w Szczepanowie oraz budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

Wydatki niewygasające: 14 145,00 zł 

UM Iłowa 14 145,00 14 145,00 

4 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Drzymały 

(projekt) 

Wydatki niewygasające: 7 600,00 zł  

UM Iłowa 7 600,00 7 600,00 

5 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Blacharskiej 

(projekt) 

Wydatki niewygasające: 8 360,00 zł 

UM Iłowa 8 360,00 8 360,00 

6 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bema 

(projekt) 

Wydatki niewygasające: 10 260,00 zł 

UM Iłowa 10 260,00 10 260,00 

7 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej 

(projekt) 

Wydatki niewygasające: 15 200,00 zł 

UM Iłowa 75 200,00 75 200,00 
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8 
Przebudowa linii energetycznej napowietrznej             

na terenie Szkoły Podstawowej w Iłowej 
UM Iłowa 20 664,00 20 664,00 

9 

Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – 

etap II w miejscowości Iłowa w ramach „Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” – remont drogi gminnej nr 101112F 

ul. 1 Maja w Iłowej 

UM Iłowa 333 900,00 332 735,21 

10 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej      

nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa 

UM Iłowa 12 300,00 12 300,00 

11 Wykup gruntu działki prywatnej w Iłowej  UM Iłowa 1 752,00 1 752,00 

12 
Remont UM w Iłowej 

Wydatki niewygasające: 77 200,00 zł 
UM Iłowa 393 309,00 356 783,82 

13 
Dofinansowanie samochodu dla Komendy powiatowej 

policji w Żaganiu – Komisariat Iłowa 
UM Iłowa 16 000,00 19 980,16 

14 

Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed 

pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez 

doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze 

i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II 

OSP Konin Żagański 

UM Iłowa 754 612,00 748 152,00 

15 Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Alianckich w Iłowej 

UM Iłowa 

Szkoła 

Podstawowa 

1 394 703,90 1 391 227,06 

16 

Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej             

w Gminie Iłowa (budowa przedszkola) 

Wydatki niewygasające: 2 250 984,76 zł 

UM Iłowa 4 291 949,00 4 291 949,00 

17 
Budowa zbiorników na ścieki we wsi Borowe, 

Szczepanowie, Koninie Żagańskim 
UM Iłowa 

 

3 000,00 

 

3 000,00 

18 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie         

ul. Żagańskiej 

Wydatki niewygasające: 435 333,00 zł 

UM Iłowa 

 

608 240,00 

 

608 240,00 

19 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie         

ul. Bema 

Wydatki niewygasające: 15 200,00 zł 

UM Iłowa 

 

15 200,00 

 

15 200,00 

20 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie        

ul. Ogrodowej 

Wydatki niewygasające: 15 600,00 zł 

UM Iłowa 

 

141 303,27 

 

141 303,27 

21 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie              

ul. Drzymały 
UM Iłowa 

 

7 600,00 

 

7 600,00 
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Wydatki niewygasające: 7 600,00 zł 

22 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie              

ul. Blacharskiej 

Wydatki niewygasające: 8 360,00 zł 

UM Iłowa 

 

8 360,00 

 

8 360,00 

23 

Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia 

wraz z dowieszeniem 1 szt lampy FS Jankowa 

Żagańska 

 

Sołectwo 

 

 

12 200,00 

 

 

12 126,00 

24 
Zakup dwóch lamp solarnych oraz dowieszenie 1 szt. 

oprawy na istniejącym słupie FS Konin Żagański 
Sołectwo 

 

18 200,00 

 

18 200,00 

25 

Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy 

oświetlenia drogowego w rejonie ul. Żeromskiego 15-

15a-15b-15c, ul. Jaśminowej oraz budowa oświetlenia 

solarnego przy ul. Hutniczej w Iłowej 

Wydatki niewygasające: 16 943,50 zł 

UM Iłowa 

 

 

25 000,00 

 

 

25 000,00 

26 
Zakup pojazdu ascenizacyjnego i pojazdu do odbioru 

odpadów. 
ZGKiM 

 

270 000,00 

 

254 129,06 

27 Opracowanie studium wykonalności wymiana pieców UM Iłowa 
 

15 000,00 

 

15 000,00 

28 
Wykonanie i montaż kamienia pod tablicę pamiątkową 

przy ul. Pułaskiego 
UM Iłowa 

 

28 500,00 

 

25 100,00 

29 
Częściowa wymiana dachu świetlicy wiejskiej             

w Borowem 
UM Iłowa 

 

17 800,00 

 

17 800,00 

30 
Wygłuszenie ściany świetlicy wiejskiej w Koninie 

Żagańskim 
UM Iłowa 

 

28 467,02 

 

28 467,02 

31 Zakup klimatyzatorów – dotacja celowa dla CK CK Iłowa 
 

44 613,00 

 

44 612,10 

32 

Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej 

wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza         

i magia 

UM Iłowa 

162 856,92 162 856,92 

33 

Termomodernizacja budynku socjalno-

administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej        

w systemie zaprojektuj, wybuduj 

UM Iłowa 

738 330,00 738 330,00 

34 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Piaskowej 

w Iłowej 
UM Iłowa 

117 000,00 117 000,00 

  
OGÓŁEM 

w tym wydatki niewygasające:  
  

13 498 986,11 13 431 993,62 

3 913 701,86 
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2.2  Wykonanie budżetu gminy w tym podstawowe wskaźniki: wykonanie 

dochodów i wydatków, wynik. 
 

Tabela nr 11 

Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku. 

Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku. 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały Plan po zamianach Wykonanie % 

I. DOCHODY 41.010.677,00 43.727.970,91 41.068.345,12 93,92 

  Dochody bieżące 27.705.172,00 32.369.132,47 32.475.706,93 100,32 

  Dochody majątkowe 13.305.505,00 11.358.838,44 8.592.638,19 75,65 

II. PRZYCHODY 623.994,87 0,00 0,00  

  Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00  

  Inne 623.994,87 0,00 0,00  

OGÓŁEM (I+II) 41.634.671,87 43.727.970,91 41.068.345,12 93,92 

III. WYDATKI 40.778.298,87 42.897.102,28 41.679.677,40 97,16 

  Wydatki bieżące 27.436.588,87 29.398.116,17 28.247.683,78 96,09 

  Wydatki majątkowe 13.341.710,00 13.498.986,11 13.431.993,62 99,50 

IV. ROZCHODY 856.373,00 830.868,63 830.868,63 100 

  

Spłata zaciągniętych kredytów         

i pożyczek 856.373,00 830.868,63 830.868,63 100 

  Inne 0,00 0,00 0,00  

OGÓŁEM (III+IV) 41.634.671,87 43.727.970,91 42.510.546,03 97,28 

V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) 232.378,13 830.868,63 -611.332,28  

  Nadwyżka operacyjna 268.583,13 2.971.016,30 4.228.023,15 142,31 

 

Wolne środki, które zostały 

wydatkowane na pokrycie 

deficytu i spłatę rozchodów 

w 2019 roku   1.442.200,91  

 

Pomimo planowanej nadwyżki budżetu 2019 roku w wysokości 830.868,63 zł, rok 

budżetowy 2019 zakończył się deficytem w kwocie - 611.332,28 zł.  

Na w/w sytuację wpływ miało niezrealizowanie dochodów majątkowych z tytułu 

dofinasowania ze środków europejskich, zakończonych inwestycji rozbudowy szkoły oraz 

przebudowy biblioteki w łącznej kwocie 2.586.660,00 zł. Dofinansowanie wg zebranych 
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informacji miało wpłynąć do końca grudnia 2019 roku, jednak tak się nie stało i tym samym 

dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.592.638,19 zł przy planie 11.358.838,44 zł. 

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.431.993,62 zł. 

Gmina była przygotowana na taką sytuację w związku z tym wydatki inwestycyjne 

pokryto do kwoty 4.228.023,15 zł nadwyżką operacyjną wynikającą z różnicy między 

wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 32.457.706,93 zł, a wydatki bieżącymi w kwocie 

28.247.683,78 zł.  Jednocześnie relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych została zachowana.  

Powstały deficyt w kwocie -611.332,28 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłat 

wcześniej zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 830.868,63 zł, zostały pokryte 

w 2019 roku bez planu w budżecie wolnymi środkami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 

1.442.200,91 zł. Stan wolnych środków na początku roku 2019 ustalono na kwotę             

3.669.423,27 zł.  

W wyniku spłat kredytów z lat wcześniejszych stan zobowiązań według tytułów 

dłużnych z kredytów komercyjnych na dzień 31 grudnia 2019 równa się kwocie          

7.580.500,00 zł. 

 

2.3  Wydatki i dochody w obszarach 
 

2.3.1 Oświata 

 

Dochody w obszarze oświata w 2019 roku, wykonano na kwotę 6 479 958,87 zł. 

Gmina Iłowa w 2019 roku otrzymała subwencję oświatową w kwocie 5 408 027,00 zł, wpływy 

i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczących placówek 

oświatowych w łącznej kwocie 1 071 931,87 zł. 

Wydatki w obszarze oświata w 2019 roku, wykonano na kwotę 14 272 751,06 zł. 

Wydatki bieżące na szkoły, przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach w Gminie Iłowa 

zostały wykonane w kwocie 8 589 575,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano 

w kwocie 5 683 176,06 zł. 
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Wykres nr 5 

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki w obszarze oświata w 2019 roku. 

 

 

2.3.2 Pomoc społeczna 

 

Dochody w obszarze pomoc społeczna w 2019 roku, wykonano na kwotę 9 209 387,95 

zł. Wydatki w obszarze pomoc społeczna w 2019 roku, wykonano w kwocie 11 065 598,74 zł. 

Wydatki na pomoc społeczną, wypłatę zasiłków i świadczeń wspierających rodzinę, a także na 

usługi opiekuńcze, pomoc i pozostałą działalność prowadzoną przez OPS w Iłowej wykonano 

w w/w kwocie. 

 

Wykres 6 

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki w obszarze pomoc społeczna w 2019 roku. 
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2.3.3 Administracja 

 

Dochody w obszarze administracja w 2019 roku, wykonano na kwotę 195 341,93 zł. 

Wydatki w obszarze administracja w 2019 roku, wykonano na kwotę 3 869 000,40 zł. 

 

Wykres nr 7 

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki w obszarze administracja w 2019 roku. 

 

 

2.3.4 Inwestycje 

 

Dochody majątkowe w 2019 roku, wykonano na kwotę 8 592 638,19 zł.  

Gmina Iłowa w 2019 roku otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych           

z udziałem środków europejskich, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji 

i inne wpływy na w/w kwotę. 

Wydatki majątkowe w 2019 roku, wykonano na kwotę 13 431 993,62 zł. 
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Wykres nr 8 

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki majątkowe w 2019 roku. 

 

 

Wykonanie wydatków w obszarach opisanych p/w jest wyższe niż wykonane dochody, różnicę 

4 839 355,43 zł Gmina Iłowa pokrywa dochodami własnymi. 

 

2.4  Fundusz sołecki 
 

Jednym z elementów raportu jaki zgodnie z art. 28 aa Ustawy z dnia z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym powinno być podsumowanie budżetu obywatelskiego. Taką 

rolę w Gminie Iłowa pełni fundusz sołecki, który można uznać za rodzaj budżetu 

obywatelskiego. To mieszkańcy sołectw sami decydują o jego przeznaczeniu. Środki 

z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone są zadaniami 

własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią 

rozwoju gminy. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej części 

wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego. 

W roku 2019r. Gmina Iłowa wydatkowała środki w kwocie 170 563,62 zł, natomiast 

z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego otrzymała kwotę 

44 694,49 zł. 
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Wykres nr 9 

Źródła finansowania funduszu sołeckiego 

 

 

Jak wynika z wykresu 74% środków składających się na fundusz sołecki to środki własne 

Gminy Iłowa. 

 

Tabela nr 12 

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2019r.  

Lp. Nazwa 

sołectwa 

Kwota Zadanie 

1 Borowe 500,00 Oprawa muzyczna na zabawie karnawałowej 

  1.658,28 Zebranie i transport śmieci 

700,00 Oprawa muzyczna Dzień Kobiet 

444,89 Zakup sprzętu do sprzątania 

7.933,50 Zakup i montaż latarni solarnej 

618,89 Zakup art. żywnościowych na Festyn Rodzinny 

179,65 Zakup art. papierniczych na Festyn Rodzinny 

848,92 Zakup art. papierniczych na Festyn Rodzinny 

650,00 Koszenie terenów zielonych 

6.160,50 Zakup słupów i materiałów oświetlenia 

121,94 Zakup art. żywnościowych – spotkanie integracyjne 

498,06 Zakup art. żywnościowych – spotkanie integracyjne 

546,00 Prace ziemne pod instalację oświetleniową 

360,00 Roboty elektryczne montażu instalacji oświetlenia 

1.465,03 Zakup art. gospodarstwa domowego 

 458,79 Zakup tabliczek z numerami domów 

Łącznie 23.144,45  

2. Czerna 1.299,00 Zakup pralki Zelmer 

  2.927,50 Koszenie terenów zielonych 

125869,13

44 694,49

Fundusz sołecki w 2019 r.

Wkład własny Gminy Iłowa do funduszu sołeckiego

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na fundusz sołecki
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157,50 Zakup paliwa 

490,00 Zakup art. do utrzymania zieleni 

17.350,50 Remont świetlicy wiejskiej 

Łącznie 22.224,50  

3. Czyżówek 828,00 Dostęp do Internetu 

  225,24 Zakup artykułów do sprzątania 

5.000,00 Remont schodów i posadzki przy budynku świetlicy 

1.171,00 Koszenie terenów zielonych 

2.949,00 Zakup kosy i kosiarki spalinowej 

207,22 Zakup paliwa 

29,99  Zakup oleju 

311,20 Zakup art. żywnościowych na Piknik Rodzinny 

210,00 Zakup art. papierniczych 

310,00 Zakup art. żywnościowych na Piknik Rodzinny 

150,00 Wypożyczenie Toy-Toy na Piknik Rodzinny 

600,00 Oprawa muzyczna na Piknik Rodzinny 

567,00 Zakup 6 szt. regałów metalowych 

370,01 Zakup odkurzacza  

433,20 Zakup obrusów i ścierek 

1.069,50 Zakup art. żywnościowych 

142,78 Zakup art. do utrzymania zieleni 

Łącznie 14.638,40  

4. Jankowa Ż 111,01 Zakup farby, pędzli, cementu 

  195,51 Zakup sprzętu do utrzymania czystości zieleni 

79,66 Zakup paliwa 

1.500,00 Wynajem sprzętu i urządzeń zabawowych na Festyn 

Rodzinny 

1.200,00 Oprawa muzyczna na Festynie Rodzinnym 

200,00 Wypożyczenie Toy-Toy na Festyn Rodzinny  

1.500,00 Koszenie terenów zielonych 

122,57 Zakup materiałów na wykonanie grilla 

377,36 Zakup materiałów na wykonanie grilla 

4.500,00 Montaż oprawy oświetleniowej 

7.626,00 Opracowanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia 

1.280,00 Wykonanie grilla 

2.500,00 Wykonanie zapór i szlabanu na boisku 

400,00 Zakup art. żywnościowych na festyn 

850,00 Montaż bramek na boisku 

Łącznie 22.442,11  

5. Klików 216,72 Wywóz nieczystości 

  103,30 Zakup paliwa 

2.400,00 Montaż, malowanie ławek, stołów i szlabanów 

100,01 Zakup paliwa 

600,00 Koszenie terenów zielonych 

2.999,99 Wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia 

99,01 Zakup paliwa 

1.000,00 Koszenie terenów zielonych 

40,00 Zakup żyłki i oleju 
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232,00 Zakup kiji bilardowych 

297,95 Zakup środków czystości 

197,23 Zakup art. żywnościowych 

2.500,00 Wykonanie parkingu przy boisku 

52,50 Zakup paliwa 

Łącznie 10.838,71  

6. Konin Żag. 15.867,00 Montaż 2 szt. latarni solarnych 

  1.000,00 Wynajem zamków dmuchanych 

499,41 Zakup art. papierniczych 

159,90 Zakup paliwa  

175,00 Zakup oleju, żyłki, smaru 

99,54 Zakup art. żywnościowych 

115,50 Zakup art. żywnościowych 

399,05 Zakup art. żywnościowych 

127,76 Zakup art. papierniczych 

500,00 Usługa cateringowa na Dożynkach  

89,00 Zakup oleju, żyłki 

2.333,00 Rozbudowa oświetlenia drogowego 

230,00 Zakup cementu 

1.882,59 Zakup kostki brukowej i obrzeży 

307,00 Zakup części zamiennych do kosiarki 

1.887,41 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

198,00 Zakup krzewów ozdobnych 

145,80 Zakup paliwa 

716,76 Wywóz nieczystości 

3.000,00 Sprzątanie WINDA 

1.789,99 Zakup zestawu ogrodowego (ławki + stół) 

161,45 Zakup art. papierniczych 

384,31 Zakup art. żywnościowych 

28,00 Zakup żyłki do kosiarki 

130,27 Zakup paliwa 

267,02 Zakup art. gospodarczych 

Łącznie 32.494,15  

7. Kowalice 4.920,00 Remont dróg  

  3.879,42 Zakup mieszanki bazaltowej 

Łącznie 8.799,42  

8. Szczepanów 269,37 Zakup wózka kelnerskiego 

  299,00 Zakup warnika 

1.998,00 Zakup witryny chłodniczej 

1.500,00 Wywóz nieczystości 

500,00 Zakup art. papierniczych 

2.000,00 Wynajem sprzętu i urządzeń zabawowych 

185,00 Zakup regałów metalowych 

1.500,00 Koszenie terenów zielonych 

2.999,99 Rozbudowa oświetlenia drogowego 

2.800,00 Zakup kosy spalinowej 

1.433,99 Zakup kuchenki gazowej 

Łącznie 15.485,35  
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9. Wilkowisko 7.886,48 Rozbudowa oświetlenia drogowego 

  1.500,51 Montaż oprawy oświetleniowej 

Łącznie 9.386,99  

10. Żaganiec 449,81 Zakup art. żywnościowych 

  109,69 Zakup art. papierniczych 

318,30 Zakup art. żywnościowych 

3.000,00 Koszanie terenów zielonych 

1.53,30 Oprawa muzyczna na Pikniku Rodzinnym 

217,85 Zakup art. żywnościowych 

5.499,99 Oprac. Programu funkc.-użytk. Przebudowy 

świetlicy 

460,00 Zakup kosza ulicznego 

Łącznie 11.109,54  

OGÓŁEM 170.563,62 

 

 

2.5  Inicjatywa lokalna 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr 114/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2019 w Gminie Iłowa realizowane były 

inicjatywy lokalne wskazane w tabeli. 

