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Szanowni Państwo, 
 

Raport o stanie Gminy jest podsumowaniem dokonań Samorządu Gminy Iłów 

w roku 2020. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2020 r. uzyskało pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

W trudnym czasie pandemii, realizacje wszystkich zadań w 2020 roku należy 

uznać za korzystne dla Mieszkańców Gminy. Mimo zmiany wykonawcy w wyniku 

postępowania przetargowego na II etap, z powodzeniem kontynuowana była budowa 

Sali gimnastycznej w Brzozowie. Dzięki dotacjom rządowym przebudowano drogi: 

w Lubatce-Olszowcu, w Kapturach-Wszeliwach, odcinek drogi powiatowej przy placu 

targowym. Na terenie Gminy pojawiły się nowe lampy uliczne z sieci energetycznej oraz 

lampy fotowoltaiczne. Remontowano strażnice i drogi. Wybudowano dodatkową studnię 

głębinową w Brzozówku i dzięki dotacji rządowej otworzyła się perspektywa szybszej 

budowy Stacji Uzdatniania Wody w Lubatce. 

Oczekiwania Mieszkańców, szczególnie związane z poprawą jakości dróg, 

są zdecydowanie większe. Jednak środki finansowe pozostawione do dyspozycji wójta 

są niewystarczające, by zabiegać o dofinansowania na dłuższe odcinki. Każda dotacja 

zewnętrzna musi być proporcjonalnie wsparta wkładem własnym. Trudno oczekiwać, 

że bez udziału własnego można realizować zadania. Sama deklaracja, że zadania 

drogowe są priorytetem to za mało, by remonty dróg gminnych i powiatowych były 

realizowane w szerszym zakresie. Do pozyskiwania dofinansowań na zadania drogowe 

ważne jest także tworzenie dobrej atmosfery w relacjach ze wszystkimi partnerami, 

w tym ze Starostwem. 

W roku 2020 zauważalna jest współpraca i spójne działania szkół, instytucji 

kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dzięki wspólnym 

działaniom pozyskano dodatkowe środki finansowe. Owoce współpracy to także szereg 

sukcesów w konkursach oraz integracja społeczności gminy. 

W walce z pandemią znacząco wykazały się jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Klub Senior+ 

podjął się szycia maseczek. W tak trudnym okresie pandemii należy podkreślić również 
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prospołeczną postawę pracowników Urzędu Gminy, którzy mimo zagrożenia zawsze 

pozostawali do dyspozycji Mieszkańców. W ciągu roku występowały utrudnienia, 

ale nigdy nie doszło do zamknięcia Urzędu. Pracownicy z zaangażowaniem wykonywali 

swoje zadania niejednokrotnie rezygnując z „covidowych uprawnień”. 

Na realizację planów niewątpliwie duży wpływ ma rozbieżność w określeniu 

celu wójta i większości Rady Gminy, tj. Klubu Radnych Razem. Wprawdzie 

deklaratywnie cele są zbieżne, ale w ich realizacji pojawiają się niczym nieuzasadnione 

działania sprzeczne z nimi. Trudno jest na przykład wytłumaczyć ograniczenie rozwoju 

transportu publicznego, które skutkuje droższymi biletami za przejazdy do Sochaczewa 

albo konieczność zwoływania sesji nadzwyczajnej, by realizować zadania drogowe. 

Pomimo rozbieżności większość uchwał podejmowana była jednogłośnie, co świadczy 

o tym, że wszystkim znane są oczekiwania Mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę, że dobro społeczne jest celem nadrzędnym, z optymizmem 

realizuję ważne zadania w bieżącym roku 2021. Zapraszam do lektury Raportu, 

konstruktywnej dyskusji, a nade wszystko do twórczej współpracy. 

 
Jan Paweł Kraśniewski 

Wójt Gminy Iłów 
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Rozdział 1 

CHARAKTERYSTYKA GMINY IŁÓW 

1.1. Historia 

Gmina Iłów została utworzona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie 

z dniem 1 stycznia 1973 roku. W latach 1975-1998 należała do województwa 

płockiego, obecnie jest częścią powiatu sochaczewskiego. 

Historyczne przekazy mówią, że osadnictwo w Iłowie istniało już w paleolicie, jednak 

pierwsze udokumentowane wzmianki dotyczące Iłowa pochodzą z roku 1224, 

sygnowane podpisem Konrada Mazowieckiego, który darował Iłów Cystersom 

Sulejowskim.    W    1506    r.    Iłów    trafił    w posiadanie    rodziny    Radzanowskich 

i na podstawie przywileju od króla Aleksandra na założenie miasta na prawie 

chełmińskim uzyskał prawa miejskie.   Jednocześnie   miasto   otrzymało   zgodę 

na organizowanie czterech jarmarków rocznie oraz jednego targu tygodniowo. Do dziś 

w każdą środę rano w Iłowie czynny jest plac targowy. 

W czasie zaborów w 1870 r. Iłów został pozbawiony praw miejskich. Obecnie ma status 

wsi. Świadectwem miejskiej historii jest rynek, przy którym zachowały się zabytkowe 

kamieniczki. 

Ze względu na położenie blisko Warszawy na terenach obecnej gminy odbywały się 

intensywne walki zarówno w trakcie I, jak i II wojny światowej. Ofiary Bitwy nad 

Bzurą 1939 r. spoczywają na cmentarzach w: Iłowie, Brzozowie i Giżycach. 

Świadectwem I Wojny Światowej są mogiły w: Iłowie, Oborach i Wszeliwach 

(Załuskowie). 

1.2. Położenie i powierzchnia gminy 

Gmina Iłów jest częścią Mazowsza. Położona jest w odległości około 20 kilometrów 

od Sochaczewa, 40 kilometrów od Płocka oraz 80 kilometrów od Warszawy i Łodzi. 

Administracyjnie   stanowi   część   powiatu   sochaczewskiego.   Jej   teren   obejmuje 

56 miejscowości zlokalizowanych na obszarze 129,1 km
2
, co stanowi około 18% 

powierzchni powiatu. Do największych miejscowości należą: Iłów (726 osób), Brzozów 

Stary (580 osób) oraz Giżyce (301 osób). 
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Gmina Iłów Gmina Iłów w Powiecie Sochaczewskim 

Źródło: Wikipedia.pl Źródło: osp.org.pl 

 
Liczba mieszkańców gminy Iłów zameldowanych na pobyt stały wg stanu 

na 31.12.2020 r. z podziałem na poszczególne wsie: 