 

Tabela nr 13 

Inicjatywy lokalne realizowane w roku 2019 w Gminie Iłowa 

Wnioskodawca/cy Kwota realizacji Nazwa inicjatywy 

Związek Sybiraków Zarząd 

Koła nr 10 w Iłowej – 

w imieniu mieszkańców 

gminy 

199,80 Spotkanie w rocznicę 

deportacji Polaków na Sybir 

Rada Sołecka i Sołtys 

w imieniu mieszkańców 

sołectwa Szczepanów 

198,18 Festyn rodzinny – zakup 

artykułów spożywczych na 

poczęstunek dla dzieci 

Rada Sołecka i KGW 

w imieniu mieszkańców 

sołectwa Jankowa Żagańska 

199,39 Festyn rodzinny – zakup 

artykułów spożywczych na 

poczęstunek dla dzieci 

Polski Związek 

Niewidomych Koło 

w Żaganiu w imieniu 

mieszkańców gminy 

199,58 Obchody 

Międzynarodowego Dnia 

Białej Laski z udziałem 

członków związku z gminy 

Iłowa 

Związek Sybiraków Zarząd 

Koła nr 10 w Iłowej – 

199,97 Spotkanie integracyjne 

w związku z obchodami 

rocznicy 17 września 1939r. 
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w imieniu mieszkańców 

gminy 

UTW – mieszkańcy gminy 177,70 Promowanie zdrowego trybu 

życia – gra w petanque- 

zakup dwóch zestawów do 

gry 

UTW – mieszkańcy gminy 196,54 Spotkanie integracyjne 

w związku z obchodami 

rocznicy odzyskania 

niepodległości – artykuły 

spożywcze na poczęstunek 

Sołtys i rada sołecka 

Sołectwa Konin Żagański 

199,86 Zabawa Mikołajkowa 

i spotkanie z Mikołajem 

dzieci sołectwa Konin 

Żagański – zakup artykułów 

spożywczych 

Anna Mielniczek – 

koordynator Świetlicy 

w Czyżówku w imieniu 

mieszkańców sołectwa 

197,20 Spotkanie integracyjne 

dzieci i młodzieży 

w Czyżówku, gry i zabawy, 

poczęstunek dla dzieci 

Mieszkańcy zamieszkałych 

w Iłowej ul. Ogrodowa 16B-

J  

3173,40 Zakup ławek i stojaków 

rowerowych 

Mieszkańcy zamieszkałych 

w Iłowej ul. Hutniczej 3-3A  

3554,70 Zakup i montaż ławek 

Polski Związek Wędkarski – 

Koło w Iłowej 

3200,00 Organizacja zawodów 

wędkarskich 

UTW w Iłowej 2000,00 Wycieczka edukacyjna do 

Krakowa i Wieliczki 

Młodzieżowa Rada Gminy 

Iłowa 

798,00 Organizacja turnieju 

szachowego 

Razem 14 494,32 zł 

Źródło: dane referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz referatu Organizacyjnego. 

Jak wynika z powyższego zadania realizowane przez grupy mieszkańców gminy cieszyły się 

dużym zainteresowaniem i wpierały aktywność lokalną w społeczeństwie.  
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2.6  Podatki 
 

W 2019 Gmina Iłowa miała zgłoszone następujące wartości podatków w poszczególnych 

grupach i osiągnęła z tego tytułu dochody: 

 

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – budynki mieszkalne: 

2079 osób jest opodatkowanych w zakresie budynków mieszkalnych w łącznej powierzchni 

użytkowej 182 231,75 m2, co przy stawce podatkowej obowiązującej w 2019 r (0,75 zł) daje 

kwotę 134 245,84 zł podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne od osób fizycznych. 

 

Podatek od nieruchomości przedsiębiorców osoby fizyczne: 

124 osoby fizyczne zgłosiły do opodatkowania nieruchomości (budynki, grunty i budowle) 

zajęte na działalność gospodarczą 

Budynki – 10 175,53 m2 - po uwzględnieniu okresu obowiązku podatkowego = 241 225,70 zł 

Grunty – 120 895,20 m2 - po uwzględnieniu okresu obowiązku podatkowego = 101 422,76 zł 

Budowle – 2 583 264,00 zł - po uwzględnieniu okresu obowiązku podatkowego = 51 595,37 zł 

 

Podatek od nieruchomości osoby prawne: 

120 przedsiębiorców osób prawnych  

Budynki – 43 130,08 m2- po uwzględnieniu okresu obowiązku podatkowego = 985 229,38 zł 

Grunty – 912 619,70 m2-po uwzględnieniu okresu obowiązku podatkowego 749 375,21 zł 

Budowle – 70 501 031,84 zł - po uwzględnieniu okresu obowiązku podatkowego = 

1 307 719,95 zł 

Przy uwzględnieniu wszystkich nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania łączna kwota 

podatku w 2019 r. - 4 046 795,03 zł (w tym nadleśnictwa 927 152,00 zł oraz odsetki 

408 860,00 zł). 

 

W 2019r wydano 2 594 decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego dla osób 

fizycznych. 

Wystawiono 989 upomnień i 848 tytułów wykonawczych. Wydano 150 postanowień 

o zarachowaniu wpłaty 

Przyjęto i przeanalizowano 128 deklaracji podatkowych osób prawnych. 
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Zwolnienia z opodatkowania na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 

Budynek mieszkalny zabytek: 947,94 m2 

Budynki pozostałe zabytek: 1.160,00 m2 

Budynki pozostałe rolnicy: 23.551,00 m2 

Zwolnienie na mocy uchwały Rady Miejskiej w Iłowej- 

 99,17 m2 w tym:  uchwała regionalna pomocy inwestycyjna -  99,17 m2. 

 

III. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

3.1 Strategia Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 – 2020 (w tym inwestycje, 

inne działania). 
 

Misja gminy określoną w Strategii jest w sposób następujący: 

„W 2020 roku Gmina Iłowa pełni rolę „ośrodka” z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, 

turystyczno-rekreacyjną, techniczną i komunikacyjną jak i z rozwiniętymi funkcjami 

gospodarczymi i usługowymi, wykorzystując wysoką dostępność komunikacyjną, 

atrakcyjność terenów inwestycyjnych oraz niepowtarzalne walory przyrodnicze 

i kulturowe. Mieszkańcy Gminy Iłowa korzystają z dobrej jakości usług edukacyjnych, 

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, które stanowią również magnes dla nowego 

osadnictwa.” 

 

W strategii określono również cele strategiczne i operacyjne, które w 2019 zostały 

realizowane poprzez realizacje inwestycji i działań przygotowawczych. 

 

Tabela nr 14 

Cele strategiczne Gminy Iłowa 

Cele strategiczne dla Gminy Iłowa  

 

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej gwarantującej zaopatrzenie 

miejscowości gminy w wodę, energię elektryczną i gaz oraz sprzyjającej ochronie 

walorów naturalnych środowiska (rozwój sieci kanalizacyjnej i lokalnych oczyszczalni 

ścieków), jak i zapewniającą swobodną i dobrą komunikację. 
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Rozbudowa sfery ściśle powiązanej z turystyką i rekreacją (infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej). 

Budowa i modernizacja (stymulacja) rozwoju infrastruktury społecznej.   

Promocja gminy oraz poszukiwanie nowych partnerów i inwestorów. 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020 

 

➢ Realizacja celu strategicznego: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej 

gwarantującej zaopatrzenie miejscowości gminy w wodę, energię elektryczną i gaz 

oraz sprzyjającej ochronie walorów naturalnych środowiska (rozwój sieci 

kanalizacyjnej i lokalnych oczyszczalni ścieków), jak i zapewniającą swobodną 

i dobrą komunikację. 

 

Gazyfikacja 

W roku 2019 Burmistrz dwukrotnie brał udział w rozmowach z Zakładem Gazowniczym 

w Gorzowie Wlkp. w sprawie gazyfikacji miejscowości w Gminie Iłowa.  

Warunkiem ekonomicznym przemawiającym za gazyfikacją jest aktywność inwestorów 

w Strefie Gospodarczej a tym samym pojawi się możliwość gazyfikacji Konina Żagańskiego.  

Brana była pod uwagę budowa stacji LNG na terenie Strefy Gospodarczej jako i etapem 

gazyfikacji, który umożliwiłby rozbudowę sieci dalej do Konina Żagańskiego. 

Wg wytycznych stacje LNG powinny być stawiane na działkach gminnych, które Polska 

Spółka Gazownictwa dzierżawi w pierwszym etapie. Jest to powodowane faktem, że czas 

funkcjonowania stacji LNG uważany jest jako etap pregazyfikacji (etap przejściowy) 

poprzedzający gazyfikację liniową.  

Pozostałe miejscowości ze względu na duże nakłady i efektywność ekonomiczną ujmowane 

będą w kolejnych wieloletnich planach inwestycyjnych. 

 

 

Gospodarka wodno- ściekowa 

Na podstawie podpisanej w 2018r. umowy na realizacje inwestycji pn. „Przebudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Iłowa” w 2019r. Wykonano 138szt. przydomowych oczyszczalni 

ścieków na kwotę 2.201.009,57. Realizacja inwestycji odbywa się w ramach operacji typu 
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„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem realizowanego zadania była poprawa 

środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców gminy Iłowa.   

W ramach zadania wykonano: 

- przydomowa drenażowa oczyszczalnia ścieków – 31szt. 

- przydomowa roślinna oczyszczalnia ścieków – 95szt. 

- przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków  – 12szt. 

Inwestycja objęta wnioskiem realizowana jest w miejscowościach: Borowe, Czerna, 

Czyżówek, Jankowa Żagańska, Klików, Konin Żagański, Kowalice, Szczepanów, Wilkowisko, 

Żaganiec (POŚ). W związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennych zgodnie 

z zawartym aneksem do umowy termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na dzień 

31 lipca 2020r. 

Koszt całkowity inwestycji 3 557 000,00 zł 

Kwota dofinansowania wynosi 1 837 000,00 zł.   

W 2019r. podjęto również działania związane z przebudową kanalizacji sanitarnej 

w ul. Żagańskiej na odcinku od siedziby formy Vitrosilicon w kierunku przepompowni 

ścieków.  

Na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej oraz w i etapie zadania, za kwotę 

125.000,00zł przebudowano 200mb kanalizacji wraz z trójnikami i przyłączami usuwając 

zalegające zanieczyszczenia w postaci krzemionki uniemożliwiającej prawidłowe 

funkcjonowanie kanalizacji. Zainstalowano również rury inspekcyjne pozwalające na 

sprawniejsze monitorowania działania systemu kanalizacji.  

W ramach II etapu w październiku 2019r. zawarto umowę na przebudowę kanalizacji sanitarnej 

polegającej na udrożnieniu 605mb sieci kanalizacyjnej DN 200 wraz z przyłączami o łącznej 

długości 435mb. W ramach zadania zlecono wymianę zasuw klinowych DN 200 na terenie 

stacji podciśnieniowej wraz z wymianą dwóch trójników równoprzelotowych DN200. Zadanie 

na łączna kwotę 349.000,00zł zakończone zostało w 2020r. 

Dla właściwego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej w omawianym rejonie konieczna była 

wymiana kompletnych zestawów zaworowych w studniach podciśnieniowych. W tym celu 

Gmina Iłowa dwukrotnie podejmowała próby wyłonienia dostawcy zaworów 

w postępowaniach przetargowych, jednakże ze skutkiem negatywnym. 
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W ramach usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy podjęte zostały 

również działania związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

przebudowy kanalizacji sanitarnej w mieście Iłowa za kwotę 17.220,00zł oraz przebudową 

Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie na kwotę 13.099,50zł.  

W 2019 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Iłowa”. Zadanie dofinansowane w ramach operacji typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 

2020”.  Cel operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców wraz z rozbudową 

infrastruktury technicznej na terenie Gminy Iłowa. Zadanie obejmuje przebudowę stacji 

uzdatniania wody w Szczepanowie oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

w Koninie Żagańskim. W zakresie przebudowy SUW w Szczepanowie przewidziano m.in. 

kompletną wymianę armatury sanitarnej oraz budowę systemu monitoringu Stacji wraz 

z wizualizacją parametrów. 

Całkowita wartość zadania 309 600 zł brutto w tym dofinansowanie 160 100 zł.  

W 2019 r. Gmina Iłowa podjęła szereg działań związanych z rozbudową sieci wodno-

kanalizacyjnej. Opracowana została kompletna dokumentacja techniczna rozbudowy sieci 

wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Ogrodowa, Bema, Drzymały i Blacharska. Na podstawie 

opracowanej dokumentacji w 2019 r. wykonano I etap rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej 

w rejonie ul. Ogrodowej na łączna kwotę 181 767,27zł. 

  

W 2019r. realizowane było zadnie dotyczące dofinansowania zbiornika bezodpływowego 

w miejscowości Borowe. Kwota dofinansowania to 3000,00 zł.  

W zakresie gospodarki ściekowej Gmina Iłowa w 2019 r. podjęła współpracę ze 

Spółdzielnią Mieszkaniową w Żaganiu działania związane z przebudową przepompowni 

ścieków PS5 w rejonie ul. Borowskiej. W wyniku współpracy Gmina Iłowa przeprowadziła 

przetarg nieograniczony na realizacje robót budowlanych realizowanych ze środków 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. 

 

Drogi 

Na terenie miasta wynosi 20,525 km dróg gminnych z czego 13,968 km stanowią drogi 

o nawierzchni bitumicznej. Na terenie pozamiejskim długość dróg gminnych wynosi 

31,990 km z czego o nawierzchni bitumicznej 23,775 km. 
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W roku 2019 łącznie wyremontowano 2,44 km dróg o nawierzchni gruntowej w ramach 

bieżącego utrzymania, łączny koszt 9 572,70 zł. 

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na 

powierzchni 64 m2. Wydano na ten cel kwotę 3 231,98 zł. Zużyto w tym celu 4 tony masy 

asfaltowej na zimno. 

Wykoszono 116 251 m2 poboczy dróg gminnych. Na te prace wydatkowano 12 484,85 zł. 

Gmina Iłowa zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej ul. 1 Maja 

- II etap”. w zakresie zadania wykonano nawierzchnie bazaltową nawiązującą do nawierzchni 

historycznej wraz z odwodnieniem korpusu drogi oraz nowymi chodnikami obustronnymi. 

Zadanie zostały współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całość 

inwestycji to koszt 332 735,21 zł 

 

W ramach działań w zakresie dróg gminnych opracowano również dokumentację 

techniczną wraz z niezbędnymi kosztorysami dla remontu dróg gminnych ul. Kościuszki, 

Kościelna, Krótka i Mickiewicza oraz opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 

przebudowy ul. Pałacowej w Iłowej. 

Złożono w ramach naboru na Fundusz Dróg Samorządowych dwa wnioski o dofinansowanie; 

1. "Przebudowa ulicy Pałacowej w miejscowości Iłowa", całkowita wartość zadania 

331 197,00 zł brutto.  

2. "Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa", całkowita 

wartość zadania 1 670 148 zł brutto, lata realizacji 2020-2022.  
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Oświetlenie 

W odniesieniu do inwestycji oświetlenia w 2019 roku Gmina Iłowa wykonała 4 szt. 

latarni oświetlenia drogowego zasilanych energią słoneczną w sołectwie Borowe, Konin 

Żagański oraz w miejscowości Iłowa przy ulicy Hutniczej. Dokonano naprawy dwóch lamp 

solarnych. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w miejscowości 

Jankowa Żagańska, w rejonie ulicy Jaśminowej i Żeromskiego w Iłowej oraz przy budynku nr 

40 w Klikowie. Zamontowano oprawy oświetleniowe wraz z odcinkiem linii napowietrznej 

w sołectwie Konin Żagański oraz Szczepanów. Zamontowano słup oświetleniowy wraz 

z oprawą LED w m. Wilkowisko. 