 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców 

1 Aleksandrów 64 

2 Arciechów 68 

3 Arciechówek 18 

4 Białocin 100 
5 Bieniew 76 

6 Brzozowiec 111 

7 Brzozów A 116 

8 Brzozówek 208 

9 Brzozów Nowy 180 

10 Brzozów Stary 580 
11 Budy Iłowskie 129 

12 Dobki 35 

13 Emilianów 121 

14 Gilówka Dolna 26 

15 Gilówka Górna 93 

16 Giżyce 301 
17 Giżyczki 154 

18 Henryków 127 

19 Iłów 726 

20 Kaptury 112 

21 Karłowo 108 
22 Kępa Karolińska 17 

23 Krzyżyk Iłowski 84 

24 Lasotka 105 
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25 Leśniaki 17 

26 Lubatka 11 

27 Łady 85 

28 Łaziska 95 
29 Miękinki 67 

30 Miękiny 33 

31 Narty 98 

32 Obory 34 

33 Olszowiec 32 

34 Olunin 78 

35 Paulinka 151 

36 Pieczyska Iłowskie 24 

37 Pieczyska Łowickie 47 

38 Piotrów 118 

39 Piskorzec 90 

40 Przejma 83 

41 Rokocina 19 
42 Rzepki 16 

43 Sadowo 168 

44 Sewerynów 76 

45 Stegna 126 

46 Suchodół 95 

47 Szarglew 26 
48 Uderz 36 

49 Wieniec 118 

50 Wisowa 53 

51 Władysławów 71 

52 Wola Ładowska 51 
53 Wołyńskie 97 

54 Wszeliwy 90 

55 Zalesie 108 

56 Załusków 176 

Razem 6049 

 

Obszar gminy podzielony jest na 40 sołectw: Aleksandrów-Wszeliwy, Arciechów- 

Bieniew, Arciechówek-Obory, Białocin, Brzozowiec, Brzozów A, Brzozów Nowy, 

Brzozów Stary, Brzozówek, Budy Iłowskie-Rokocina, Emilianów, Gilówka Dolna 

i Gilówka Górna, Giżyce, Giżyczki, Henryków, Iłów, Kaptury-Karłowo, Krzyżyk 

Iłowski, Lasotka, Lubatka-Szarglew, Łaziska-Leśniaki-Rzepki, Miękinki-Olszowiec, 

Miękiny-Uderz, Narty, Olunin, Paulinka, Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie, 

Piotrów, Piskorzec, Przejma, Sadowo, Sewerynów-Wisowa, Suchodół-Władysławów- 

Kępa Karolińska, Stegna, Wieniec, Wola Ładowska-Łady, Wołyńskie, Załusków, 

Zalesie-Dobki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr%C3%B3w_(gmina_I%C5%82%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszeliwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arciech%C3%B3w_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieniew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arciech%C3%B3wek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obory_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ocin_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzozowiec_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoz%C3%B3w_Nowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoz%C3%B3w_Stary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoz%C3%B3wek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budy_I%C5%82owskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokocina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emilian%C3%B3w_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gil%C3%B3wka_Dolna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gil%C3%B3wka_G%C3%B3rna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gi%C5%BCyce_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gi%C5%BCyczki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk%C3%B3w_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaptury_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kar%C5%82owo_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCyk_I%C5%82owski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCyk_I%C5%82owski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasotka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubatka_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szarglew
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aziska_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bniaki_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzepki_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99kinki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olszowiec_(gmina_I%C5%82%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99kiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uderz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narty_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olunin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paulinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieczyska_I%C5%82owskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieczyska_%C5%81owickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr%C3%B3w_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piskorzec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przejma_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn%C3%B3w_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suchod%C3%B3%C5%82_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw%C3%B3w_(gmina_I%C5%82%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stegna_(powiat_sochaczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_%C5%81adowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82y%C5%84skie
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Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

 

Gmina Iłów położona jest na obszarze Niziny Środkowo-Mazowieckiej. Jej południowa 

część należy do Równiny Kutnowskiej i Wyżyny Gąbińskiej. Wschodnia część gminy 

od Iłowa do Bzury nazywana jest Doliną Arciechowską, natomiast jej część północna 

wchodzi w skład Kotliny Warszawskiej i nosi nazwę Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej, 

zajmując ¼ powierzchni całej gminy. Granicę północną gminy Iłów stanowi rzeka 
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Wisła, która w zdecydowanym stopniu determinuje jej ukształtowanie terenu. Dno 

Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej znajduje się na wysokości 61,1 metrów n.p.m., zaś 

najwyższe wzniesienie ma 105 metrów i leży na terenie wsi Sadowo. 

Gmina Iłów sąsiaduje z ośmioma gminami: Młodzieszyn, Rybno, Kocierzew 

Południowy, Kiernozia, Sanniki, Słubice, Mała Wieś, Wyszogród. 

 

Gminy sąsiadujące z Gminą Iłów 

Źródło: Urząd Gminy Iłów 

Tereny znajdujące się wzdłuż brzegu Wisły są terenami zalewowymi, oddzielonymi od 

koryta rzeki wałem przeciwpowodziowym. Wzdłuż koryta rzeki występują pola 

piasków, wydmy wyniesione w postaci wałów, a także podmokłe i zabagnione 

zagłębienia deflacyjne. 

Charakterystycznym elementem tego krajobrazu są także wyniesione nad powierzchnię 

wody piaszczyste łachy, których wielkość i wyniesienie zmienia się wraz z poziomem 

wody – przy stanie średnim dochodzą do 2 metrów. 

Dużą wartością gminy Iłów jest różnorodność biologiczna. Znaczna część gminy objęta 

jest prawną ochroną przyrodniczą. Na system obszarów prawnie chronionych nakładają 

się tereny o zróżnicowanym statusie prawnym i różnych funkcjach. System tworzą: 

rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, użytki 

ekologiczne, pomniki przyrody. Całości dopełnia ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 

Na odcinku Wisły przylegającym do gminy Iłów znajdują się faunistyczne rezerwaty 

przyrody: Kępa Rakowska o pow. 120 ha, Kępa Antonińska o pow. 475 ha oraz Wyspy 

Zakrzewskie o pow. 310 ha. Tereny tzw. międzywala tego odcinka Wisły są siedliskiem 

blisko 200 gatunków ptaków, w tym ginących i zamieszczonych w Polskich 
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Czerwonych Księgach (m.in. rybitwa białoczelna, sieweczka obrożna, sieweczka 

rzeczna,   ostrygojad,   pogorzałka,   podróżniczek).   Środowisko   tworzą   im   wyspy 

w różnym stadium rozwoju i udziale roślinności: od piaszczystych ławic, zmieniających 

swoje położenie w nurcie rzeki, do stałych wieloletnich wysp, porośniętych wysoką 

wikliną, a niekiedy nawet starymi drzewami. 

„Znakiem Natury” gminy wybranym w konkursie internetowym Ligi Ochrony Przyrody 

jest ,,Podróżniczek” – ptak o niewielkich rozmiarach, który dla ornitologów jest 

prawdziwą perłą. 

1.3. Środowisko naturalne 

Gleby 

Na terenie gminy wyróżnia się dwa obszary użytkowania gleb: 

1. Północno-wschodni, na którym dominują gleby żytnio-ziemniaczne słabe z małym 

udziałem gleb zbożowo-pastewnych (klasy V), gleby żytnio-łubinowe o lekkim składzie 

mechanicznym (głównie klasy VI), gleby żytnio-ziemniaczane dobre w klasie bonitacji 

IV. Są to gleby średnio i mało korzystne do produkcji rolnej o wysokości plonów 

zależnej m.in. od ilości rozkładu opadów w okresie wegetacji. 

W tej części gminy na niewielkich obszarach w okolicy Suchodołu i Arciechowa 

występują gleby zbożowo-pastewne (klasa bonitacyjna III) oraz pszenne bardzo dobre 

(klasa bonitacyjna II), które są bardzo korzystne do produkcji rolnej. 

W części północno-wschodniej na glebach słabej i bardzo słabej jakości (V –VI klasa) 

występują liczne użytki zielone i lasy. 

2. Południowo-zachodni – z dominującą formą użytkowania gleb w postaci użytków 

ornych występujących na bardzo dobrych i dobrych glebach, na których dominują gleby 

pszenne dobre i pszenno-żytnie (klasa bonitacji IIIa i IIIb), żytnio-ziemniaczane dobre 

(klasa bonitacji IV a i IV b) oraz nieliczne czarne ziemie pszenne bardzo dobre w klasie 

bonitacji II (w okolicach wsi Brzozów i Brzozowiec). 

Cały południowo-zachodni rejon gminy posiada bardzo korzystne warunki 

do intensywnej produkcji roślin uprawnych, także tych o wysokich wymaganiach. 

Lasy 

Lasy w gminie Iłów stanowią 12,9% całego obszaru, co zgodnie z ewidencją gruntów 

wynosi około 1 662,75 ha (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) Lasy gminne zajmują 

5,90 ha. Większość lasów znajduje się w północno-wschodniej części gminy. Jej 

północna część przylegająca do Wisły stanowi obszar chronionego krajobrazu i jest 
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otuliną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a z drugiej strony jest 

przedpolem Puszczy Kampinoskiej. 

Do zwartych, dużych kompleksów leśnych zalicza się uroczysko Rzepki, a także 

uroczyska Gilówka i Załusków. W kompleksach leśnych Rzepki rosną 80-100-letnie 

drzewa, zaś w uroczysku Gilówka spotkać można drzewa, które mają 40-100 lat. Są to 

lasy   państwowe,    należące   do   Nadleśnictwa    Łąck.    Lasy   prywatne   występują 

w mniejszych kompleksach i są znacznie rozproszone. 

Warunki wodne 

Gminę Iłów charakteryzują zmienne warunki wodne (hydrograficzne), co przejawia się 

nadmiarem wód na północy i ich niedoborem w południowej części gminy. Główny 

ciek wodny to Wisła o szerokości 0,5-1,5 km, w której poziom wody zmienia się 

w zależności od pory roku, ilości opadów, stanów wody w Wiśle Górnej i waha się od 

2,8 do 6 metrów. Kolejną rzeką przepływającą przez zachodnią i środkową część gminy 

jest Jeżówka, mały ciek w postaci rowu. Gmina posiada również stojące zbiorniki 

wodne – starorzecza oraz będące wynikiem działalności człowieka glinianki, zbiorniki 

poeksploatacyjne i stawy (w parku w Giżycach, Załuskowie, Ostrowcach i Brzozowie 

Starym). 

W sytuacji gdy stan wody w Wiśle w Wyszogrodzie osiąga poziom 500 cm, a w Kępie 

Polskiej 450 cm i ma tendencję wzrostową na terenie gminy może być wprowadzony 

stan ostrzegawczy. Alarm przeciwpowodziowy ogłaszany jest wtedy, gdy stan wody 

osiąga poziom 550 cm w Wyszogrodzie i 500 cm w Kępie Polskiej. 

Klimat i warunki pogodowe 

Teren gminy Iłów leży z strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Podobnie jak 

na całym Mazowszu występują tu słabe opady - około 478-500 mm w poszczególnych 

latach. Z kolei średnie temperatury osiągają wartość od minus 4
0
C w styczniu do plus 

18-19
0
C w lipcu. 

Rok 2020 należał do umiarkowanie dobrych, biorąc pod uwagę warunki pogodowe. 

Okazał się ekstremalnie ciepły, jeśli wziąć pod uwagę średnią dla Polski. Średnia 

roczna temperatura na obszarze gminy wyniosła 10°C. W skali kraju temperatura 

obszarowa wyniosła 9,9°C, o ponad półtora stopnia więcej niż w latach 1981-2010 

(dane IMGW). 

Głównym powodem takiego wysokiego wyniku była wyjątkowo ciepła zima bez 

większych mrozów. Zima 2019/2020, tj. okres od grudnia 2019 r. do końca lutego 

2020 r., była najcieplejszym sezonem zimowym w historii pomiarów temperatury. 

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj%2CKlimat_umiarkowany
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W minionym roku szczególnie ciepłymi miesiącami były luty oraz sierpień, z kolei do 

bardzo chłodnych należy zaliczyć maj. Latem, choć czerwiec i sierpień były miesiącami 

powyżej normy, nie zarejestrowano ekstremalnych upałów. 

Pod względem opadów gmina Iłów weszła w zasięg terenów o niskiej rocznej sumie 

opadów w kraju – poniżej 500 mm, jednakże sklasyfikować je należy jako nie 

odbiegające od normy wieloletniej. Deszcze występowały najobficiej w czerwcu, 

najniższe opady odnotowano w kwietniu. 

1.4. Demografia 

Liczba mieszkańców gminy Iłów   zameldowanych   na   pobyt   stały   na   dzień 

31 grudnia 2020 r. wynosiła 6049 (w 2019 r. – 6088) osób, w tym 3052 kobiety i 2997 

mężczyzn (w 2019 r. – 3063 kobiety i 3025 mężczyzn). Dodatkowo 110 osób było 

zameldowanych na pobyt czasowy (w 2019 r. – 134 osoby). Średnia gęstość zaludnienia 

gminy wynosiła 46,86 osób na 1 km
2
 (gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby 

na 1 km
2
). 

Analizując liczbę ludności w ostatnich latach daje się zauważyć proces niewielkiego, 

ale systematycznego zmniejszania się liczby ludności na terenie gminy. 

 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

ludności 
6193 6172 6125 6125 6088 6049 

Źródło: Urząd Gminy Iłów 

Mieszkańcy gminy Iłów w wieku produkcyjnym w 2020 roku 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców gminy 

kształtowała się następująco: 

 liczba kobiet w wieku 0-18 lat wynosiła 619 osób (w 2019 r. - 614), a liczba 

mężczyzn – 601 osób (w 2019 r. - 613); 
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 liczba kobiet w wieku 19-60 lat wynosiła 1656 osób (w 2019 r. - 1667), a liczba 

mężczyzn w wieku 19-65 lat wynosiła 1977 osób (w 2019 r. - 2011); 

 liczba kobiet w wieku 60 lat i więcej wynosiła 777 osoby (w 2019 r. - 782), 

a mężczyzn w wieku powyżej 65 lat 419 osób (w 2019 r. - 401). 

Źródło: Urząd Gminy Iłów 

Na terenie gminy Iłów zameldowana jest jedna osoba - kobieta powyżej 100 lat - 

urodzona w 1918 roku). 