Gmina Iłowa poniosła w 2019 koszty na energię elektryczna oraz konserwację związaną 

z oświetleniem gminy w kwocie 381.677,98 zł. 

 

Gospodarka komunalna 

W roku 2019 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej zrealizował 

następujące działania w podanych obszarach funkcjonowania:  

• Gospodarka ściekowa.  

ZGKIM w Iłowej w działalności w zakresie gospodarki ściekowej poniósł koszty 

w wysokości 1.430.813.28 zł w tym 38,9% na wynagrodzenia.  W 2019 r. oczyszczono na 

oczyszczalni ścieków przy ul. Żagańskiej 80 w Iłowej 187759 m3 ścieków, w tym 

dostarczonych kanalizacją zbiorczą 145278 m3 i przyjętych na stację zlewną 15293 m3, z tego 

własnym transportem asenizacyjnym odebraliśmy od mieszkańców gminy 2081 m3 

nieczystości płynnych. 

Najważniejsze wydatki inwestycyjne w 2019 r. poniesione na gospodarkę ściekową to 

m.in.: zakup pojazdu do obsługi sieci, regeneracja zaworów podciśnieniowych, modernizacja 

– remont kapitalny pompy podciśnieniowej na przepompowni ścieków  PS -1 przy ul. 

Żagańskiej, wymiana oświetlenia zewnętrznego  tradycyjnego na oświetlenie LED na 

oczyszczalni i przepompowniach ścieków, modernizacja – remont kapitalny  pompy tłocznej 

(przepompowującej ścieki na oczyszczalnię) na przepompowni ścieków PS - 1  przy 

ul.  Żagańskiej, opracowanie ekspertyzy technicznej kanalizacja ul. Żagańska – Vitrosilicon, 

modernizacja sieci kanalizacyjnej montaż zasuwy, udrożnienie rurociągu kanalizacyjnego od 

ul. Sportowej do PS1 WUKO, udrożnienie rurociągu kanalizacyjnego od ul. Sportowej do PS, 

modernizacja pompy podciśnieniowej - części do pompy próżniowej na przepompowni PS1, 

modernizacja pompy tłocznej - remont pompy ścieków w zbiorniku próżniowym nr. 2 na 

przepompowni ścieków PS 2, modernizacja pompy tłocznej PS4, zakup miernika  stężenia 
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gazów, wymiana sondy w reaktorze biologicznym, uchwyt do prowadnicy pompy ścieków 

w zbiorniku zbiorczym na PS 2, remont pompy PS4, zakup pompy podciśnieniowej PS1 

i sterowników szt 10, modernizacja  prasy odwadniającej  poprzez montaż zaworu 

pneumatycznego, sterownik AIRVAC do studzienek, wymiana  niedrożnego przyłącza do 

budynku komunalnego Pułaskiego 1, remont pompy ścieków w komorze zbiorczej na 

przepompowni PS 1, zakup sterowników do studzienek kanalizacyjnych. 

 

• Gospodarka wodna. 

ZGKIM w Iłowej w działalności w zakresie gospodarki wodnej poniósł koszty 

w wysokości 562.386.56 zł w tym 39,4% na wynagrodzenia. W 2019 r. z 3 ujęć wody 

podziemnej eksploatowanych w Iłowej przy ul. Traugutta oraz 2 studni w Szczepanowie 

pobrano łącznie 325725 m3 wody. Zakład wyprodukował na Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej 

233060 m3 wody a na Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie 53500 m3. Razem sprzedano 

227358 m3 wody pitnej. Najważniejsze wydatki   inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej 

to: montaż pompy głębinowej na SUW Iłowa studnia nr 3, instalacja programu do rachunków 

indywidualnych, wymiana sond poziomu w zbiorniku hydrofiltru nr 1 na SUW Iłowa, wymiana 

zasilania pompy na SUW Iłowa, wykonanie wykopu oraz naprawa uszkodzonego rurociągu 

wody przy budynku nr 85 w Czyżówku (osiedle). 

• Gospodarka mieszkaniowa - administrowanie zasobem mieszkaniowym.     

ZGKIM w Iłowej w działalności w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym 

poniósł koszty w wysokości 427.144.36 zł w tym 24,2 % na wynagrodzenia oraz 
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178.601,81 zł na wpłaty do wspólnot mieszkaniowych. Wydatki zostały poniesione przede 

wszystkim na zakup materiałów i usług remontowych mieszkań będących w gminnym zasobie 

mieszkaniowym. W 2019 r. najważniejsze wydatki remontowe to: wymiana źródła ciepła 

z paliwa stałego na paliwo gazowe poprzez zakup i montaż kotła gazowego w 1 lokalu 

mieszkalnym, wymiana lub naprawa pieców na paliwo stałe w 5 lokalach mieszkalnych, 

remont instalacji gazowej w 1 lokalu mieszkalnym, remont instalacji elektrycznej w 6 lokalach 

mieszkalnych, wymiana drzwi i okien w 4 lokalach mieszkalnych, wymiana przyłączy wodno- 

kanalizacyjnych w 6 lokalach mieszkalnych. 

• Gospodarka odpadami – odbiór nieczystości stałych z terenów niezamieszkałych. 

ZGKIM w Iłowej w działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych z terenu 

nieruchomości niezamieszkałych poniósł koszty w wysokości 407.216.62 zł w tym 30,0 % na 

wynagrodzenia. Najważniejszymi wydatkami w tym zakresie to koszty odbioru nieczystości od 

właścicieli nieruchomości oraz koszty przekazania odpadów do RIPOK w Marszowie. W 

2019 r. Zakład obsługiwał Zakład obsługiwał 176 nieruchomości niezamieszkałych, natomiast 

rok wcześniej 151 (wzrost o 16,5 % w stosunku do roku poprzedniego), od których odebrał 495 

Mg tj.  2834 m3 (wzrost o 6 % w stosunku do roku poprzedniego). 

 

 

• Utrzymanie czystości.  

ZGKIM w Iłowej w działalności w zakresie utrzymania czystości ulic, chodników 

i placów oraz czyszczenie kanalizacji burzowej poniósł koszty w wysokości 238.551.37 zł.  

Największe wydatki to koszty wynagrodzeń (59,0 %) i koszty odpadów z czyszczenia ulic 

przekazywanych do RIPOK w Marszowie (10,8 Mg).  
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• Utrzymanie zieleni miejskiej. 

 ZGKIM w Iłowej w działalności w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i parku dworskiego   

poniósł koszty w wysokości 251.799.09zł. Największe wydatki to koszty wynagrodzeń 

(61,4%) oraz zakup kwiatów, środków ochrony roślin a także zakup kosiarki spalinowej 

i materiałów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem parku dworskiego. 

• Cmentarz komunalny. 

  ZGKIM w Iłowej w działalności w zakresie administrowania i utrzymania cmentarza 

komunalnego poniósł koszty w wysokości 61.050.09 zł. Największe wydatki to koszty 

wynagrodzeń (72,4%) oraz koszty związane z pielęgnacją drzew i zieleni, a także wywóz 

odpadów z cmentarza i transport do RIPOK w Marszowie. Łączna ilość odpadów w 2019 r.  

wyniosła 71 Mg. 

➢ Realizacja celu strategicznego: Rozbudowa sfery ściśle powiązanej z turystyką 

i rekreacją (infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej). 

 

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej 

w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu”. 

 

Cel operacji było wzmocnienie rozwoju lokalnego gminy miejsko-wiejskiej Iłowa poprzez 

budowę ogólnodostępnej infrastruktury obejmujące plac zabaw, skatepark wraz 

z oświetleniem. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu szlifowanego, elementy 

skateparku typu Funbox, rampy, ławki, poręcze, ogrodzenie z metalowych paneli systemowych 

z furtka i brama wjazdową oraz oświetleniem w formie latarni zasilanych energia słoneczną 

w ilości 8szt. plac zabaw obejmujący rozbudowany zestaw zabawowy, stożek linowy oraz 

huśtawkę. Nawierzchnię całość placu wykończono bezpiecznym dla dzieci tartanem. 

Koszt ogólny inwestycji 553.920,00 zł. 

Kwota dofinansowania 315 600,00 zł 
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„Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Piaskowej w Iłowej” 

Otwarta Strefa Aktywności powstała na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Piaskowej. 

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 
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sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

Edycja 2019 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Na potrzeby siłowni, zainstalowane zostały takie urządzenia jak: biegacz wolnostojący, koła 

i kierownice Tai CHi, wioślarz wolnostojący, twister i wahadło. Plac zabaw wyposażony został 

w zestaw sprawnościowy, huśtawkę bocianie gniazdo, trampolinę, kids koła, kids rower, steper 

i kids twister. Natomiast w strefie relaksu utworzono stolik do gry w szachy. 

Koszt ogólny inwestycji to 117.000,00 zł. 

Kwota dofinansowania 50.000,00 zł. 

 

 

Utworzenie punktu informacji turystycznej – strona internetowa gminy. 

W ramach promocji gminy na bieżąco obsługiwana i prowadzonej jest strona 

internetowa gminy. Gmina jest również obecna w mediach społecznościowych.  

 

➢ Realizacja celu strategicznego: Budowa i modernizacja (stymulacja) rozwoju 

infrastruktury społecznej 

 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich” 

W 2019r. oddano do użytku inwestycję pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 

Lotników Alianckich w Iłowej. W ramach zadania rozbudowano szkołę o 6 nowych sal 

lekcyjnych wraz z sanitariatami i klatka schodową o łącznej powierzchni użytkowej 312,59m2. 

Wykonano również nowe pokrycie dachu oraz wykonano termomodernizacje elewacji oraz 

instalację telekomunikacyjną. Wyremontowano klatki schodowe oraz pozostałe sale 

dydaktyczne. W 2019r. przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe obejmujące 

wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny (m.in. dotykowe monitory 

multimedialne, zestawy komputerowe z niezbędnym wyposażeniem, tablety) oraz pomoce 

naukowe i dydaktyczne w tym mikroskopy, modele organizmów, globusy itp. na łączna kwotę 

157.830,90zł. W zakresie robot budowlanych wykonano również roboty ziemne na terenie 
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szkoły oraz usunięto słup elektroenergetyczny kolidujący z zagospodarowanie terenu, a także 

zagospodarowano plac przed szkołą w formie nawierzchni z płyt betonowych na łączną kwotę  

Koszt ogólny inwestycji 3 955 949,02 

Kwota dofinansowanie 2 335 204,80 zł 

 

„Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” 

Projekt polega na poprawie standardu edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa poprzez 

budowę nowego w miejsce starego budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej (rozbiórka 

obiektu, który jest i stawianie od nowa konstrukcji budynku). W ramach projektu przewiduje 

się zakup wyposażenia sal przedszkolnych oraz realizację prac związanych 

z zagospodarowaniem terenu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, w tym wyposażenia terenu 

w urządzenia placu zabaw.  w przedszkolu znajdzie się 171 miejsc (7 oddziałów). 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury oświatowej w Gminie 

Iłowa umożliwiającej rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy obejmuje: 

roboty bud.-montaż., inst. wod-kan., kotłownia i instalacje co, instalacje elektryczne, przyłącza 

mediów, zagospodarowanie i wyposażenie terenu - plac zabaw, wyposażenie komputerowe. 

Projekt będzie wdrażany poprzez działania: promocja projektu, nadzór inwestorski, doradztwo 

finansowe związane z obsługą projektu. 

W 2019 r. Gmina Iłowa odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą 

a następnie przeprowadziła postepowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia postepowania podpisano umowę na roboty 

budowlane na kwotę 3.150.030,00zł z terminem zakończenia do dnia 30 czerwca 2020r. 

Koszt ogólny 5 078 574,74 zł 
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Kwota dofinansowania 2 905 927,04 zł 
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„Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali 

multimedialnej”  

Przedmiotem niniejszego projektu było przedsięwzięcie dotyczące przebudowy 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności 

kulturalnej.  Realizacja projektu umożliwiła rewitalizację zdegradowanej przestrzeni, w tym 

budynku Biblioteki, co wpłynęło na poprawę jakości infrastruktury kulturalnej na terenie 

Gminy Iłowa. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób, korzystających z dóbr 

dziedzictwa kulturalnego w instytucjach kultury Gminy Iłowa. Zakres rzeczowy projektu 

obejmuje: adaptację poddasz na użytkowe w tym roboty budowlane i instalacyjne oraz 

wyposażenie - wytworzenie treści do wykorzystania w TIK, koszt urządzeń i oprogramowania 

do samodzielnego wytwarzania treści, urządzenia służące TIK (videospotkania), wyposażenie 

w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, 

multimedialny). W roku 2018r. przeprowadzono adaptację poddasza w roku kolejnym 

zakończony zostanie montaż urządzeń i sprzętu oraz otwarcie biblioteki. 

16 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Projekt realizowany był 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – Działanie 4.4 Zasoby 

kultury i dziedzictwa kulturowego. 

W ramach niniejszego projektu powstała: 

• Sala Multimedialna, w której będą odbywają się zajęcia animacyjno-czytelnicze 

dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej, zajęcia rekreacyjne, muzyczne, teatralne. Dzięki 

znajdującym się tam urządzeniom odwiedzający mają możliwość zdobywania wiedzy 

w oparciu o najnowsze technologie. 

• Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej – pozwala na poznanie historii regionu. W 

danych udostępnionych przez Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej realizowane są zajęcia 

warsztatowe dla młodzieży i dorosłych.  

• Centrum Edukacji Interaktywnej – w którym odbywają się spotkania np. 

autorskie, muzyczne a także z lekarzami, psychologami, policjantami z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik multimedialnych. 

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej powstanie także Centrum Informacji 

Turystycznej.  

Wydatki ogółem 1 902 591,09 zł 

Kwota dofinansowani 1 355 388,40 zł 
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Poprawa warunków lokalowych OPS i UM 

W 2019 r. w Urzędzie Miejskim przeprowadzono w celu poprawy warunków lokalowych 

i warunków pracy następujące: 

1) prace remontowe: 

- remont instalacji przeciwpożarowej - montaż wyłącznika p - pożarowego; 

- remont instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicznych;  

- wykonanie rolosek tkaninowych i wymianę materiału w roloskach istniejących 

w pomieszczeniach; 

- wymianę zużytych lamp oświetleniowych – 12 szt. w pomieszczeniach urzędu;  

- remont pomieszczeń biurowych i korytarza na i piętrze, pomieszczenia biurowe i toalety na 

parterze, remont dachu; 

2) zakupy mebli i wyposażenia: meble biurowe, w tym krzesła biurowe i wyposażenie; 

W   siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej również dokonano prac o charakterze remontowym 

pięciu pomieszczeń oraz części korytarza. Zakres prac w zależności od stanu poszczególnych 

pomieszczeń obejmował: 

• gruntowanie oraz dwukrotne malowanie, 

• zatopienie siatki fasadowej, 

• dwukrotne szpachlowanie gładzią polimerową, 
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• demontaż starych paneli oraz montaż nowych, 

• demontaż starych oraz montaż nowych listew przypodłogowych PCV, 

•  wykonanie lamperii z tynków kwarcowych, 

• uzupełnienie ubytków tynku na korytarzach, 

• montaż lamp sufitowych, 

• montaż klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach. 

 

Powyższe prace były konieczne ze względu na zły stan techniczny ścian i sufitów 

remontowanych pomieszczeń. Montaż klimatyzacji był niezbędny ze względu na funkcję 

ogrzewania w okresie jesienno – zimowym w pomieszczeniu pierwszego kontaktu (brak 

ogrzewania) oraz dostosowania temperatury powietrza w trakcie upałów w okresie letnim.   

 

Doposażenie świetlic wiejskich 

W 2019 świetlice wiejskie były doposażanie w sprzęt poprawiający ich funkcjonalność. 

Szczegółowy wykaz sprzętu zakupywanego do świetlic wiejskich wskazuje tabela Realizacja 

przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2019r. 

 

„Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi 

zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze 

i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” 

Zakupienie nowego wozu strażackiego było możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii 

Europejskiej w ramach 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” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1. 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 jest przygotowany do pełnienia funkcji 

wozu strażackiego i spełnia warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP ujętej 

w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG”. Wartość 

pojazdu to 754.612,00 złotych. Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Iłowa to 600 tys. 

551 zł.  

Nowy wóz strażacki ochotników z Konina Żagańskiego wyposażony jest w zbiornik o 

pojemności 3 tysięcy litrów na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy (300 litrów), agregat 
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prądotwórczy, pompę pływającą, wąż szybkiego natarcia, 6 rękawów przeciwpowodziowych  i 

6 radiostacji (1 stacjonarna i 4 przenośne). 
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➢ Realizacja celu strategicznego: Promocja gminy oraz poszukiwanie nowych 

partnerów i inwestorów. 

 

 w ramach współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów w Zielonej Górze w roku 2019 

złożyliśmy 8 naszych ofert, zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, na 

zapytania inwestorów zagranicznych poszukujących działek pod działalność produkcyjną. 