W ubiegłym roku urodziło się 76 dzieci – 44 dziewczynki i 32 chłopców (w 2019 r. – 

66 dzieci – 33 dziewczynki i 33 chłopców). W tym czasie zmarło 86 osób, w tym 

45 kobiet i 41 mężczyzn (w 2019 r. – 73 osoby, 30 kobiet i 43 mężczyzn). 

Przyrost naturalny w gminie Iłów w 2020 r. był ujemny i wyniósł -39 (w 2019 r. -7). 

Tendencja spadkowa występowała w całym kraju. Wg danych Głównego Urzędu 

Statystycznego liczba ludności Polski w końcu 2020 r. wyniosła 38 268 tys., tj. obniżyła 

się o ok. 115 tys. w stosunku do stanu sprzed roku. Oznacza to ubytek rzeczywisty, 

którego stopa z każdym rokiem jest wyższa. 

Z danych GUS-u wynika także, że w Polsce mamy nadal więcej zgonów niż urodzeń. 

W ostatnim roku znacznie podwyższyła się liczba osób zmarłych, która wyniosła ponad 

485 tys., czyli o ponad 60 tys. więcej w porównaniu do lat poprzednich i jest największa 

od czasów drugiej wojny światowej. Różnica dotyczy drugiej połowy roku, w pierwszej 

połowie roku liczba zgonów nie odbiegała od wartości z lat wcześniejszych. 

Liczba zgonów w gminie Iłów w latach 2015-2020 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba zgonów 65 75 71 64 73 86 
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1.5. Władze lokalne oraz gminne jednostki organizacyjne 
 

Gmina Iłów jest gminą wiejską i podstawową jednostką samorządu terytorialnego. 

Funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

w oparciu o Statut Gminy Iłów uchwalony 28 lutego 2019 r. uchwałą nr 29/VI/2019 

Rady Gminy Iłów. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, 

z mocy ustawy, stanowią gminną wspólnotę samorządową. 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest licząca 15 osób Rada Gminy, która podejmuje 

strategiczne dla gminy decyzje za pomocą aktów prawnych - uchwał. 

Przewodniczącym Rady Gminy Iłów, w kadencji 2018-2023, jest Sławomir 

Tomaszewski. Funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy w 2020 roku pełnili: 

I Wiceprzewodniczący - Przemysław Wasilewski 

II Wiceprzewodniczący - Dorota Bernat (do 24 września 2020 r.) oraz Rafał Durzyński 

(od 24 września 2020 r.). 

Przy Radzie Gminy działało siedem komisji stałych: 
 

1. Komisja    Rewizyjna     -    przewodniczący     Komisji:    Bożena    Rolewska    (do 

22 października 2020 r.) oraz Dorota Bernat (od 22 października 2020 r.). Uchwałą 

Rady Gminy z 17 grudnia 2020 r. Rada Gminy w skład Komisji powołała dodatkowo 

trzy osoby: Dorotę Bernat, Andrzeja Orlińskiego i Marka Ziółkowskiego; 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - przewodnicząca Danuta Geras; 

3. Komisja Budżetu i Finansów - przewodniczący Marek Ziółkowski; 

4. Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - przewodnicząca Dorota Bernat; 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – przewodniczący Przemysław Wasilewski; 

6. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - przewodniczący Rafał Durzyński; 

7. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ładu i Porządku - przewodniczący 

Jakub Zientara. 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Iłów. W kadencji 2018-2023, decyzją 

mieszkańców, jest nim Jan Kraśniewski. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu 

Gminy. Jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy. 

Wójt Gminy na każdej sesji rady gminy składa sprawozdanie ze swojej działalności 

w okresie międzysesyjnym. 



Raport o stanie Gminy Iłów za rok 2020 

17 

 

 

Na terenie gminy Iłów funkcjonuje osiem jednostek organizacyjnych: 
 

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie; 

2. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym; 

3. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Giżycach; 

4. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kapturach; 

5. Przedszkole Samorządowe w Iłowie; 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie; 

7. Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie; 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie. 

 

ROZDZIAŁ 2 

FINANSE, PROJEKTY I MIENIE GMINY 
 

2.1. Budżet gminy, dochody i wydatki 

Budżet Gminy Iłów na 2020 r. zakładał wpływy  w kwocie 34 847 030,51 zł oraz 

wydatki w kwocie  35 870 918,77 zł. 

Zakładane dochody zrealizowano w kwocie 36 159 690,12 zł, tj. 103,77% planu, 

natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 34 361 861,72 zł, tj. 95,79% planu. 

Przychody budżetu wykonane zostały w kwocie 2 826 631,26 zł. 

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 1 802 743,00 zł. 

Dochody Gminy Iłów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (31.12.2020 r. – 6 049 osób) 

wynosiły 5 977,80 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 

5 680,59 zł. 

Struktura dochodów budżetu gminy za 2020 rok 
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Dochód z podatku od środków transportowych w 2020 r. wyniósł 1 500 996,29 zł. 

Dochody z opłat za wodę, ścieki i abonament za 2020 r. osiągnęły kwotę 720 457,17. 

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych to wartość 

na poziomie 1 386 281,24 zł, a od osób prawnych 785 118,55 zł. 

Struktura wydatków budżetu gminy za 2020 rok 
 

W roku 2020 wydatki bieżące stanowiły równowartość 89% wydatków ogółem, 

natomiast wydatki majątkowe były równe 11% wydatków ogółem. 

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne działy zrealizowane w 2020 roku: 
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W roku 2020 na działalność ochotniczych straży pożarnych poniesiono wydatki 

w wysokości 307 187,34 zł. 

Środki wydatkowane w zakresie działalności Rady Gminy to wartość 104 104,13 zł. 

W roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości 

605 856,69 zł. 
 

2.2. Zobowiązania gminy 
 

Kwota zadłużenia Gminy Iłów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 728 563,00 zł, 

co stanowi 24,14% wykonanych dochodów ogółem. 

Na obsługę długu wydatkowano 85 237,09 zł. 
 

2.3. Realizowane projekty 
 

W Gminie Iłów w 2020 r. zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1) W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 

 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach„ w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt „Zdalna Szkoła” - wykonanie wydatków 

115 000,00 zł, w tym kwota zewnętrznego dofinansowania 115 000,00 zł. 

Projekt   Zdalna   Szkoła+   zakładał   wsparcie   funkcjonowania   systemu   oświaty 

w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. 

Odpowiadał na potrzeby uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu 

zdalnym. 

2) W ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu państwa: 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec – Lubatka”- 

koszt ogólny 869 782,37 zł. Zadanie współfinansowano z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie – 565 358,54 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 304 423,83 zł - 100% dofinansowania. 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury – Wszeliwy” – 

koszt ogólny 322 337,61 zł. Zadanie współfinansowano z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 126 263,05 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 89 564,76 zł. Wykonano przebudowę odcinka na długości 

930 mb, w tym 569 mb zostało sfinansowane w ramach środków pochodzących 

z Funduszu Dróg Samorządowych. 
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Celem zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości 

Olszowiec - Lubatka” i „Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości 

Kaptury - Wszeliwy” jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz 

podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. 