 

Sprzedaż działek w Strefie Aktywności Gospodarczej w Iłowej 

Przetargi na zakup działek w Strefie Aktywności Gospodarczej zostały ogłoszone 

w dniu 6 lutego 2019 r.  i odbyły się w dniu 12 kwietnia 2019 r. Ceny wywoławcze netto 

wynosiły za działkę nr 1/55 o powierzchni 3,9647 ha - 1 390 000 zł, natomiast za działki 1/56 

i 1/57 o powierzchni 10,0216 ha - 3 508 000 zł. W przetargu brało udział dwóch uczestników. 

W wyniku przeprowadzonych przetargów osiągnięto ceny netto: za działkę nr 1/55 – 1 813 900 

zł, natomiast za działki 1/56 i 1/57 – 5 235 080 zł, łącznie kwota 7 048 980 zł. W dniu 25 

czerwca 2019 r. zostały podpisane akty notarialne z nabywcą wyłonionym w przetargu. 
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Promocja gminy 

Na realizację zadań związanych z promocją gminy w 2019 zrealizowano na poziomie 

191 620,01 zł. 

W ramach budżetu zrealizowano m.in.:  

• gadżety promocyjne w formie głośników bezprzewodowych z herbem i logo gminy,  

• papierowe mapy turystyczne z najważniejszymi zabytkami w gminie i oznaczeniem tras 

rowerowych, 

• dekorację świąteczną w formie choinki LED na Plac Wolności w Iłowej,  

• przygotowanie i emisję reklamy Parku Dworskiego podczas Jarmarku Św. Michała 

w Żaganiu, 

• kalendarze trójdzielne na rok 2020 z wizerunkiem Parku Dworskiego,  

• sesję zdjęciową postępu prac budowlanych (podczas budowy Przedszkola Miejskiego, 

Szkoły Podstawowej i Komisariatu Policji w Iłowej),  

• tablicę informacyjną na Skwer Zesłańców Sybiru w Iłowej, dotycząca historii 

Sybiraków, 

• płyty CD z nagraniem wspomnień mieszkańców gminy tzw. „Kroniki Sybiraków”, 

• zlecono dokumentację zdjęciową wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych 

w Gminie Iłowa,  

• foldery na herby w formie przypinek wraz z książeczką informacyjną,  

• kartki świąteczne z logo i wizerunkiem parku na Święta Wielkanocne i Święta Bożego 

Narodzenia,  

• telebim do prezentacji filmów promujących Gminę Iłowa podczas Pikniku 

Europejskiego w Żaganiu,  

• koszulki z nadrukiem herbu gminy,  

• kubki z nadrukiem oraz naklejki w formie herbów na Zlot Pojazdów Zabytkowych, 

który odbył się 24 sierpnia 2019 r. na Placu Wolności w Iłowej,  

• baner reklamowy na Bieg Niepodległości, który odbył się w Parku Dworskim w Iłowej 

8 listopada,  

• wydzierżawiono choinkę świąteczną na Plac Wolności w Iłowej,  

• reklamę Parku Dworskiego na budynku stacji w Iłowej, poprzez zamontowanie płyt 

z wizerunkiem parku oraz baneru reklamowego,  

• w ramach projektu pt. „Poszerzając horyzonty – polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń” 

wykonano kalendarze w formie broszury na rok 2019 w ilości 500 sztuk, Parku 

Dworskiego i Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich 
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• wynajęto powierzchnię reklamową w formie bilbordów w Żaganiu na reklamę Święta 

Parku Dworskiego oraz Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich (22 września 2019 r.),  

• emisję materiału reklamowego dotyczącego Święta Parku Dworskiego w Polskim 

Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Zielonej Górze „Radio Zachód” Sp. A. 

• materiały promujące gminę: torby bawełniane z nadrukiem logo Święta Parku 

Dworskiego i Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich, kubki termiczne z logo, kostkę 

dla zwierząt z nadrukiem logo,  

• plakaty i zaproszenia Święta Parku Dworskiego i Krajowej Wystawy Psów 

Myśliwskich 2019,  

• reportaż filmowy ze Święta Parku Dworskiego i Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich,  

• flagi promocyjne, naklejki samoprzylepne z logo Święta Parku Dworskiego 2019,  

• zakupiono puchary dla zwycięzców Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich podczas 

Święta Parku Dworskiego. 

 

Imprezy promocyjne  

 

Pierwsza edycja Jarmarku Wielkanocnego  

14 kwietnia 2019 roku w sąsiedztwie kościoła pw. Chrystusa Króla w Iłowej, odbyła się 

pierwsza edycja Jarmarku Wielkanocnego organizowanego w naszej gminie. 

Podczas kiermaszu wielkanocnych rozmaitości swoje wyroby prezentowali twórcy ludowi, 

rękodzielnicy oraz handlowcy z asortymentem świątecznym. Mieszkańcy całymi rodzinami 

odwiedzali stoiska, na których nie zabrakło słodkości, wędlin, ozdób świątecznych, pisanek 

i stroików. 

Na świątecznych kramach królowały ciasta, miody a także wyroby rękodzielnicze. Dla dzieci 

zorganizowano warsztaty malowania i dekorowania jajek. Dorośli uczestniczyli w zajęciach 

wyplatania koszyczków. 

Słodką kawiarenkę przygotowali przedstawiciele szkoły podstawowej i miejskiego przedszkola 

w Iłowej. Panie z kół gospodyń wiejskich zaprezentowały wielkanocne dania, wypieki, palmy 

i ozdoby. 

                     

Święto Parku Dworskiego i Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich 

22 września 2019 roku w Iłowej odbyło się Święto Parku Dworskiego i Krajowa Wystawa 

Psów Myśliwskich. Tego dnia Iłowa gościła blisko 200 wystawców psów myśliwskich, którzy 
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prezentowali swoje pupile podczas Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich. Wielomiesięczne 

przygotowania do imprezy organizowanej w partnerstwie Gminy Iłowa  

i Polskiego Związku Kynologicznego Oddział Zielona Góra przyniosły wspaniały efekt 

w postaci tłumów zadowolonych gości, którzy tego dnia odwiedzili Park Dworski w Iłowej. 

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obserwować zmagania aż 216 psów z grupy 50 ras 

myśliwskich. Swoje czworonogi przyjechali zaprezentować wystawcy z całej Polski, Czech, 

Niemiec, Francji i Rosji. Najpiękniejszy pies wystawy przyjechał do Iłowej z Moskwy. 

W ramach imprezy zorganizowano animacje dla dzieci (zjeżdżalnie, malowanie twarzy, 

fabrykę niespodzianek, zorganizowano też koncerty zespołów: RETRO HOBBY BAND i HOT 

CAFE oraz stoiska gastronomiczne dla uczestników wydarzenia.  

 

Wilcze warsztaty w Iłowej 

25-26 marca 2019 r. Gmina Iłowa we współpracy z Fundacją WWF Polska przeprowadziła 

dwudniowe warsztaty dotyczące koegzystencji ludzi z wilkami na terenach Zachodniej Polski.  

Podczas dwudniowych dyskusji panelowych (starano się stworzyć obiektywną przestrzeń do 

rozmów opartych na merytorycznych argumentach, zapraszając do udziału rolników, leśników, 

myśliwych, przedstawicieli administracji i wszystkie osoby, i instytucje, które mają wiedzę na 

temat wilków w Polsce. Efektem przeprowadzonych rozmów było wypracowanie, w miarę 

możliwości, wspólnego stanowiska i raportu. Dwudniowe panele dyskusyjne zorganizowane 

zostały w ramach projektu pt. „Poprawa sąsiedztwa ludzi z dużymi drapieżnikami w Europie 

poprzez działania komunikacyjne, współpracę transgraniczną  

i wymianę wiedzy. Głównym celem zadania jest stworzenie platformy umożliwiającej 

gromadzenie i dzielenie się wiedzą na temat współistnienia ludzi i wilków wśród różnych 

interesariuszy. Tematy, które poruszane były podczas dyskusji grupowych to monitoring, 

łagodzenie konfliktów między ludźmi i dużymi drapieżnikami, zapobieganie im, 

bezpieczeństwo, praktyki hodowlane, ale także kłusownictwo i możliwości gospodarcze. 

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele partnerskiej gminy Rietschen (burmistrz Ralf 

Brehmer wraz z pracownikami biura „Wilki w Saksonii”), którzy podzielili się swoimi 

doświadczeniami w zakresie koegzystencji ludzi z wilkami a także Augustin Berghöfer 

i Johannes Förster reprezentujący FaktorNatur Consulting and Helmholtz Zentrum für 

Umweltforschung – UFZ z Leipzig w Niemczech. 
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Biznes w Iłowej – trzecia edycja spotkania z przedsiębiorcami  

9 kwietnia 2020 roku odbyło się trzecia edycja wydarzenia pn. Biznes w Iłowej.  Od roku 2017 

cyklicznie organizowane są spotkania Burmistrza Iłowej z przedsiębiorcami działającymi na 

terenie Gminy Iłowa. Spotkania lokalnego biznesu dotyczą ważnych aspektów prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie Gminy Iłowa. Tematem spotkania w 2019 roku było m.in. 

bezpłatne pozycjonowanie firm w Internecie, motywacja pracowników i dofinansowania do 

rozwoju przedsiębiorstw. Pierwszą prelekcję poprowadziła Anna Nowak Doradca w Projekcie 

Google Internetowe Rewolucje, która zaprezentowała zebranym sposoby bezpłatnego 

pozycjonowania firm w Internecie oraz promowania w wyszukiwarce Google. A. Nowak 

wskazała także, jak skutecznie wykorzystywać marketing internetowy w biznesie. 

Spotkanie z cyklu „Biznes w Iłowej” w znacznej części przeprowadzone zostało w formie 

warsztatów, podczas których uczestnicy wzięli udział w symulowanych sytuacjach 

zawodowych, które miały na celu przedstawienie pożądanych kompetencji menedżerskich i nie 

tylko. Dyskusję poprowadziła Magdalena Czwojda - psycholog pracy, trener i doradca 

biznesowy. 

Reprezentujący Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej – Joanna Małecka i Łukasz Rut 

omówili różne formy wsparcia działalności gospodarczej poprzez m.in. pozyskanie 

dofinansowania na rozwój działalności i szkolenia pracowników. Przedsiębiorcy mogli także 

skorzystać z indywidualnych konsultacji z przedstawicielem projektu „Lubuskie Bony 

Rozwojowe” oraz Agencją Rozwoju Regionalnego – pożyczki dla przedsiębiorców. 

 

Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej  

16 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej, 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. 

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego 

Elżbietą Anną Polak rozpoczął spotkanie od połączenia wideokonferencyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego z gośćmi zgromadzonymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej. 

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. 
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Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – 

Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego. 

 

Otwarcie wyremontowanej Szkoły Podstawowej w Iłowej 

30.09.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej Szkoły Podstawowej w Iłowej. 

Gospodarzami uroczystości był Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Lotników Alianckich Beata Laskowska-Trzeciak. W otwarciu uczestniczyli 

także miejscy radni z przewodniczącym Rady Mirosławem Wdowiakiem, którzy podjęli 

decyzję o rozbudowie szkoły. 

Gościnnie w spotkaniu uczestniczył Senator Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Sługocki 

oraz Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński z Dyrektorem 

Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego Markiem Kamińskim. Dzięki przeprowadzonemu remontowi szkoły budynek 

powiększony został o 6 sal lekcyjnych, w tym pracownie: matematyczną, informatyczną, 

przyrodniczą i dwie sale dydaktyczne, klatkę schodową, sanitariaty na parterze i piętrze 

budynku. Przebudowa szkoły w Iłowej zrealizowana została w ramach projektu pt. 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” dofinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty 

realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

                                  

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 

15 grudnia 2019 roku już po raz czwarty w Iłowej obył się Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Każdego roku impreza skupia liczne grono mieszkańców, wystawców i przyjezdnych. W 

minionym roku zorganizowana została Dzięki współpracy Centrum Kultury i Parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Ośrodka Pomocy 

Społecznej pod przewodnictwem Burmistrza Iłowej. 

Jak każdego roku w centrum miasta ustawione zostały świąteczne kramy, dzięki którym 

mieszkańcy mogli zrobić świąteczne zakupy w formie ozdób, choinek czy produktów 

spożywczych.  Dzięki dobrej współpracy z lokalnym hodowcą utworzono żywą szopkę ze 

zwierzętami, symbolizującymi zwierzęta ze stajenki. Niedzielne popołudnie minęło na 

śpiewaniu kolęd zaintonowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

Miejskiego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej. 
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Projekty transgraniczne zrealizowane w roku 2019 

W roku 2019 gmina Iłowa wspólnie z partnerską gminą Janschwalde zrealizowała 

projekt pt. POSZERZAJĄC HORYZNTY - polsko- niemiecki kalendarz wydarzeń. Działania 

projektowe realizowane były od 01.02.2019 r. do 30.11.2019 r. 

Głównym celem projektu była wspólna promocja Gminy Iłowa i Gminy Jänchwalde 

prowadząca do większej identyfikacji gmin w regionie przygranicznym, poprzez wydanie 

wspólnego kalendarza wydarzeń na rok 2020. 

W ramach działania odbyło się spotkanie w formie warsztatów dla mieszkańców obu gmin  

w Iłowej. Warsztaty polegały na zaprojektowaniu wspólnego dla Gminy Iłowa i Gminy 

Janschwalde kalendarza wydarzeń turystycznych, kulturalnych, sportowych, promocyjnych. 

Warsztaty miały prawdziwie wspólnotowy charakter i odbyły się 22 czerwca br. w Iłowej. 

Uczestnicy dwudniowego projektu wzięli udział w zajęciach kreatywnych oraz 

sportowych. Pierwszego dnia trzydziestu mieszkańców gmin Iłowa i Jänschwalde pracowało 

nad ustalaniem najważniejszych wydarzeń w obu gminach i ich oprawą wizualną. Założeniem 

wspólnych warsztatów było wyłonienie tych wydarzeń, które z punktu widzenia mieszkańców 

mają duży potencjał promujący ich miejscowości. Warsztaty stanowiły w pewnym sensie 

konsultacje społeczne, których efektem będzie wydanie wspólnego kalendarza imprez na 2020 

rok. Uczestnicy sprawnie pracowali w dwóch grupach, aby w wizualnej formie oddać charakter 

wybranych wydarzeń. Powstały projekty plakatów, które będą wskazówką i inspiracją do 

opracowania graficznego i promocji eventów w przyszłości.  

Drugiego dnia projektu postawiono na zajęcia ruchowe i zdrowotne. Nordic Walking 

poprowadził instruktor, który przeszkolił uczestników i dobrał odpowiednie ćwiczenia 

rozgrzewające a także przygotował trasy marszu. Tego dnia polsko-niemiecka grupa przebyła 

pond 3,5 km alejkami parku Dworskiego w Iłowej wspólnie promując aktywną turystykę 

w regionie przygranicznym. Zorganizowano również konferencję podsumowującą projekt 

popularyzujący transgraniczną turystykę i wspólne działania partnerskich gmin. 

                

W roku 2019 gmina Iłowa złożyła wniosek do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr o 

dofinansowanie realizacji projektu pt. „Iłowa i Janschwalde w obiektywie”, którego realizacja 

zaplanowana została na rok 2020.  

W ramach realizacji działania pt. Iłowa i Jänschwalde w obiektywie, zaplanowano organizację 

konkursu fotograficznego, którego celem jest ukazanie lokalnych wydarzeń, ludzi, piękna 

przyrodniczego i turystycznego tych przygranicznych miejsc. Zwieńczeniem wspólnego 

projektu będzie wydanie albumu, stanowiącego kompilację najciekawszych prac. W ramach 
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zadania wykonana zostanie wystawa fotografii, zaplanowano także liczne działania 

towarzyszące. 

 

3.2  Plan gospodarki niskoemisyjnej. 
 

W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do 2020 r., 

który został przyjęty Uchwałą nr 151/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 

2016r. 

Realizując Plan Gospodarki Emisyjnej Gmina Iłowa w 2019r. realizowała inwestycję 

„Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim 

w Iłowej”. Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku użyteczności 

publicznej budynku socjalno-administracyjny na Stadionie Miejskim w Iłowej. Inwestycja 

realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji polega na 

modernizacji i dociepleniu przegród pionowych i poziomych (ścian i dachów), wymianie 

stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji źródeł ciepła (zmiana źródła ciepła – kocioł 

węglowy na kocioł na biomasę (pellet)), modernizacji sieci wewnętrznej CO i CWU. Ponadto 

w budynku zostanie zamontowany system monitorowania i zarządzania energią w oparciu 

o technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK); OZE – kocioł na biomasę (pellet), będzie 

też miała miejsce modernizacja oświetlenia wewnętrznego i wykonana zostanie wentylacja 

mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja), nastąpi też modernizacja istniejącej wentylacji 

i klimatyzacji. 

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Iłowa poprzez optymalizację 

gospodarki energetycznej w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie miejskim 

w Iłowej. 