 „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali 

gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu 

i drogi wewnętrznej”. Wykonane wydatki to kwota 1 964 989,40 zł, w tym 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000,00 zł. 

 „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym”. Wykonane   wydatki 

106 011,41zł - 100% sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Celem realizacji zadania „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym 

obejmującego budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły 

oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” jest poprawa warunków przyszkolnej 

infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego 

oraz zapewnienie uczniom bezpośredniego, zamkniętego przejścia z budynku szkoły 

na zajęcia gimnastyczne. 

 Zakup usług pozostałych – przewóz publiczny na terenie gminy. Wykonane wydatki 

169 045,15 zł - w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Przewozów 

Autobusowych – 154 416,00 zł. 

Celem realizacji zadania jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych 

umożliwiających mieszkańcom dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, 

szkół czy placówek zdrowia. 

3) W ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu województwa: 

 ,,Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Giżyczki” - Wykonane 

wydatki – 29 999,70 zł - w tym dofinansowanie w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 10 000,00 zł. 

 „Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp oraz oznakowania w sołectwie Budy 

Iłowskie – Rokocina” - wykonane wydatki 23 999,76 zł, w tym dofinansowanie 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 10 000,00 zł. 

Montaż lamp fotowoltaicznych przyczynił się do zaspokojenia potrzeb społeczności 

sołectwa Giżyczki i Budy Iłowskie - Rokocina, w zakresie oświetlenia ulicznego. 

Realizacja inwestycji wpłynęła pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i obniżyła poziom ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na terenie 
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sołectw. Inwestycja ułatwiła mieszkańcom sprawne poruszanie się, podniosła komfort 

i jakość ich życia. Oznakowanie sołectwa Budy Iłowskie - Rokocina usprawniło ruch 

drogowy i zapewniło bezpieczeństwo jego uczestnikom. 

 „Remont OSP Giżyce” - wykonane wydatki 74 956,40 zł w tym dofinansowanie 

Mazowieckie Strażnice – 20 000,00 zł. 

Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na poprawę jakości pracy strażaków, 

warunków operacyjno-logistycznych oraz warunków zabezpieczenia samochodów 

i sprzętu specjalistycznego. 

 „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłów” - wykonane 

wydatki 54 447,19 zł, w tym dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Ochrony Powietrza 54 447,00 zł. 

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłów” 

było realizacją działania naprawczego zawartego w Programie Ochrony Powietrza dla 

Województwa Mazowieckiego. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że na 

obszarze gminy występuje najwięcej kotłów opalanych węglem (paliwo dominujące) 

- 1 861 szt., kotłów opalanych drewnem (paliwo dominujące) - 301 szt. W gminie 

najmniejszą liczbę źródeł ciepła stanowią kolektory słoneczne i pompy ciepła. 

4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych: 

 „Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie gminy   Iłów”   -   wykonane wydatki 

23 379,84 zł - 100% dofinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

Urząd Gminy w trybie ciągłym prowadzi nabór wniosków o odbiór i utylizację 

azbestu. W 2020 roku Gmina Iłów wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację w ramach 

Krajowego programu oczyszczania kraju z azbestu. W ramach programu pozyskano 

dla Gminy Iłów 23 379,84 zł, co stanowi 100% kosztów przedsięwzięcia – 

zutylizowano 66 ton wyrobów zawierających azbest. 

2.4. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych 

 „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”, wydatkowano 

104 550,00 zł. 

Celem realizacji zadania była rozbudowa ujęcia wody podziemnej dla zaopatrzenia 

grupowego w gminie Iłów. Wykonanie otworu studziennego zwiększyło wydajność 
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sieci wodociągowej, co przyczyniło się do zwiększenia komfortu i jakości 

codziennego życia mieszkańców. 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury-Wszeliwy” – 

wydatkowano 106 509,80 zł. 

 Pomoc   finansowa   udzielona   powiatowi   sochaczewskiemu    –    wydatkowano 

163 097,32 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice - 

ul. Wyzwolenia w Iłowie”. 

Celem zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości 

Olszowiec - Lubatka” i „Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości 

Kaptury - Wszeliwy” jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz 

podwyższy komfort i bezpieczeństwa użytkowników drogi. 

 „Modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy” - 12 044,78zł. 

Celem zadania była modernizacja przestarzałej sieci telefonicznej Urzędu, pozwoliło 

na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa oraz poprawy jakości połączeń. 

 „Zakup traktora ogrodowego dla SP Brzozów Stary” - 15 900,00 zł. 

 „Zakup traktora   ogrodowego   (2   szt.   na   potrzeby   placówek   oświatowych)   - 

31 800,00 zł. 

Zakup sprzętu ogrodowego zwiększył wydajność działań przy wykonywaniu prac 

pielęgnacyjnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Iłów. 

 ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Giżycach na cele 

rekreacyjno-sportowe” - II etap - 38 622,00 zł. 

Realizacja zadania   pn.   „Zagospodarowanie   terenu   przy   Szkole   Podstawowej 

w Giżycach na cele rekreacyjno-sportowe” miała na celu poprawę warunków 

przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby zajęć wychowania 

fizycznego oraz zaspokojenie potrzeb różnych grup społecznych w zakresie szeroko 

rozumianej rekreacji ruchowej. 

 „Dostosowanie gminnego boiska sportowego w Iłowie do wymogów Płockiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej –  wykonanie 49 955,84 zł. 

Celem zadania było dostosowanie gminnego boiska sportowego w Iłowie do obecnie 

obowiązujących wymogów licencyjnych POZPN. 
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2.5. Porównanie realizacji budżetu w latach 2018-2020 

 

 
Dochody budżetu w latach 2018-2020 

 

 
Wydatki budżetu w latach 2018-2020 
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Wydatki budżetu w latach 2018-2020 
 

 

Dział Nazwa działu i rozdziału 
Wykonanie 

2018 2019 2020 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 914 383,85 532 961,48 681 636,56 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
wodę 

570 707,10 528 502,65 539 665,99 

600 Transport i łączność 4 894 952,29 1 055 597,29 1 937 834,17 

700 Gospodarka mieszkaniowa 63 531,55 47 869,13 99 010,00 

710 Działalność usługowa 3 996,66 4 141,05 4 500,00 

720 Informatyka 103 157,33 161 063,08 113 101,57 

750 Administracja publiczna 2 870 043,87 2 770 989,07 2 641 150,24 

 

751 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

 

94 689,33 

 

63 373,00 

 

58 919,00 

752 Obrona narodowa 0,00 0,00 1 000,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

247 156,21 284 057,06 316 504,53 

757 Obsługa długu publicznego 151 954,41 163 518,68 85 237,09 

758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 9 549 125,54 10 499 327,34 12 570 280,45 