Wydatki ogólne  738.330,00 zł  

Kwota dofinansowania 453 409,61 zł 
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W ramach realizacji programu w 2019 podpisano również umowę na dofinansowanie 

realizacji zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej 

Żagańskiej”. Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej 

w Jankowej Żagańskiej. Projekt obejmuje: ocieplenie stropodachu i ścian zew., wymianę: 

stolarki okiennej i drzwiowej, kotła centralnego ogrzewania na kocioł na biomasę, grzejników 

z montażem zaworów termostatycznych, modernizację instalacji c.o., wymianę klimatyzatora, 

montaż wentylacji z systemem rekuperacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę opraw 

oświetleniowych na światła typu LED, instalację systemu monitorowania zarządzania energią. 

Wydatki ogółem:  1 200 935,00  zł 

Dofinansowanie: 533 170,04 zł. 

Realizując cele planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach zadania pn. Popularyzacja ruchu 

rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu zakupiono dwie hulajnogi 

elektryczne. Dostawcą usług po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym została firma 

Ekomobil. Koszt zakupu hulajnóg to kwota 3500 brutto. Zakupione hulajnogi służą 

pracownikom w przemieszczaniu się na terenie miasta. 

23 grudnia 2019r. podpisano umowę dzierżawy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Umowa przewiduje dzierżawę urządzenia na okres od 23 grudnia2019 r. do dnia23 listopada 

2023r. po tym okresie Gmina Iłowa, zgodnie z umową wykupi stację ładowania za 1 zł. 

Całkowity koszt to kwota 14.878,05zł brutto. 

Realizując program w roku 2019 Gmina Iłowa złożyła wniosek pt. „Wymiana źródeł 

ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Iłowa” Wniosek złożony w ramach 

Programu RPO – Lubuskie 2020, Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2. Efektywność 



RAPORT o STANIE GMINY IŁOWA| 2019 

 

66 | S t r o n a  

 

energetyczna, 05 - Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła 

w budynkach mieszkalnych 

Celem projektu jest zmiana sposobu ogrzewania szeregu (dokładnie 101 szt.) lokali 

mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego stanowiących własność Gminy Iłowa. 

Obecnie są one ogrzewane urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe o klasie czystości 3 lub 

(dokładnie 110 pieców kaflowych, 9 trzonów kuchennych i 12 etażowych kotłów węglowych). 

Źródła te zostaną wymienione na kotły gazowe. Całkowity koszt 1 998 tys. zł w tym 

dofinansowanie 999 tys. zł 

 

3.3  Program usuwania azbestu i jego wyrobów z terenu Gminy Iłowa. 
 

Uchwałą nr NR 202/7/XXIX/16RADY MIEJSKIEJ w Iłowej z dnia 26 października 

2016 r. został przyjęty Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Iłowa na lata 2017–2032.  Celem programu jest  

- wyeliminowanie szkodliwego wpływu oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców,  

- oczyszczenie terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych wyrobów zawierających 

azbest, 

- stymulowanie wzrostu świadomości mieszkańców gminy o szkodliwości azbestu dla zdrowia 

ludzkiego, 

- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko oraz spełnienie, wykreślonym 

horyzoncie czasowym, wymogów dotyczących ochrony środowiska 

W 2019 r z ternu Gminy Iłowa usunięto 23,070 Mg azbestu na kwotę 13 209,32 zł. 

Wnioski zostały złożone przez 18 mieszkańców gminy. Po przeprowadzonej procedurze 

wyboru wykonawcy zadanie realizowała firma IMAK Krzysztof Szymczak ze Skierniewic.  

w zakreślonym terminie z terenu  

Na realizację tego zadania uzyskano 100% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

 

3.4  Program rewitalizacji. 
 

Uchwałą nr 342/7/XLV/17RADY MIEJSKIEJ w IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. 

przyjęty został Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023. Celem programu jest 

poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych w gminie Iłowa oraz 
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kompleksowe przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanych społecznie, infrastrukturalnie, 

gospodarczo, przestrzennie i środowiskowo obszarów gminy. 

W 2019r. Gmina Iłowa realizowała program rewitalizacji Gminy Iłowa w szczególności 

poprzez realizację zadań inwestycyjnych ujętych w programie takich jak: budowa przedszkola 

w Iłowej, rozbudowa szkoły podstawowej, przebudowa biblioteki miejskiej i wraz 

z utworzeniem sali multimedialnej. 

W ramach realizacji programu Gmina Iłowa w 2019r. w ramach współpracy 

zrealizowała projekt jako partner na rzecz realizacji wsparcia dla osób, rodzin lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych na terenie gminy Iłowa w ramach projektu rewitalizacyjnego „Aktywne 

włączenie drogą do sukcesu- kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary 

zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród 

Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice” realizowanego 

przez Biuro Ekspertyz Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o w Partnerstwie z Gminą Bytom 

Odrzański i Stowarzyszeniem Europejskie Centrum Innowacji. Projekt współfinansowany jest 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

W ramach projektu zrealizowano:  

• Utworzono Klubu Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych na terenie gminy Iłowa w tym: 

prace remontowo-wykończeniowe pomieszczenia zlokalizowanego na terenie gminy 

Iłowa, w którym będzie funkcjonować Klub Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych; 

zakup wyposażenia dla Klubu: komputer z oprogramowaniem- system operacyjny + 

Office (3 szt.), rzutnik multimedialny (1 szt.), urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.), 

tablica interaktywna (1 szt.), biurko (1szt.), krzesło (1 szt.), stoły uczniowskie 2 

osobowe (5 szt. ), krzesła szkolne dostawne (10 szt.) – pomieszczenie Sali w budynku 

na ul. Kolejowej. 

• W ramach działalności Klubu zrealizowano bezpłatnych warsztatów dla dzieci 

i dorosłych (osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin). 

 

3.5  Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
 

Uchwałą nr 220/7/XXXI/16 z dnia 7 grudnia 2016 przyjęty został wieloletni programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021. 

Na mieszkaniowy zasób gminy Iłowa składa się 16 budynków, w których znajduje się 
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95 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3987,08 m2 położonych 

w miejscowości Iłowa oraz w Borowem, Czerna i Konin Żagański oraz 86 lokali mieszkalnych 

znajdujących się w 35 budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 

3536,12 m2 położonych w Iłowej oraz Borowem, Czerna, Jankowa Żagańska oraz Konin 

Żagański. 

Zmiany w ciągu roku przedstawiały się następująco:  

W dniu 1 stycznia 2019r. liczba lokali razem wynosiła 184, w tym 172 lokale komunalne, 12 

lokali socjalnych. Natomiast 31 grudnia 2019r. liczba lokali razem wyniosła 181, w tym o 3 

lokalne socjalne mniej.   

 

Umowy najmu 

 Ilość zawartych umów: 

 Lokale socjalne   - przedłużenia    8 lokali 

     - przydziały    2 lokale 

     - straciły status   6 lokali 

 Lokale komunalne - zmiana głównego najemcy             3 lokale 

     - przydziały    3 lokali 

 Ilość umów rozwiązanych, wypowiedzianych: 

                              - zgon najemcy              2 lokale 

                                     - sprzedaż               2 lokale 

                              - wypowiedzianych                         9 lokali 

  

W 2019 r.  nakłady remontowe przeznaczone były przede wszystkim na remonty lokali 

odzyskanych w wyniku przeprowadzonych eksmisji w 2018 r. remont kapitalny lokalu 

związany w związku z decyzją o połączeniu dwóch lokali w jeden większy, przeznaczony dla 

większej rodziny, gdzie prowadzone były prace polegające na wykonaniu ścian działowych, 

wymianie okien i drzwi, wykonaniu nowej instalacji c.o. i wodno- kanalizacyjnej 

i elektrycznej. Wolne lokale odzyskiwane są przede wszystkim w wyniku przeprowadzonych 

eksmisji dotychczasowych lokatorów.  w 2019 r.  przygotowano do zasiedlenia 4 lokale 

mieszkalne, prowadząc takie prace remontowe jak: wymiana instalacji elektrycznej oraz wodno 

- kanalizacyjnej, wymiana podłóg i malowanie ścian. 

 

Przeprowadzone remonty:  

▪ wymiana źródła ciepła z paliwa stałego na paliwo gazowe poprzez zakup 
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i montaż kotłów gazowych w 1 lokalu mieszkalnym, 

▪  wymiana lub naprawa pieców na paliwo stałe w 5 lokalach mieszkalnych, 

▪  remont instalacji gazowej w 1 lokalu mieszkalnym, 

▪ remont instalacji elektrycznej w 7 lokalach mieszkalnych, 

▪  wymiana drzwi i okien w 2 lokalach mieszkalnych, 

▪  wymiana przyłączy wodno- kanalizacyjnych w 3 lokalach mieszkalnych. 

▪ Przemurowanie wszystkich kominów w budynku komunalnym 

▪ Ponadto w 11 lokalach najemcy wykonali remonty o wartości 11649,82 zł, 

obciążające wynajmującego w zamian za zwolnienie z czynszu. 

 

 

Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu od 1 stycznia 2019 r. 

wynosiła 2,87 zł/m2 natomiast od 1 czerwca 2019 r. wynosiła 3,20 zł/m2 

Zróżnicowanie czynszu w zależności od czynników podwyższających jak i obniżających 

wartość użytkową lokalu zgodnie z § 5 uchwały przedstawia się następująco: 

▪ Czynsz według stawki bazowej: 3,20 zł/m2 - ilość lokali 98 

•      Czynsz wg wskaźników zwiększających: 

•     +10% - 3,52 zł/m2  ilość lokali  47 

•     +20% - 3,84 zł/m2  ilość lokali  61 

•     +30% - 4,16 zł/m2  ilość lokali        19 

•     +40% - 4,48 zł/m2            ilość lokali   5 

▪ Czynsz wg wskaźników zmniejszających:  

•     -10% - 2,88 zł/m2  ilość lokali  14 

•     -20% - 2,56 zł/m2  ilość lokali    4 

•     -30% - 2,24 zł/m2  ilość lokali    8 

Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej najmu socjalnego zgodnie z § 8 uchwały 

wynosił do 31 maja 1,01 zł, a od 1 czerwca 2019 r. 1,12 zł. 

• lokale ze stawką socjalną   9 

• lokale w trakcie remontu   3 

• lokal zdewastowany (wniosek o wyznaczenie do sprzedaży) - 1  

• lokal wnioskowany do remontu przez najemcę                       - 1 

 

W 2019 r. jako źródło finansowania gospodarki mieszkaniowej były przychody ogółem 

w wysokości 473206,02 z tego: 

▪ czynsze za lokale mieszkalne i socjalne w wysokości 284835,12 zł, 
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▪ czynsze za najem pomieszczeń użytkowych w wysokości 144823,01 zł 

▪ dotacja przedmiotowa w wysokości 36624,24 zł 

▪ wpływy z usług w wysokości 6923,65 zł 

 

Tabela nr 15 

Wysokość wydatków w 2019 r.  na mieszkaniowy zasób gminy przedstawia poniższa tabela:  

Przychody ogółem 473.206,02 zł 

 

% wydatków w stosunku do przychodów 

Realizacja Założenia programu 

Eksploatacja bieżąca 185.146,82 zł 39,13 ≤ 52 

Remonty lokali 178.207,41 zł 37,66 ≥ 38 

Zarząd częściami 

wspólnymi 

63.790,13 zł 13,48 ≥ 10 

Źródło: Opracowanie ZGKiM w Iłowej  

 

Jak wynika z powyższego największe wydatki ponoszone są na eksploatację bieżącą na 

mieszkaniowym zasobie gminy. 

W 2019r. działała powołana Zarządzeniem Burmistrza Społeczna Komisja 

Mieszkaniowa. Odbyła 3 spotkania, podczas których rozpatrzyła 32 wniosków związanych 

z sprawami lokalowymi.   

Na koniec 2019r. na liście wniosków znajdowały się 36 osób oczekujących na przydział lokalu 

mieszkalnego, w tym na najem lokalu socjalnego 15, komunalnego 15, zamiana 6.  

 

3.6  Program opieki nad zwierzętami. 
 

Uchwała nr 36/8/VI/19 Rady Miejskiej w iłowej dnia 28 marca 2019r przyjęty został programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Iłowa. Celem programu jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności 

psów i kotów poprzez zapewnienie im prawidłowej opieki. 

W 2019 roku Gmina Iłowa realizowała program opieki nad zwierzętami poprzez: 

- umieszczanie zwierząt bezpańskich w schronisku i szukanie im nowych właścicieli 

- pomoc opiekunom społecznym bezpańskich zwierząt w zakupie karmy  

- sterylizacja bezpańskich kotów 

- zapewnienie opieki weterynaryjnej  
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W 2019 r Na koszt gminy zapewniono opiekę 78 kotom (sterylizacja, dokarmianie) i 15 psom 

(pobyt w schronisku). 

W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami w 2019 r poniesiono koszty 92 917,75 zł. 

 

3.7  Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Iłowa. 
 

Uchwałą Nr 380/ 7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018r. przyjęto 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w Gminie Iłowa na lata 2018-2023 

Program składa się z części dotyczących podstawy prawnej, wprowadzenia 

definiującego przemoc, diagnozy przemocy na terenie gminy, postanowieniach ogólnych, 

realizatorów programu oraz postanowieniach ogólnych w tym monitoring i ewaluację 

przyjętych zapisów. 

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie gminy Iłowa. 

 Wyznaczono cztery cele szczegółowe przyporządkowując do nich poszczególne 

zadania i sposób ich realizacji. Realizacja zadań stanowi wskaźniki osiągnięcia założonego 

celu. 

Cel I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 

świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych 

z występowaniem przemocy. 

Zadania w zakresie celu i uważa się za realizowane. Placówki oświatowe prowadzą 

wiele programów o tematyce przeciwdziałania przemocy, w ich ramach odbywają się liczne 

spotkania wychowawcze, pogadanki z udziałem przedstawicieli policji, psychologiem, 

specjalistami. Posiadają opracowane procedury postępowania w przypadkach agresywnych 

zachowań uczniów. 

Cel II. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania 

przemocy w rodzinie.  

Zadania w zakresie celu II uważa się za prawidłowo realizowane. Wszystkie z trzech 

zadań są realizowane w sposób dostosowany do potrzeb danej sytuacji. 

W ubiegłym roku mieszkańcy gminy mogli skorzystać z wsparcia psychologa dla ofiar 

i sprawców przemocy. Psycholog zrealizował 126 godzin zegarowych konsultacji (z zakresu 

poradnictwa, terapii oraz psychoterapii, interwencji kryzysowej). 
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 W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

mieszkańcy Iłowej mogli skorzystać z terapii grupowej i indywidualnej prowadzonej przez 

instruktora terapii, pomocy psychologa klinicznego. Prowadzona była grupa wsparcia dla 

kobiet, ofiar przemocy w rodzinie. 

Realizowana była praca socjalna przez pracowników tut. Ośrodka.  

W ubiegłym roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 70 Grup 

Roboczych. Koordynowaniem prac Zespołu zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Iłowej. 

W ubiegłym roku nie odnotowano zdarzeń wymagających podjęcia działań w zakresie 

udzielenia bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą. 

Cel III. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie.  

Zadania w zakresie celu II uważa się za prawidłowo realizowane. Wszystkie z trzech 

zadań są realizowane w sposób dostosowany do potrzeb danej sytuacji. 

 Osoby u których podejrzewano problem alkoholowy stanowiący źródło agresji, 

kierowane były do GKRPA celem zdiagnozowania lub celem zastosowania środka leczenia 

uzależnień. Kierowano do specjalistów w zakresie uzależnień jak również do korzystania 

z grup wsparcia A/A. Ponadto, osoby podejrzewane o stosowanie przemocy kierowane były do 

psychologa zatrudnionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej oraz do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie prowadzącego terapię dla sprawców przemocy.  

CEL IV. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do 

przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej 

rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.  

Zadanie realizowane. Przedstawiciele instytucji gminnych zobowiązanych do 

podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają zapewniony 

dostęp do wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego przez specjalistów zatrudnionych 

w gminie. W tym zakresie nie prowadzi się jednak danych statystycznych.  Pracownicy 

socjalni, asystenci rodzin, Przewodnicząca ZI uczestniczyli w ubiegłym roku w szkoleniu 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W trakcie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzone są analizy aktów 

przemocy w rodzinie, jego źródeł oraz częstotliwości występowania. Przygotowywany jest 

roczny raport z realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. 
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Tabela 16 

Rodzaj i ilość godzin świadczeń psychologicznych 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

PSYCHOLOGICZNEGO 

ILOŚĆ GODZIN 

LICZBA KONSULTACJI 

PORADNICTWA, TERAPII 

Poradnictwo, terapia wobec ofiar przemocy; 70 

poradnictwo, terapia wobec sprawców przemocy; 20 

poradnictwo, interwencja kryzysowa, terapia 

dysfunkcyjnych relacji rodzinnych, 

porady psychologiczne w zakresie trudności 

zawodowych i inne; 

19 

 

klient nie zgłosił się na rozmowę. 17 

SUMA GODZIN 126 

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

3.8  Program wspierania rodziny w Gminie Iłowa. 
 

Uchwałą Nr 379/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z 5 czerwca 2018 został przyjęty w życie 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iłowa na lata 2018-2020. 