851 Ochrona zdrowia 63 139,18 137 572,25 96 810,68 

852 Pomoc społeczna 964 166,13 1 116 369,01 1 020 261,51 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

316 061,41 299 037,81 307 117,72 

855 Rodzina 7 770 282,07 8 533 942,05 9 707 078,75 

900 
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

7 084 319,01 3 507 659,61 3 223 830,97 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

449 941,33 460 000,00 518 425,02 

926 Kultura fizyczna 546 254,05 525 725,15 439 497,47 

Razem 37 657 861,32 30 691 705,71 34 361 861,72 

 

W roku 2020 największy udział w poniesionych wydatkach miał dział 801 Oświata 

i wychowanie – 12 570 280,45 zł oraz 855 Rodzina – 9 707 078,75 zł. Porównywalną 

wysokość wydatkowanych środków poniesiono na dział 600 Transport i łączność 

(1 937 834,17 zł), 750 Administracja publiczna (2 641 150,24 zł) oraz 900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska (3 223 830,97 zł). 
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Zrealizowane wydatki w wybranych działach w latach 2018-2020 

 

Szczegółowe informacje z realizacji budżetu Gminy Iłów przedstawione zostały 

w ,,Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Iłów za 2020 r.” 

2.6. Fundusz sołecki 
 

Uchwałą Nr 34/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Rada Gminy Iłów po raz pierwszy 

wyodrębniła fundusz sołecki. Funkcjonujący od 2020 roku fundusz to zaplanowane 

w budżecie gminy pieniądze, zagwarantowane dla sołectw na wykonanie zadań, 

służących poprawie warunków życia mieszkańców. O ich przeznaczeniu decydują 

mieszkańcy danego sołectwa. Wysokość tego funduszu zależy od liczby mieszkańców. 

W budżecie Gminy Iłów na rok 2020 na przedsięwzięcia w ramach Funduszu 

Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 652 468,65 zł, wykorzystano 

605 856,69 zł. 

Wykonanie zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: 

 Arciechów - Bieniew - środki w kwocie 15 728,75 zł przeznaczono na prace 

wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady. 

 Arciechówek - Obory – środki w kwocie 11 796,56 zł przeznaczono na prace 

wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady. 

 Aleksandrów - Wszeliwy – środki w kwocie 5 000,00 zł przekazano na bieżące 

utrzymanie drogi gminnej   Wszeliwy-Paulinka oraz 11 368,87 zł na remont łazienek 

w Szkole Podstawowej w Kapturach. 



Raport o stanie Gminy Iłów za rok 2020 

26 

 

 

 Budy   Iłowskie   –   Rokocina   –   środki   w   kwocie   11 185,98   zł   przekazano 

na oznakowanie w sołectwie Budy Iłowskie – Rokocina oraz 5 000,00 zł na zakup 

i montaż lampy fotowoltaicznej. 

 Białocin – środki w kwocie 13 671,21 zł przekazano na wykonanie dokumentacji 

na budowę drogi gminnej we wsi Białocin. 

 Brzozów A – środki w kwocie 14 722,84 zł przeznaczono na zakup i montaż lamp 

fotowoltaicznych. 

 
Lampa fotowoltaiczna w miejscowości Brzozów A. 

 Brzozów Nowy – środki w kwocie 14 832,01 zł przeznaczono na montaż lamp 

fotowoltaicznych oraz 3 000,00 zł na zakup znaków ograniczenia prędkości. 

 Brzozów Stary – środki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na remont OSP 

w Brzozowie Starym, 3 500,00 zł doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

w Brzozowie Starym, 18 032,76 zł przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie 

Starym. 

 Brzozówek – środki w kwocie 12 472,13 zł przekazano na montaż lamp 

fotowoltaicznych, 1 000,00 zł na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

w   Brzozowie   Starym,    5 000,00 zł    na    bieżące    utrzymanie    drogi    gminnej 

w miejscowości Targaszew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampa fotowoltaiczna w miejscowości Brzozówek. 
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 Brzozowiec – środki w kwocie 14 402,78 zł przekazano na bieżące utrzymanie dróg 

gminnych w sołectwie Brzozowiec. 

 Emilianów – środki w kwocie 14 768,56 zł przekazano na bieżące utrzymanie dróg 

gminnych we wsi Emilianów. 

 Gilówka Dolna - Gilówka Górna – środki w kwocie 14 722,84 zł przekazano na 

montaż lamp fotowoltaicznych. 

 Giżyce – środki w kwocie 25 650,66 zł przekazano na remont OSP Giżyce. 
 

Widok sali w OSP w Giżycach. 

 Giżyczki – środki w kwocie 1 814,59 zł przeznaczono na utwardzenie drogi gminnej 

we wsi Giżyczki na odcinku 0,7 km, 14 600,00 zł na zakup oraz montaż 

fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Giżyczki. 

 Henryków – środki w kwocie 14 860,01 zł przeznaczono na remont OSP Giżyce. 

 Iłów – środki w kwocie 21 329,83 zł przeznaczono na zagospodarowanie parku 

w Iłowie wraz z zakupem drobnego sprzętu, 21 329,82 zł przekazano na remont OSP 

Iłów. 

 Kaptury - Karłowo środki w kwocie 19 523,76 zł przeznaczono na remont łazienek 

w Szkole Podstawowej w Kapturach. 

Łazienka w SP w Kapturach. 
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 Krzyżyk Iłowski – środki w kwocie 7 000,00 zł przeznaczono na naprawienie 

przepustu w ciągu drogi gminnej 380213W Krzyżyk Iłowski oraz 6 122,53 zł 

przekazano na wykonanie mapy do celów projektowych wraz z wytyczeniem szlaku 

drogi gminnej, podsypaniem drogi gminnej Krzyżyk Iłowski. 

 Lasotka – środki w kwocie 10 991,27 zł przekazano na zakup i montaż lamp 

fotowoltaicznych, 3 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych. 

 Lubatka - Szarglew - środki w kwocie 5 973,54 zł przekazano na budowę drogi 

gminnej asfaltowej w miejscowości Lubatka-Szarglew, 5 000,00 zł na bieżące 

utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubatka-Szarglew. 

 Łaziska - Leśniaki –   Rzepki   –   środki   w   kwocie   14 951,45 zł   przekazano 

na utwardzenie drogi gminnej na odcinku drogi Łaziska-Rzepki. 

 Miękiny - Uderz – środki w kwocie 7 711,02 zł przeznaczono na prace 

wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady, 

5 000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Uderz. 

 Miękinki – Olszowiec – środki w kwocie 13 716,93 zł przekazano na bieżące 

utrzymanie dróg gminnych. 

 Narty – środki w kwocie 10 000,00 zł przekazano na zakup i montaż lamp 

fotowoltaicznych, 1 000,00 zł na zakup i montaż 2 szt. znaków STOP, 1 000,00 zł na 

zakup i montaż 2 szt. znaków ostrzegawczych "Niebezpieczny zakręt", 1 625,48 zł 

zakup i montaż 2 szt. znaków ograniczenia prędkości. 

 Olunin – środki w kwocie 12 939,64 zł przekazano na montaż lamp 

fotowoltaicznych. 