Celem głównym programu jest sprawny system zapobiegania kryzysowi rodziny i wspierania 

rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

Szczegółowymi celami programu są: 

1. Utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej oraz umożliwienie powrotu dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej. 

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie 

z ich potrzebami i przysługującymi im prawami. 

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

4. Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

5. Bezpieczeństwo rodziny- ochrona przed zjawiskami patologicznymi. 

6. Pozyskiwanie funduszy unijnych na kwestie społeczne. 

7. Poprawa zasobów lokalowych. 
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Zadania Programu realizowano następująco: 

1. Utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej oraz umożliwianie powrotu dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej. 

Zadania realizowane były poprzez tworzenie grup roboczych do pracy z rodziną jak również 

udział przedstawicieli poszczególnych instytucji w grupach roboczych do oceny sytuacji 

dziecka. Ponadto szczególną pomoc w wzmocnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

świadczyli zatrudnieni w OPS w Iłowej dwaj asystenci rodziny.  Monitorowanie środowisk 

zagrożonych dysfunkcją było realizowane we współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Iłowej z Komisariatem Policji oraz placówkami oświatowymi z terenu gminy.  

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie 

z ich potrzebami i przysługującymi im prawami. 

Dążąc do osiągnięcia przyjętego celu prowadzono pracę socjalną, którą wsparto 16 rodzin, 

u których wystąpiły symptomy bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. 

Organizowano zajęcia pozaszkolne o charakterze plastycznym, muzycznym, sportowym, 

półkolonie i kolonie w trakcie ferii zimowych i letnich. Cztery świetlice wiejskie w Czernej, 

Klikowie, Czyżówku oraz Koninie Żag. w zakresie wsparcia dziennego prowadziły zajęcia dla 

dzieci i młodzieży. Placówki oświatowe zapewniały dożywianie dla uczniów, z czego 86 dzieci 

było zakwalifikowanych do pomocy bezpłatnej.  Rodziny w trudnej sytuacji życiowej były 

objęte pomocą tut. Ośrodka. Wypłacane były również stypendia naukowe i socjalne.  

w ubiegłym roku pomocą w formie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych były objęte wszystkie dzieci. Monitorowano sytuację zdrowotną 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych realizowane. Wsparcie prawne rodziny mogły uzyskać przez 

specjalistów pełniących dyżury w Centrum Kultury oraz Urzędzie Miejskim w Iłowej. 

Wolontariat prowadzony był szkole podstawowej. Ponadto wykonano 4 remonty lokali 

komunalnych podnoszące ich standard.                    

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

Zadanie realizowane na bieżąco poprzez m.in. współpracę przedstawicieli pomocy społecznej, 

placówek oświatowych, policji, sądu, służb medycznych oraz podnoszenie ich kompetencji 

zawodowych.  

4. Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Cel realizowany poprzez wdrażanie programów profilaktycznych dla dzieci i dorosłych, 

upowszechniających wiedzę o prawach dziecka i rodziny. Działania realizowane w istotnej 

mierze przez placówki oświatowe. Ponadto, prowadzone były zajęcia w ramach szkoły dla 
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rodziców, wsparcie psychologa dziecięcego, prawnika, pracowników Poradni Psychologiczno 

- Pedagogicznej w Żaganiu. Pomoc zapewniali również asystenci rodzin. W siedzibie OPS 

w Iłowej były dostępne przez cały rok ulotki i broszury informacyjne z obszaru rodziny. 

5. Bezpieczeństwo rodziny- ochrona przed zjawiskami patologicznymi. 

Cel realizowany przez szereg działań m.in. udzielanie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia 

organizacyjnego, rzeczowego i usługowego dla rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej 

(dożywianie w szkole, organizacja wakacji, stypendia socjalne, poradnictwo prawne) oraz 

współpracę przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz rodziny. 

6. Podniesienie standardów życia społeczeństwa lokalnego poprzez pozyskiwanie funduszy. 

Usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodziny w kierunku pozyskiwania 

funduszy na kwestie społeczne. 

Zadanie realizowane na bieżąco w ramach ogłaszanych konkursów EFS oraz potrzeb 

mieszkańców gminy np. przebudowa szkoły podstawowej, budowa przedszkola. 

7. Poprawa zasobów lokalowych. 

Liczba mieszkań socjalnych w stosunku do potrzeb nadal wymaga zwiększenia. W 2019r. 

w zasobach Gminy pozostawało 14 lokali socjalnych. Mieszkania komunalne mimo 

systematycznych prac ZGKiM nadal wymagają podniesienia standardów. W ubiegłym roku 

podniesiono standard 4 mieszkań komunalnych. W gminie nie ma mieszkań chronionych 

8. Aktywna integracja rodzin i propagowanie zdrowego stylu życia.  

Zadanie realizowane poprzez m.in. organizację przez sołectwa imprez lokalnych o charakterze 

integracyjnym, Centrum Kultury - uroczystości, festynów typu Dzień Dziecka, Święto Azalii 

czy też GKRPA - „Maraton trzeźwości”. W gminie również realizowana jest Karta Dużej 

Rodziny, w ubiegłym roku wydano 159 Kart Dużej Rodziny dla 77 rodzin. 

 

3.9  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

Uchwałą nr 14/8/III/18 Rady miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018r. został przyjęty 

program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2019 rok 

Program przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków; 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej; 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
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rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i w ośrodkach integracji 

społecznej na wsiach, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych; 

– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

  W zakresie prowadzenie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej im. Lotników 

Alianckich w Iłowej realizowano: 

1. 15 listopada 2019r. – klasa IV a – spektakl Strach ma wielkie oczy – zespół teatralny – 

GRUPA T, o tematyce przeciwdziałania prześladowaniom, możliwości szukania pomocy oraz 

rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy. 

2. W trakcie tygodnia profilaktyki zorganizowano zajęcia warsztatowe we współpracy 

z ośrodkiem profilaktyki i uzależnień Profil pod nazwą BEZPIECZNA SIEĆ 2019. W 

zajęciach uczestniczyło 165 uczniów klas V i VI oraz 111 uczniów klas VII i VIII. Uczestnicy 

profilaktyk odznaczali się wyraźnym zaangażowaniem i motywacją do czynnego udziału 

w zajęciach, podczas których zapoznawali się z praktycznymi formami przeciwdziałania 

uzależnieniom od środków psychoaktywnych – szczególnie alkoholu i marihuany oraz 

uzależnieniom czynnościowym – gry sieciowe oraz hazard on-line. 

3.    Kampanie ogólnopolskie, wypoczynek dzieci, organizacja imprez trzeźwościowych 

• koordynacja i prowadzenie Ogólnopolskiej Kampanii – „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

na terenie szkół w Iłowej oraz wszystkich ośrodków integracji społecznych działających 

na wsiach (kampania pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Radiowych 

i Telewizyjnych). 

• finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych   z gminy Iłowa 

– w terminie od -1.08.- 10.08.2019r.   

Z terenu gminy Iłowa na kolonie do Rzucewo pojechało 36 dzieci. Dzieci w trakcie pobytu nad 

morzem uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych w trakcie organizacji warsztatów 

profilaktyczno – wychowawczych. 

• organizowanie XVII „Maratonu Trzeźwości „W roku 2019 pełniono trzygodzinne 

dyżury psychologa klinicznego, terapeuty uzależnień. (każdy trzeci poniedziałek 

miesiąca).             

W zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin w gminie 

odbywają się stałe dyżury psychologa, które odbywały się w każdy trzeci poniedziałek 
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miesiąca.    w okresie tym udzielono łącznie 41 porad, głównie osobom uzależnionym.   Porady 

dotyczyły problemu współuzależnienia i uzależnienia, a także innych problemów osobistych 

i rodzinnych. W trakcie dyżurów realizowano cel zgodny z projektem. Obejmował on działania 

zmierzające do zwiększenia świadomości specyfiki choroby alkoholowej oraz osobistych 

problemów z nich wynikających, nabywania podstawowych umiejętności potrzebnych dla 

prawidłowego procesu trzeźwienia, motywowanie do dalszej pracy nad sobą, pomoc 

w rozwiązywaniu bieżących problemów, w tym sytuacji kryzysowych. Podstawową formą 

pracy było indywidualne spotkanie terapeutyczne. W roku 2019 trzygodzinne dyżury terapeuty 

uzależnień prowadzone były 1 x w tygodniu (czwartek, godz. 16.00). W trakcie dyżurów 

realizowano cel zgodny z projektem. Obejmował on działania zmierzające do zwiększenia 

świadomości choroby alkoholowej oraz osobistych problemów z niej wynikających. Podstawą 

formą pracy były spotkania indywidualne oraz spotkania grupy edukacyjnej dla osób 

uzależnionych.   i tak w ciągu roku 2019, terapeuta przyjął łącznie 56 osób, w tym 12 kobiet, 

udzielił 418 porad osobom uzależnionym i szkodliwie pijącym. 

W Gminie Iłowa działa grupa wsparcia dla kobiet, ofiar przemocy w rodzinie 

Celem spotkań było: uzyskanie równowagi emocjonalnej poprzez pracę na zajęciach 

grupy  wsparcia. Grupa adresowana jest do kobiet, które doświadczają różnych form przemocy 

psychicznej i fizycznej ze strony innych, najczęściej członków rodziny – oraz do osób, które 

doświadczają negatywnych konsekwencji (psychicznych, fizycznych, społecznych 

i ekonomicznych) bycia w związku z partnerem nadużywającym lub uzależnionym od alkoholu 

lub też innych substancji psychoaktywnych.  w spotkaniach uczestniczyło 7 -10 kobiet 

współuzależnionych i doświadczających przemocy. 

 

Środki wydatkowane z programu rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 – 

129.484,65 zł. 

 

3.10 Program przeciwdziałania narkomanii. 
 

Uchwałą Nr 13/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018r. został przyjęty 

Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2019 rok. 

W ramach programu w 2019r. zrealizowano następujące działania: 

• Diagnoza problemów i postaw uczniów wobec używania środków 

psychoaktywnych– przeprowadzenie diagnozy wśród uczniów klas gimnazjalnych oraz 

starszych klas szkoły podstawowej. 
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• Dyżury psychologa dla osób uzależnionych. 

• Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin – dyżury terapeuty uzależnień - rozwijanie dostępu do leczenia 

ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych. 

• Realizacja programów profilaktycznych o świadomym wyborze, odmawianiu 

i propagowaniu spędzania wolnego czasu bez użycia środków psychoaktywnych 

oraz dopalaczy. 

• Wspieranie działalności ośrodków integracji społecznej na wsiach poprzez 

prowadzenie świetlic wiejskich dla dzieci. 

 

Środki wydatkowane z programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 to 34 711,83 zł. 

 

3.11 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

W dniu 6 grudnia 2018r. Burmistrz Iłowej Zarządzeniem numer 7.2018 ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego na rok 2019. Środki publiczne przeznaczono na organizację działalności 

szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na 

terenie Iłowej – 106 500,00 zł  

Rozstrzygniecie nastąpiło 18 stycznia 2019r. W konkursie oferty złożyły 3 organizacje 

działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dotacje przyznano: 

a) Klub Piłkarski „Piast” Iłowa w wysokości: 56 000,00 zł 

b) Akademia Sportu Iłowa w wysokości: 41 000,00 zł 

c) Klub OYAMA Karate Fudo, Bożnów w wysokości: 9 500,00 zł 

Wszystkie organizacje pozarządowe wykorzystały dotacje zgodnie z przeznaczeniem 

i wysokością przyznaną przez Burmistrza: 

a) Klub Piłkarski „Piast” Iłowa wydatkowane zgodnie z umową od 28 stycznia do 30 

listopada 2019 roku w wysokości: 56 000,00 zł, liczba dzieci i młodzieży 

uczestniczących w zajęciach 80 osób na miesiąc. 

b) Akademia Sportu Iłowa wydatkowane zgodnie z umową od 28 stycznia do 30 listopada 

2019 roku w wysokości: 41 000,00 zł, liczba dzieci i młodzieży uczestniczących 

w zajęciach 55 osób na miesiąc. 
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c) Klub OYAMA Karate Fudo, Bożnów wydatkowane zgodnie z umową od 28 stycznia 

do 30 listopada 2019 roku w wysokości: 9 500,00 zł, liczba dzieci i młodzieży 

uczestniczących w zajęciach 20 osób na miesiąc. 

W dniu 6 grudnia 2018 r. Burmistrz Iłowej Zarządzeniem numer 8.2018 ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. Środki publiczne przeznaczono na 

wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa w kwocie 7 

500,00 zł. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 20 lutego 2019 r. Burmistrz przyznał dotację 

jednej organizacji, która złożyła ofertę tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Piękni życiem” w Iłowej. Organizacja wykorzystała dotację w okresie od 20.02.2019 r.  do 

30.11.2019 r., zgodnie z umową.   

W 2019 r. środki przekazane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 

zostały rozdysponowane w wysokości: 114 000,00 zł. 

 

3.12 Plan szkolenia obronnego, zarządzenia kryzysowego, obrony cywilnej. 
 

Plan szklenia obronnego na 2019 rok w Gminie Iłowa został uzgodniony z Wojewodą 

Lubuskim. 

W ramach przedsięwzięć własnych w 2019r odbyło się pięć szkoleń: Główne kierunki 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Iłowa – szkolenie zrealizowano w dniu 

26.04.2019r., Organizacja Akcji Kurierskiej, zadania i obowiązki kurierów. Stały Dyżur 

i szkolenie odbyło się w dniu 31 maja 2019 r.,  Organizacja i zasady współpracy cywilno-

wojskowej (CIMIC) z wojskami własnymi i obcymi – szkolenie zorganizowano w dniu 

28.06.2019r., Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa– 

szkolenie zrealizowano w dniu 27.09.2019r., Ochrona informacji niejawnych podczas 

prowadzonych przygotowań obronnych, Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa– 

szkolenie zrealizowano w dniu 18.10.2019r.  

W ramach kalendarzowego Planu Działań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego zrealizowano następujące działania:  

- Opracowano wytyczne Burmistrza - Szefa OC gminy oraz planu działania w zakresie 

OC i ZK na rok 2019 - zrealizowano w dniu 28 stycznia 2019 r. 
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- Opracowano i przekazano do Biura Zarządzania kryzysowego (BZK) Starostwa 

Powiatowego w Żaganiu sprawozdań umożliwiających opracowanie oceny stanu 

przygotowań OC woj. lubuskiego -zrealizowano 08 lutego 2019r. 

- Zaktualizowano Gminny Plan OC i bazy danych o siłach OC Gminy Iłowa. 

- Zaktualizowano Gminny Plan ZK wraz z załącznikami i procedurami.  

- Opracowano roczny plan pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

W 2019r. obrywały się również cyklicznie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, na których omawiano najważniejsze dla gminy pod kątem bezpieczeństwa 

zagadnienia. Odbyły się cztery spotkania zespołu. W dniu 22.12.2019 roku w związku z 

chorobą ASF (Afrykańskim Pomorem Świń) na terenie powiatu żagańskiego w posiedzeniu 

GZZK w Iłowej poza stałymi członkami udział wzięli: 

Nadleśniczowie Nadleśnictwa Żagań, Nadleśnictwa Ruszów, Nadleśnictwa Wymiarki, 

Sołtysi Sołectw Gminy Iłowa, Komendant Komisariatu Policji w Iłowej, przedstawiciel 

Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Żaganiu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego 

w Żaganiu. 

Prowadzono na terenie Gminy Iłowa kilkukrotnie przeszukania terenu pod katem 

ujawnienia padłych dzików, w którym udział każdorazowo brało ponad 100 osób. 

 Odbywały się również cztery próby syren alarmowych w dniach: 22.03.2019., 

28.06.2019r., 27.09.2019r., 13.12.2019r. oraz dziesięć treningów łączności. Przesłano do 

Wojewódzkiego Biuro Zarządzania Kryzysowego LUW danych zgodnie z zarządzeniem 

Wojewody z dnia 23 września 2008r. w sprawie dystrybucji preparatów jodowych. 

 

3.13 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

Na terenie Gminy Iłowa obowiązują trzy miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłowa 

wskazuje poniższa tabela wraz obszarem objętym planem.  

W roku 2019 wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Tabela nr 17 

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

 

3.14 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy. 
 

W Gminie Iłowa obowiązuje również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. W 2019r. nie wypłynął żaden wniosek o zmianę. 

Lp. Nazwa aktu i data jego podjęcia 

Ilość wydanych 

zaświadczeń w 2018 

r  

Ilość wydanych 

zaświadczeń 

w 2019r 

1. 

UCHWAŁA NR 260/7/XXXV/17 

RADY MIEJSKIEJ w IŁOWEJ 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków 

110 

 

 

145 

Lp. 
Całkowita nazwa 

uchwały 

Dziennik 

Urzędowy 
Obszar objęty planem 

1 

Uchwala w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

centrum miasta 

Iłowa 

Uchwala nr 

166/4/XXIII/04 

z 08 grudnia 2004 

Plan obejmuje obszar ograniczony rzeką 

Czerna i ulicami: Hutniczą, Piaskową, 

Kościelną, Mickiewicza, Drzymały, 

Młyńską i Kolejową 

2 

Uchwala w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

terenów położonych 

w obrębie Gminy 

Iłowa 

UCHWAŁA Nr 

287/4/XXXVII/0

6 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 

30 czerwca 2006 

r 

Plan obejmuje obszar strefy inwestycyjnej, 

ul. Traugutta i Kolejowej 

3 

Uchwała w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

terenów 

działalności 

gospodarczej – 

obręb Konin 

Żagański. 

UCHWAŁA Nr 

108/5/XII/07 

Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 

17 grudnia 2007r. 

Tereny działalności gospodarczej-obręb 

Konin Żagański 
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zagospodarowania przestrzennego 

gminy 

Iłowa 

Źródło: dane ewidencyjne Urzędu Miejskiego w Iłowej. 

 

Jak wskazuje tabela w 2019 wydano 35 zaświadczeń dotyczących o przeznaczeniu w studium 

co może być spowodowane większym zainteresowaniem przedsiębiorców inwestycjami 

w gminie.  

Poniższe zestawienie przedstawia ilość wydanych w 2019 decyzji o warunkach zabudowy 

oraz decyzji o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łączna ilość decyzji 

wydanych w tym zakresie w roku 2019 to 61.  

Decyzje o WZ i ULICP Gminy Iłowa 

Rok 
Ilość wydanych decyzji 

WZ 

Ilość 

wydanych 

decyzji 

ULICP 

Zmiany 

decyzji WZ 

Przeniesienia 

decyzji  

2018 49 5 9 9 

2019 43 12 3 3 

 

W 2019 r. zauważony został znaczny wzrost zainteresowania inwestycjami w zakresie 

budowy farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Iłowa. Wpłynęło 6 wniosków o wydanie 

decyzji. W wyniku prowadzonych postepowań wydano 5 decyzji środowiskowych 

stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W 

jednym przypadku Burmistrz nałożył obowiązek wykonania raportu oddziaływania na 

środowisko. 

W 2019 wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy na budowę farm fotowoltaicznych 

Decyzje środowiskowe w 2019 r na farmy fotowoltaiczne: 

- Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 

nr 75/14 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa. 

- Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Konin Żagański 2 o mocy do 1 MW wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 57 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa. 

- Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Czyżówek 1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działce nr 294/15,294/17 w m. Czyżówek, gmina Iłowa. 
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- Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Konin Żagański 1 o mocy do 1 MW wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 45/7 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa. 

- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 Mwp wraz z niezbędna infrastrukturą na 

dz. nr 464/1, 365/1 obręb Szczepanów, gmina Iłowa. 

 

Decyzje warunki zabudowy w 2019 r na farmy fotowoltaiczne: 

- Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 

nr 75/14 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa. 

- Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Konin Żagański 2 o mocy do 1 MW wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 57 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa. 

- Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Czyżówek 1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działce nr 294/15,294/17 w m. Czyżówek, gmina Iłowa. 

- Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Konin Żagański 1 o mocy do 1 MW wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 45/7 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa. 

 

IV. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w Iłowej. 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym 

organem wykonawczym Gminy Iłowa jest Burmistrz Iłowej, do którego należy m.in. 

wykonanie uchwał Rady Miejskiej w Iłowej. 

Wszystkie podjęte przez Radę Miejską w Iłowej uchwały Burmistrz przekazał 

w ustawowym terminie do organów nadzoru jakimi są Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Wszystkie Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Iłowa natomiast akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 
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Poniższy wykaz zawiera informacje dotyczące realizacji poszczególnych uchwał. 

 

Tabela nr 18 

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Iłowej podjętych w 2019 r. 

NR 

UCHWAŁY 

DATA W SPRAWIE opis 

32/8/V/19 19-02-

2019 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy 

Iłowa 

wejście w życie 

11.03.2019 r. 

33/8/V/19 19-02-

2019 

ustalenia wysokości diet 

przysługującym radnym 

wejście w życie z dnie 1 

marca 2019 r. 

34/8/V/19 19-02-

2019 

udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Żagańskiego 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

35/8/V/19 19-02-

2019 

zmian uchwały budżetowej na 

rok 2019 Gminy Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

36/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Iłowa 

Program opieki nad 

zwierzętami ma celu 

zapewnienie opieki 

i pomocy bezpańskim 

zwierzętom w formie usług 

weterynaryjnych, 

zapewnienia miejsca 

w schronisku, dokarmiania 

itp. Uchwała realizowana 

przez cały rok budżetowy                                                                                            

Data wejścia w życie: 2019-

04-22                                                                                                              

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

1117, opublikowano dnia: 

2019-04-08 

37/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie powołania 

i ustalenia składu osobowego 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 
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Komisji do Spraw Publicznych 

oraz przedmiotu działania 

38/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie powołania 

i ustalenia składu osobowego 

Komisji Budżetu oraz 

przedmiotu działania 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

39/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie powołania 

i ustalenia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

40/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie powołania 

i ustalenia składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

41/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej Gminy Iłowa 

pod nazwą Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Iłowej 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

42/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie aktu o utworzenie 

samorządowej instytucji pod 

nazwą Centrum Kultury 

w Iłowej oraz nadanie statutu 

Centrum Kultury w Iłowej 

wejście w życie 22.04.2019 

43/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii drogi gminnej na 

terenie miejscowości Czerna 

i Konin Żagański 

Uchwałą nr 34/497/19 

Zarządu Województwa 

Lubuskiego z dnia 14 maja 

2019 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie nadania numerów 

drogom powiatowym 

i gminnym drodze nadano 

numer 001874F                                                                                                                                                                            

Data wejścia w życie: 2019-

04-22                                                                                                                

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 



RAPORT o STANIE GMINY IŁOWA| 2019 

 

86 | S t r o n a  

 

z roku: 2019 nr pozycja 

1119, opublikowano dnia: 

2019-04-08 

44/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie do gminnego 

zasobu nieruchomości, 

nieruchomości stanowiącej 

własność osoby fizycznej 

podpisany akt notarialny 

w dniu 19 lipca 2019 r.                                                                                       

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

45/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

46/8/VI/19 28-03-

2019 

w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Iłowa na lata 2019 – 2030 

Gminy Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

47/8/VII/19 09-05-

2019 

w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Iłowa oraz 

określenia granic obwodów 

publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 

1 września 2019 roku 

podjęcie uchwały 

w związku z wygaśnięciem 

klas gimnazjalnych 

w szkołach podstawowych 

z dniem sierpnia r.                                                                                                                                                         

Data wejścia w życie: 2019-

05-29                                                                                                                        

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja, 

opublikowano dnia: 2019-

05-15 

48/8/VII/19 09-05-

2019 

w sprawie określenia 

warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem 

Wykonywana w trakcie 

postępowania 

administracyjnego 

w sprawie usług 

opiekuńczych. Publikacja 

w Dz. Urz. Woj. z roku: 
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specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

oraz warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od 

opłat i trybu ich pobierania 

a także zasad zwrotu 

wydatków za te usługi 

2019 nr pozycja 1469, 

opublikowano dnia: 2019-

05-16           Uchwała 

weszła w życie z dniem 

30.05.2019r. 

49/8/VII/19 09-05-

2019 

w sprawie pozbawienia części 

drogi gminnej kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie 

z użytkowania jako drogi 

publicznej na terenie miasta 

Iłowa oraz zmianie uchwały nr 

164/3/XXXVIII/02 w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych 

zgodnie z pismem 

Burmistrza osoba 

zainteresowana kupnem 

wyłączonej z użytkowania 

części drogi dokonuje 

własnym kosztem 

i staraniem podziału 

geodezyjnego                                        

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

1457, opublikowano dnia: 

2019-05-15                Data 

wejścia w życie: 2020-01-

01 

50/8/VII/19 09-05-

2019 

w sprawie przekazania 

środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

51/8/VII/19 09-05-

2019 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

52/8/VIII/19 30-05-

2019 

w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych nauczycieli 

Podjęcie uchwały jest 

wynikiem wejście w życie 

przepisów o zmianie ustawy 

– Prawo oświatowe, ustawy 

o systemie oświaty oraz 



RAPORT o STANIE GMINY IŁOWA| 2019 

 

88 | S t r o n a  

 

oraz ustalenie tego wymiaru 

dla pedagoga szkolnego, 

logopedy, psychologa, doradcy 

zawodowego, terapeuty 

pedagogicznego 

niektórych innych ustaw 

oraz przepisów ustawy 

o finansowaniu zadań 

oświatowych.                                                                                                                      

Data wejścia w życie: 2019-

09-01                                                                                                              

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

1597, opublikowano dnia: 

2019-06-03 

53/8/VIII/19 30-05-

2019 

w sprawie ustalenia dopłaty do 

taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, zatwierdzonej dla 

Gminy Wymiarki 

obowiązującej na terenie 

miejscowości Borowe 

Uchwalenie dopłaty do 

taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków miało na celu 

zrównanie kosztów 

ponoszonych przez 

odbiorców wody z terenu 

sołectwa Borowe 

z pozostałymi odbiorcami 

wody z gminy Iłowa, a tym 

samym zniwelowanie 

negatywnego odczucia 

mieszkańców jednego 

sołectwa względem 

pozostałych mieszkańców 

gminy Iłowa. W wyniku 

podjęcia uchwały 

postanowiono, że Gmina 

Iłowa dopłacać będzie do 

i grupy taryfowej kwotę 

0,62zł brutto do każdemu 

m3 zużytej wody.                                                    
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Data wejścia w życie: 2019-

06-19 

54/8/VIII/19 30-05-

2019 

wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku 

energetycznego 

Uchwała weszła w życie 

z dniem 19.06.2019r. 

Wykonywana w trakcie 

postępowania 

administracyjnego 

w sprawie wypłaty 

zryczałtowanego dodatku 

energetycznego.              

Uchwała weszła w życie 

z dniem 18.06.2019r.                                                                                            

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

1612, opublikowano dnia: 

2019-06-04 

55/8/VIII/19 30-05-

2019 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

56/8/IX/19 17-06-

2019 

udzielenia Burmistrzowi Iłowej 

wotum zaufania 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

57/8/IX/19 17-06-

2019 

w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Iłowa 

wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania Budżetu Gminy 

Iłowa za 2018 r. 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

58/8/IX/19 17-06-

2019 

absolutorium dla Burmistrza 

Iłowej za 2018 r. 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 
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59/8/X/19 27-06-

2019 

zamiaru połączenia instytucji 

kultury - Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Iłowej i Centrum 

Kultury w Iłowej 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

60/8/X/19 27-06-

2019 

powołania zespołu do 

zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

61/8/X/19 27-06-

2019 

skargi na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iłowej 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

62/8/X/19 27-06-

2019 

o zmianie uchwały Nr 

311/7/XLII/17 Rady Miejskiej 

w Iłowej w sprawie 

zarządzenia poboru podatków 

w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała dotyczy zmiany 

inkasenta tylko 

w miejscowości Borowe 

w związku z wyborem 

nowego sołtysa. Jako 

inkasentów powołano 

sołtysów poszczególnych 

miejscowości. W 2019 r 

Inkasenci pobrali łącznie 

45.300,00 zł.   Data wejścia 

w życie: 2019-07-19                                                    

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

1918, opublikowano dnia: 

2019-07-05 

63/8/X/19 27-06-

2019 

o zmianie uchwały Nr 

89/7/XVI/15 Rady Miejskiej 

w Iłowej w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty od 

posiadania psa w drodze 

inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

Uchwała dotyczy zmiany 

inkasenta tylko 

w miejscowości Borowe 

w związku z wyborem 

nowego sołtysa. Jako 

inkasentów powołano 

sołtysów poszczególnych 

miejscowości. W 2019 r 
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Inkasenci pobrali łącznie 

7.544,00 zł.                                                                                                                                       

Data wejścia w życie: 2019-

07-19                                                                                                               

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

1919, opublikowano dnia: 

2019-07-05 

64/8/X/19 27-06-

2019 

o zmianie uchwały Nr 

129/7/XX/16 Rady Miejskiej 

w Iłowej w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości 

Uchwała dotyczy zmiany 

wzoru deklaracji, która po 

zmianie uwzględnia 

obowiązek informacyjny 

zawarty w art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu 

takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. U. UE. L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.)                                                                                         

Data wejścia w życie: 2019-

07-19                                                                                                               

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

1920, opublikowano dnia: 

2019-07-05 



RAPORT o STANIE GMINY IŁOWA| 2019 

 

92 | S t r o n a  

 

65/8/X/19 27-06-

2019 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

66/8/X/19 27-06-

2019 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Iłowa na lata 2019 - 2030 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

67/8/X/19 27-06-

2019 

o zmianie uchwały Nr 

370/7/L/18 Rady Miejskiej 

w Iłowej o zmianie uchwały 

w sprawie zwolnienia 

przedsiębiorców z podatku od 

nieruchomości stanowiących 

regionalną pomoc 

inwestycyjną prowadzących 

działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Iłowa 

Uchwała przewiduje 

zwolnienie z podatku od 

nieruchomości budynki lub 

ich części, których 

powierzchnia użytkowa 

wynosi co najmniej 10 000 

m2  usytuowane w obrębie 

Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Podstrefy 

Iłowa, zajęte na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, będące 

własnością przedsiębiorcy 

i wybudowane ze środków 

tego przedsiębiorcy. 

Przewidywany okres 

zwolnienia wynikający 

z zapisów uchwały to 10 lat 

od dnia zakończenia 

inwestycji. Brak wniosków 

o zwolnienie na podstawie 

uchwały.                                                           

Data wejścia w życie: 2019-

07-19                                                                                                              

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 
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1923, opublikowano dnia: 

2019-07-05 

68/8/X/19 27-06-

2019 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

69/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie skargi na 

działalność kierownika 

jednostki organizacyjnej 

Gminy Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

70/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego 

Policji informacji 

o kandydatach na ławników 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

71/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

49.2019) na uchwałę nr 

42/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r.  zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

72/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 
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42.2019) na uchwałę nr 

43/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r.  zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

73/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

43.2019) na uchwałę nr 

44/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r.  zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

74/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

44.2019) na uchwałę nr 

45/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r.  zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

75/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 
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46.2019) na uchwałę nr 

46/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

76/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

40.2019) na uchwałę nr 

47/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

77/8/XI/19 23-07-

2019 

sprawie udzielenia odpowiedzi 

na skargę Prokuratora 

Rejonowego w Żaganiu z dnia 

28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt 

PR Pa 41.2019) na uchwałę nr 

48/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

78/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

45.2019) na uchwałę nr 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 
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49/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

79/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

48.2019) na uchwałę nr 

50/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

80/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

Prokuratora Rejonowego 

w Żaganiu z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Sygn. akt PR Pa 

47.2019) na uchwałę nr 

51/4/VI/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 13 marca 

2003 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Sołectw 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

81/8/XI/19 23-07-

2019 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

82/8/XII/19 12-09-

2019 

wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Żaganiu na 

kadencję 2020-2023 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 
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83/8/XII/19 12-09-

2019 

zmieniająca Uchwałę 

Nr 54/8/VIII/19 Rady 

Miejskiej w Iłowej w sprawie 

wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku 

energetycznego 

zmiana załącznika 

84/8/XII/19 12-09-

2019 

skargi na działanie organu 

wykonawczego Gminy Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

85/8/XII/19 12-09-

2019 

określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

Stawki podatku od 

nieruchomości na 2020 rok, 

ulegają zmianie w stopniu 

odpowiadającym 

wskaźnikowi cen towarów 

i usług konsumpcyjnych 

w okresie pierwszego 

półrocza roku 2019 r (to jest 

wzrost o 1,8 %).                                                                                                                                             

Data wejścia w życie: 2020-

01-01                                                                                                              

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr http://dzi 

pozycja 2491, 

opublikowano dnia: 2019-

09-18 

86/8/XII/19 12-09-

2019 

wprowadzenia opłaty targowej uchwała reguluje pobór 

opłaty targowej. Realizacja 

uchwały przez cały rok 

budżetowy             Data 

wejścia w życie: 2020-01-

01                                                                                                                        

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 
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2492, opublikowano dnia: 

2019-09-18 

87/8/XII/19 12-09-

2019 

zmieniająca uchwałę Nr 

113/7/XIX/16 Rady Miejskiej 

w Iłowej w sprawie 

szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

i zagospodarowania tych 

odpadów 

Uchwała zmieniła godziny 

otwarcia Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Opadów. Realizacja 

uchwały poprzez cały rok                                                                                                                                                              

Data wejścia w życie: 2019-

10-02                                                                                                               

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

2493, opublikowano dnia: 

2019-09-18 

88/8/XII/19 12-09-

2019 

wzniesienia pomnika 

w miejscowości Iłowa 

Dla upamiętnienia 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę wzniesiono 

pomnik na działce nr 667/2 

w obrębie miasta Iłowa 

89/8/XII/19 12-09-

2019 

wyrażenia zgody na przyjęcie 

nieruchomości Powiatu 

Żagańskiego do gminnego 

zasobu nieruchomości 

realizacja w 2020 r. 

90/8/XII/19 12-09-

2019 

zaliczenia dotychczasowej 

drogi powiatowej do kategorii 

drogi gminnej 

W związku z brakiem 

podjętej uchwały Rady 

Powiatu Żagańskiego 

w przedmiocie zaliczenia 

dotychczasowej drogi 

gminnej do kategorii drogi 

powiatowej do końca III 

kwartału 2019 r. uchwała 

Rady Miejskiej w Iłowej 

musi być podjęta ponownie 

z mocą obowiązującą od 
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1 stycznia 2021 r. (projekt 

uchwały na sesji 29.04.2020 

r.)                                                                                       

realizacja w 2021 

91/8/XII/19 12-09-

2019 

wyrażenia zgody na 

przekazanie nieruchomości 

z gminnego zasobu 

nieruchomości na rzecz 

Powiatu Żagańskiego 

uchwała powiązana 

z uchwałą powyżej 

92/8/XII/19 12-09-

2019 

pozbawienia kategorii drogi 

gminnej i zaliczenie jej do 

kategorii drogi powiatowej na 

ternie Gminy Iłowa 

w miejscowości Szczepanów 

uchwała powiązana 

z uchwałą powyżej 

93/8/XII/19 12-09-

2019 

wyrażenia zgody na 

przekazanie nieruchomości 

z gminnego zasobu 

nieruchomości na rzecz 

Powiatu Żagańskiego 

uchwała powiązana 

z uchwałą powyżej 

94/8/XII/19 12-09-

2019 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

95/8/XIII/19 30-10-

2019 

uchwalenia rocznego programu 

współpracy gminy Iłowa 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

na rok 2020 

Podjęcie uchwały na 

podstawie art. 5a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i 

o wolontariacie, realizacja 

przez cały 2020 r.                                                     

Data wejścia w życie: 2019-

12-04                                                                                                                        

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 
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3035, opublikowano dnia: 

2019-11-20 

96/8/XIII/19 30-10-

2020 

wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty 

 

97/8/XIII/19 30-10-

2021 

skargi na działanie dyrektora 

Przedszkola Miejskiego 

w Iłowej 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

98/8/XIII/19 30-10-

2022 

określenia wysokości stawek 

podatku od środków 

transportowych 

Stawki podatku od środków 

transportowych na rok 2020 

ulegają zmianie w stosunku 

do roku 2019 w stopniu 

odpowiadającym 

wskaźnikowi cen towarów 

i usług konsumpcyjnych 

w okresie pierwszego 

półrocza roku 2019 

w stosunku do 

analogicznego okresu roku 

poprzedzającego (to jest 

wzrost 0 1,8 %) i zostały 

zaokrąglone w górę do 

pełnych złotych                                                           

Data wejścia w życie: 2020-

01-01                                                                                                               

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

3037, opublikowano dnia: 

2019-11-20 
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99/8/XIII/19 30-10-

2023 

zmieniająca Uchwałę 

Nr 151/7/XXIII/16 w sprawie 

uchwalenia "Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Iłowa do roku 2020" 

aktualizująca PGN, 

umożliwiła tym samym 

aplikowanie 

o dofinansowanie unijne 

zadań związanych 

z ograniczeniem niskiej 

emisji zapisanych 

w dokumencie, w tym 

wymiany źródeł ciepła 

w lokalach mieszkaniowych 

należących do komunalnego 

zasobu mieszkaniowego. W 

dniu 31.10.2019 został 

złożony wniosek 

o dofinansowanie projektu 

z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

RPO – Lubuskie 2020 pn.  

„Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach mieszkalnych 

na terenie miasta Iłowa”.                                                                                                    

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

100/8/XIII/19 30-10-

2024 

zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2019 Gminy Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

101/8/XIV/19 05-12-

2019 

uchwalenia statutu jednostki 

pomocniczej Gminy Iłowa - 

Sołectwo Borowe 

wejście w życie 

31.12.2019 r. 

102/8/XIV/19 05-12-

2019 

zmieniająca uchwałę nr 

224/7/XXXI/16 Rady 

Miejskiej w Iłowej w sprawie 

utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej 

wejście w życie 1 stycznia 

2020 r. 
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„Centrum Usług Wspólnych 

w Iłowej” oraz nadania jej 

statutu 

103/8/XIV/19 05-12-

2019 

zmieniająca uchwałę nr 

68/7/XIII/15 Rady Miejskiej 

w Iłowej w sprawie 

wprowadzenia regulaminu 

korzystania z hali 

widowiskowo-sportowej 

„PIAST” w Iłowej 

Podjęcie uchwały następuję 

w związku z wejściem 

w życie ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o weteranach 

działań poza granicami 

państwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1726 z późn), która 

nadaje weteranom 

i weteranom 

poszkodowanym 

uprawnienie do bezpłatnego 

korzystania z obiektów 

sportowych będących 

w zasobach jednostek 

samorządu terytorialnego.   

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

3462, opublikowano dnia: 

2019-12-17 

Data wejścia w życie: 2019-

12-31 

104/8/XIV/19 05-12-

2019 

przyjęcia programu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych dla 

Gminy Iłowa na rok 2020 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

105/8/XIV/19 05-12-

2019 

przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Iłowa na 2020 rok 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 
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106/8/XIV/19 05-12-

2019 

wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty Szkole Podstawowej 

w Iłowej od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomościami 

Decyzją Burmistrza Iłowej 

znak IZPIV.6844.2.2019 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

ustanowiono trwały zarząd 

na rzecz SP w Iłowej                                                                                                                             

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

107/8/XIV/19 05-12-

2019 

zmieniająca uchwałę 

Nr 357/7/XLVII/18 Rady 

Miejskiej w Iłowej w sprawie 

określenia zasad udzielania 

dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów 

budowy zbiorników 

bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe z terenu 

Gminy Iłowa 

W dotychczasowej uchwale 

ustalono, że wniosek 

o przyznanie dotacji celowej 

na budowę zbiornika 

bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe należy 

złożyć do Burmistrza Iłowej 

w terminie do 15 czerwca 

danego roku budżetowego. 

Analiza funkcjonowania 

wykazała, że pozostały czas 

do złożenia wniosku 

o płatność do dnia 31 

października danego roku 

jest niewystarczający do 

spełnienia wszelkich 

wymogów formalno-

prawnych związanych 

z budową zbiornika, 

wykonania robot 

budowlanych oraz 

zakończenia inwestycji. W 

związku z tym konieczna 

jest zmiana terminu 

składania wniosków 

o dofinansowania 
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umożliwiająca jednocześnie 

wydłużenie okresu realizacji 

zadania. Ponadto konieczne 

było sprostowanie terminu 

wypłaty dofinansowania. 

Dotychczasowe zapisy 

uniemożliwiały wypłatę 

dofinansowania w terminie 

wynikającym z § 11 

uchwały z uwagi na fakt, iż 

pokrywał się z terminem 

złożenia wniosku o płatność 

określonym w § 10 

zmienianej uchwały.                                                                                                                              

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2019 nr pozycja 

3431, opublikowano dnia: 

2019-12-14                        

Data wejścia w życie: 2019-

12-28 

108/8/XIV/19 05-12-

2019 

wysokości opłat za usługi 

komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej 

 

109/8/XIV/19 05-12-

2019 

ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej na 2020 rok dla 

Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Iłowej 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

110/8/XIV/19 05-12-

2019 

określenia górnych stawek 

opłat za usługi usuwania 

odpadów z nieruchomości 

 

111/8/XIV/19 05-12-

2019 

zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2019 Gminy Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 
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112/8/XIV/19 05-12-

2019 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Iłowa na lata 2019 – 2030 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

113/8/XV/19 30-12-

2019 

w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 

103/8/XIV/19 z dnia 5 grudnia 

2019 r. zmieniającej Uchwałę 

Nr 68/7/XIII/15 Rady 

Miejskiej w Iłowej w sprawie 

wprowadzenia regulaminu 

korzystania z hali 

widowiskowo-sportowej 

„PIAST” w Iłowej 

dotyczy sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale                                                                           

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2020 nr pozycja 

112, opublikowano dnia: 

2020-01-09              Data 

wejścia w życie: 2020-01-

23 

114/8/XV/19 30-12-

2019 

w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz w schronisku 

dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 

Wykonywana   przy 

wydawaniu decyzji 

administracyjnych 

dotyczących udzielenie 

schronienia - realizacja 

w 2020 r.                                                                                                                                             

uchwała weszła w życie 

z dniem 23.01.2020r.                                                                                                  

Publikacja w Dz. Urz. Woj. 

z roku: 2020 nr pozycja 

113, opublikowano dnia: 

2020-01-09 

115/8/XV/19 30-12-

2019 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia 

116/8/XV/19 30-12-

2019 

w sprawie wydatków 

zamieszczonych w budżecie 

Gminy Iłowa, których 

niezrealizowane kwoty nie 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia                                                                                                 

realizacja w 2020 r. 
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wygasają z upływem roku 

2019 

117/8/XV/19 30-12-

2019 

uchwała budżetowa na rok 

2020 Gminy Iłowa 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia                                                                                                   

realizacja w 2020 r. 

118/8/XV/19 30-12-

2019 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Iłowa na lata 2020 – 2030 

uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia                                                                                                

realizacja w 2020 r. 

 

 

V. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi. 
 

Gmina Iłowa w 2019 r. przynależała do stowarzyszeń i związków na podstawie 

podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Iłowej. 

 

5.1  Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.  
 

Gmina jest członkiem stowarzyszenia na podstawie Uchwały nr IX/39/94 Rady 

Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 1994 r. Celem Stowarzyszenia jest przezwyciężanie 

granic polsko-niemieckich m.in.: 

likwidacja wzajemnych uprzedzeń i obaw, wspieranie przyjacielskich kontaktów, 

wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu, budowanie wzajemnego porozumienia 

i zaufania, wyrównanie i poprawa poziomu życia po obu stronach granicy, wspieranie 

kooperacji miast i gmin, transgraniczne planowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych, 

współtworzenie.  

Dzięki członkostwu w stowarzyszeniu Gmina Iłowa realizuje projektu transgraniczne 

z wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

5.2  Łużycki Związek Gmin. 
 

Gmina przystąpiła do związku na podstawie Uchwały nr 68/4/VIII/03 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 30 czerwca 2003r. oraz zmiany wprowadzonej Uchwałą nr 119/7/XIX/16 Rady 

Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
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Iłowa do Łużyckiego Związku Gmin.  Związek Gmin obecnie zrzesza następujące gminy: 

Brody, Gozdnica o statusie miejskim, Jasień, Iłowa, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica 

o statusie miejskim, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żary, Żary o statusie miejskim, Żagań, Żagań 

o statusie miejskim. Do zadań Związku należy: wspólne planowanie, wykonywanie 

i eksploatowanie obiektów z zakresu ochrony środowiska, wdrażanie nowoczesnych 

technologii gospodarowania odpadami i gospodarką wodno-ściekową, prowadzenie edukacji 

w zakresie ochrony środowiska, planowanie, wykonywanie i eksploatowanie obiektów 

z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponad gminnym, pozyskiwanie 

środków finansowych na realizację planowanych inwestycji. 

W 2019 roku odbyły się 4 zebrania Zarządu i 5 zebrań przedstawicieli samorządów 

wchodzących w skład ŁZG. 

 

5.3  Rada Fundacji Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie”.  
 

Gmina przystąpiła do fundacji na podstawie Uchwały nr 269/4/XXXIV/06 Rady 

Miejskiej w Iłowej z dnia 15 lutego 2006 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory 

Dolnośląskie, zwane dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym skupiającym 

przedstawicieli sektora publicznego gospodarczego i społecznego. LGD działa jako 

Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych 

i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

 

5.4  Współpraca Gminy Iłowa z Gminą Janschwalde.  
 

Współpracę rozpoczęto na podstawie Uchwały nr 270/4/XXXIV/06 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 15 lutego 2006 r. Podpisany w 2006 roku akt partnerstwa Gmin Iłowa – 

Jänschwalde formułował wspólne cele i założenia polityki równouprawnienia i wzajemności. 

Partnerzy zobowiązali się do wspierania i intensyfikowania stosunków w zakresie kulturalnym, 

gospodarczym, sportowym i turystycznym. Obecnie gmina dzięki partnerowi realizuje szereg 

projektów transgranicznych, zacieśniających współpracę i kontakt między społecznościami. 

Projektu transgraniczne realizowane w 2019 r. zostały opisane w dokumencie.  
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5.5  Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp zoo w Żarach.  
 

Gmina Iłowa na podstawie Uchwały 334/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 

czerwca 2010 r. przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp z o.o. 

w Żarach i objęła udziały tej spółce. Przedmiotem działalności podstawowej jest bieżące                        

i nieprzerwane zaspokajanie przez Spółkę potrzeb odbiorców usług w zakresie gospodarki 

odpadami. W roku 2018 r. Wykonawca realizujący usługi związane z odbiorem                                             

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Iłowa przekazywał odpady po segregacji do zakładu.  

 

 

5.6  Współpraca Gminy Iłowa z Gminą Rietschem.  
 

Współpracę rozpoczęto na podstawie Uchwały nr 141/6/XVII/12 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. Iłowa nawiązała współpracę z gminą Rietschen w celu 

wymiany doświadczeń z zakresu: gospodarki komunalnej, kultury i sportu, współpracy ze 

strażą pożarną, szkołą podstawową, drużynami sportowymi, zespołami wokalnymi i orkiestrą 

dętą. 

 

5.7  Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.  
 

Współpracę rozpoczęto na podstawie Uchwały nr 299/6/XXXVII/14 Rady Miejskiej 

w Iłowej z dnia 2 czerwca 2014 r. Celem Zrzeszenia jest m.in.: 

1) tworzenie warunków formułowania i wyrażania interesów gmin oraz ich ochrona; 

2) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz zabieganie o środki pomocowe z Unii 

Europejskiej; 

3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4) upowszechnianie i rozwijanie kultury lokalnej i regionalnej; 

5) wspieranie i rozwijanie idei samorządowej wśród mieszkańców województwa lubuskiego. 

Burmistrz Iłowej jest członkiem Zarządu Zrzeszenia co daje możliwość wyznaczania 

kierunków działalności zrzeszenia w nowej kadencji.  

W roku 2019 odbyło się pięć posiedzeń Zarządu oraz zorganizowało 5 konwentów, w tym 2 

konwenty wyjazdowe i 3 konwenty jednodniowe. Konwenty Zrzeszenia są stałą formą 
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wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, szkoleń i warsztatów oraz możliwości otwartej 

dyskusji na tematy bieżących problemów samorządowych. Tematyka konwentów jest 

uzależniana od bieżących potrzeb i sytuacji panującej w samorządach. 

 

5.8  Lubuska Organizacja Turystyczna.  
 

Uchwałą nr 120/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016 r. Gmina 

przystąpiła do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  

Celem działalności  Stowarzyszenia  jest m. in: kreowanie i upowszechnianie wizerunku 

województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, integracja środowisk 

samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji 

zainteresowanych rozwojem turystycznym województw, zwiększanie liczby turystów 

odwiedzających województwo, poprawa infrastruktury turystycznej w województwie, 

stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe  

zarządzanie systemem "IT". 

W 2019 r. na bieżąco odbywały się spotkania stowarzyszenia w celu planowania 

wspólnych przedsięwzięć. Z uczestnictwa gminy w Organizacji wynikają bezpośrednie 

korzyści polegające na skonsolidowanych działaniach polegających m.in. na organizacji 

wspólnych imprez. Najważniejszym wydarzeniem 2019 roku była organizacja V Lubuskiego 

Sejmiku Turystycznego zrzeszającego specjalistów ds. turystyki regionalnej, zapewnienie 

tańszej promocji dzięki cyklowi darmowych artykułów w piśmie Kocham Lubuskie. Artykuły 

dotyczyły oferty turystycznej gminy i regionu. Dzięki uczestnictwu w LOTU-rze materiały 

informacyjne o zabytkach w gminie znajdują się w punktach informacji turystycznej 

województwa oraz w Polsko-Niemieckim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 

w Zielonej Górze. Oferta kulturalna i turystyczna gminy jest także bezpłatnie prezentowana 

w katalogach LOTUR.  

13 grudnia 2019 roku podczas uroczystości 15-lecia istnienia Lubuskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej Gmina Iłowa otrzymała podziękowania za wkład w rozwój lubuskiej 

turystyki oraz aktywną działalność kulturalno-turystyczną kształtującą nowoczesny, przyjazny, 

atrakcyjny i pełen naturalnych, i historycznych walorów region.  
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5.9  Związek Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego.  
 

Związek został utworzony Uchwałą nr 138/7/XXI/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.  

Związek Powiatowo – Gminny Powiatu Żagańskiego” jest Związkiem Powiatu Żagańskiego 

oraz Gmin powiatu żagańskiego, tj. Gminy Brzeźnica, Gminy Gozdnica o statusie miejskim, 

Gminy Iłowa, Gminy Małomice, Gminy Niegosławice, Gminy Szprotawa, Gminy Wymiarki, 

Gminy Żagań, Gminy Żagań o statusie miejskim. Utworzony został w celu wspólnego 

wykonywania zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym. Związek wykonuje przekazane mu zadania Członków 

Związku w zakresie powiatowo – gminnych przewozów pasażerskich, w imieniu własnym i na 

własną odpowiedzialność. 
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