 Pieczyska Iłowskie – środki w kwocie 10 333,42 zł przekazano na montaż bramek 

zabezpieczających przy drodze gminnej w Pieczyskach Iłowskich. 

 Pieczyska Łowickie – środki w kwocie 11 247,88 zł przeznaczono na montaż lamp 

fotowoltaicznych. 

 Przejma – środki w kwocie 9 848,19 zł przekazano na utwardzenie drogi gminnej 

Przejma-Lasotka, 3 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych. 

 Piotrów środki w kwocie 14 631,39 zł przekazano na remont OSP Giżyce. 

 Paulinka – środki w kwocie 15 957,36 zł przekazano na remont łazienek w Szkole 

Podstawowej w Kapturach. 

 Piskorzec - środki w kwocie 6 000,00 zł przeznaczono na wytyczenie szlaku drogi 

gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec. Wytłuczniowanie 

drogi gminnej Piskorzec – 7 305,42 zł. 

 Suchodół - Władysławów - Kępa Karolińska – środki w kwocie 8 700,00 zł 

przeznaczono na montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazynowanie 

sprzętu strażackiego, środki w kwocie 9 132,01 zł przeznaczono na doposażenie 

świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół. 

 Stegna – środki w kwocie 11 997,18 zł przeznaczono na zakup i montaż lamp 

fotowoltaicznych, 3 000,00 zł na oznakowanie sołectwa. 

 Sewerynów – Wisowa – środki w kwocie 13 817,24 zł przeznaczono na zakup 

i montaż lamp fotowoltaicznych, 1 500,00 zł na doposażenie placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym. 
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 Sadowo – środki w kwocie 16 146,16 zł przekazano na budowę siłowni zewnętrznej 

w Ostrowcach, 1 000,00 zł, doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

w Brzozowie Starym. 

 Wołyńskie – środki w kwocie 13 8080,38 zł przekazano na doposażenie placu zabaw 

przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie. 
 

Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie 

 Wola Ładowska – Łady środki w kwocie 15 271,52 zł przekazano na prace 

wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady. 

 Wieniec – środki w kwocie 14 860,01 zł przekazano na zakup 2 bramek piłkarskich 

i wyposażenie placu zabaw w Ostrowcach. 
 

Plac zabaw przy OSP w Ostrowcach 

 Załusków – środki w kwocie 18 837,92 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg 

gminnych. 
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 Zalesie - Dobki – środki w kwocie 10 728,75 zł przekazano na bieżące utrzymanie 

dróg gminnych na odcinkach Zalesie-Sadowo oraz Dobki-Białocin, środki w kwocie 

5 000,00 zł   przeznaczono   na   modernizację   boiska   przy   Szkole   Podstawowej 

w Kapturach. 
 

Boisko przy SP w Kapturach 

 
2.7. Zamówienia publiczne 

 

W 2020 r. wszczęto 7 postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

powyżej kwoty 30.000 euro na: usługi, roboty budowlane oraz dostawy. 

1) Udzielono zamówienia na usługę kredytu o wartości 2 440 202,48 zł realizując 

postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Kredyt długoterminowy w kwocie 

2 300 000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”. 

2) Udzielono trzech zamówień na roboty budowlane o wartości 3 041 528,06 zł 

realizując postępowania o udzielenie zamówień publicznych pn.: 

a) „Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec-Lubatka”; 

b) „Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury i Wszeliwy”; 

c) „Rozbudowa Szkoły Publicznej w Brzozowie Starym, obejmująca budowę sali 

gimnastycznej z łącznikiem i drogą wewnętrzną – Etap II”. 

3) Udzielono zamówienia na dostawę oleju opałowego o wartości 130 100,00 zł 

realizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju 

opałowego lekkiego dla Gminy Iłów oraz gminnych jednostek organizacyjnych 

w 2021 roku”. 
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4)  Wszczęto dwa postępowania na usługę odbioru odpadów komunalnych o wartości 

1 907 947,22 zł realizując postępowania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłów 

w 2021 r., a także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

wskazanego przez Zamawiającego”. 

Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczających 

środków zabezpieczonych w budżecie gminy. Drugie postępowanie zostało 

wszczęte 9 grudnia 2020 r. i zakończone udzieleniem zamówienia publicznego 

18 marca 2021 r. 

2.8. Stan mienia (nieruchomości) gminy Iłów 
 

W skład mienia Gminy Iłów na dzień 31 grudnia 2020 r. wchodziły niżej wskazane 

prawa własności oraz użytkowania wieczyste: 

1) prawa     własności     do     166     nieruchomości     gruntowych     zabudowanych 

i niezabudowanych, będących w dyspozycji Gminy Iłów, o wartości 1 468 936,80 zł, 

2) prawo użytkowania wieczystego ustanowione na 2 nieruchomościach gruntowych 

przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej o wartości 71 720,00 zł, 

3) prawa własności   do   7   nieruchomości   gruntowych   zabudowanych,   będących 

w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych, tj. szkół podstawowych o łącznej 

wartości gruntów i budynków 6 448 941,53 zł, 

4) prawa własności 24 budynków i budowli o wartości 11 151 141,28 zł. 

Wartość praw wymienionych w pkt.1-4 stanowi kwotę 19 140 739,61 zł. 

W 2020 roku na podstawie decyzji „komunalizacyjnych” (art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872) Wojewoda Mazowiecki stwierdził nabycie 

przez gminę Iłów prawa własności 5 nieruchomości/działek ewidencyjnych zajętych 

pod drogi publiczne gminne (Olszowiec, Lubatka, Wszeliwy i Kaptury). Ponadto 

Gmina    nabyła    nieodpłatnie     od     prywatnych     właścicieli     prawa     własności 

4 nieruchomości/działek ewidencyjnych z przeznaczeniem pod drogi gminne publiczne 

(Pieczyska Łowickie i Wszeliwy). 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. gmina Iłów w obrocie cywilno- 

prawnym zbyła 3 nieruchomości położone we wsiach: Łady - 2 nieruchomości oraz 

w Brzozowie Starym - 1 nieruchomość, uzyskując łączny dochód netto w wysokości 

117 870,90 zł. 
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ROZDZIAŁ 3 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W 2020 roku Rada Gminy odbyła 13 posiedzeń (w tym 4 Sesje nadzwyczajne), 

na których podjęte zostały 62 uchwały. 

Z uwagi na zaistniałą w marcu na obszarze całego kraju sytuację związaną z pandemią 

COVID-19 oraz wprowadzeniem   obostrzeń   posiedzenia   Rady   Gminy   Iłów   od 

25 maja 2020 r. odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego - bez udziału 

Sołtysów, kierowników jednostek podległych oraz mieszkańców. 

3.1. Wykonanie uchwał Rady Gminy Iłów podjętych w 2020 roku 

 
Wszystkie podjęte w 2020 roku przez Radę Gminy Iłów uchwały zostały przekazane 

do organów nadzoru: w zakresie zgodności z prawem do Wojewody Mazowieckiego, 

a w zakresie finansowym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu 

Zamiejscowego w Płocku. 

Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iłów. 

Większość uchwał weszła w życie z dniem podjęcia. Publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego podlegało 21 uchwał będących aktami 

prawa miejscowego (przepisami prawa powszechnie obowiązującymi na obszarze 

Gminy). Weszły one w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia lub z mocą 

obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku. 

1. Uchwałą nr 130/XXVI/2020 z 7 lipca 2020 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uchwalony został nowy Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłów. 

2. W lipcu Rada Gminy, po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, przyjęła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Iłów. Konieczność podjęcia uchwały wynikała z dostosowania 

regulaminu do terminologii ustawowej. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi 

Gminy Iłów. 

3. Uchwałą nr 108/XXI/2020 z 9 stycznia 2020 roku określono wzór   deklaracji 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

4. W sierpniu 2020 r. Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 rok, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
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wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy Iłów oraz pozytywnym 

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła absolutorium za rok 2019 dla Wójta 

Gminy Iłów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Jednocześnie zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 

2019 rok. 

5. Rada Gminy po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, nie udzieliła 

Wójtowi wotum zaufania. Powodem podjętej decyzji było nieuzyskanie zgody 

bezwzględnej większości ustawowego składu rady. 

6. We      wrześniu      Prezydium      Rady      Gminy      zmieniło      skład.      Funkcję 

II Wiceprzewodniczącego objął radny Rafał Durzyński. Rezygnację z tej funkcji 

złożyła radna Dorota Bernat. Zmienił się również skład oraz Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. 

7. Największa liczba podjętych w 2020 r. uchwał dotyczyła sfery budżetowej, w tym 

m.in.: zmian budżetu Gminy Iłów na 2020 r., zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego (remont 

drogi powiatowej nr 3838W   Iłów - Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice - 

ul. Wyzwolenia w Iłowie, w wysokości 164 451,00 zł), zaciągnięciu kredytu 

długoterminowego w kwocie 2 300 000,00 na pokrycie planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek. Spłata zaciągniętego kredytu oraz odsetek ma nastąpić do 2030 roku. 

8. W zakresie podatków i opłat lokalnych Rada Gminy podjęła uchwały ustalając: 

 Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących 

na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień w tym podatku. 

 Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Iłów na rok 2021. Wykonanie uchwały 

powierzono Wójtowi Gminy. Podatek został obniżony z kwoty 58,55 zł za 1 dt 

do kwoty 52,00 zł za 1 dt. 

 Pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych 

w drodze inkasa. Inkasentami są sołtysi poszczególnych sołectw gminy. 

Wynagrodzenie za inkaso ustalone zostało % stawką od sumy zainkasowanych 

i terminowo przekazanych podatków (10-12%). 
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 Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Iłów w roku szkolnym 2020/2021 

w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe (4,31 zł za litr – olej napędowy, 

4,36 zł za litr – benzyna, 1,99 zł za litr – autogaz). 

 Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok. 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość jest iloczynem liczby mieszkańców 

zamieszkujących tę nieruchomość oraz wysokości stawki takiej opłaty. Jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata miała wynosić 

36,00 zł miesięcznie od osoby. Jeżeli obowiązek zbierania odpadów w sposób 

selektywny nie był wypełniany   stawka   od   jednej   osoby   wynosiła   72,00 zł. 

W przypadku zadeklarowanego kompostowania zwolnienie wynosiło 10,00 zł 

miesięcznie od obowiązującej opłaty. Przyjęta 30 listopada uchwała weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. W styczniu 2021 r. w związku z unieważnieniem 

przetargu na odbiór odpadów komunalnych i korzystniejszymi dla mieszkańców 

rozstrzygnięciami drugiego przetargu Rada Gminy na wniosek Wójta obniżyła 

wysokość opłaty z 36,00 zł do 28,00 zł. Zwolnienie dla nieruchomości 

kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych zostało utrzymane 

w wysokości 10,00 zł. 

 Nowe stawki opłaty za zajęcie 1m
2
 pasa drogowego dróg gminnych. Straciła moc 

przyjęta 5 listopada 2013 roku uchwała Nr 214/XXXVIII/2013. Wysokość stawek 

dostosowano do zmienionej treści art. 40 ust. 8 ustawy o drogach gminnych. 

Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Iłów. 

9. Rada Gminy Iłów przyjęła stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w gospodarce 

odpadami w Gminie Iłów, wnosząc o podjęcie niezwłocznych działań mających 

na celu rozwiązanie problemu w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami. Powodem podjęcia stosownej uchwały były drastycznie rosnące koszty 

odbioru i utylizacji odpadów, co przekłada się na wzrost opłat ponoszonych przez 

mieszkańców. 

10.  Uchwałą    Rady    Gminy    przekazano    skargę    do    sądu    administracyjnego 

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, stwierdzające nieważność 

uchwały Rady Gminy Iłów z dnia 19.12.2019 r. nr 100/XIX/2019 w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy. 
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11. Wprowadzono zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. Zmiana ta daje w praktyce możliwości przyznania wyższego stypendium 

socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłów w granicach 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

12. W maju 2020 r. przyjęty został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2020 r., którego 

wykonanie powierzono Wójtowi Gminy. 

13. Przyjęta w sierpniu uchwała w sprawie organizacji transportu zbiorowego określiła 

sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Iłów. Rada upoważniła Wójta Gminy 

do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego oraz zawarcia umowy o dopłatę. 

14. Wyrażono zgodę na dokonanie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy 

Iłów na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łąck, co pozwoliło na uregulowanie stanu 

faktycznego oraz prawnego dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości 

składającej się z działki w obrębie geodezyjnym Obory, należącej do prywatnych 

właścicieli. 

15. We wrześniu 2020 r. wyrażono zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Iłów 

bonifikaty od ceny nieruchomości mieszkalnej położonej w miejscowości i obrębie 

geodezyjnym Łady (40%) oraz od ceny nieruchomości mieszkalnej, położonej 

w miejscowości i obrębie geodezyjnym Brzozów Stary (90%). 

16. Postanowiono przedłużyć do końca 2022 roku okres obowiązywania: „Strategii 

Rozwoju Gminy Iłów na lata 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

Natura 2000”. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Iłów. 

17. W listopadzie 2020 r. uchwalono nowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iłowie. Straciła moc uchwała nr 26/IV/2007 z 26 stycznia 2007 roku. 

18. Uchwałą nr 158/XXXII/2020 z 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Iłów przyjęła 

Program współpracy Gminy Iłów 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 2021 rok. 

19. Rada Gminy przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Iłów. Konieczność podjęcia nowej uchwały wynikała z dostosowania regulaminu do 

terminologii ustawowej. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Iłów. 
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20. Przyjęta w sierpniu uchwała w sprawie organizacji transportu zbiorowego określiła 

sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Iłów oraz gminy, z którymi zawarte 

zostanie porozumienie opisane w art. 7 ust. ustawy o publicznym transporcie 

drogowym w gminnych przewozach pasażerskich. Rada upoważniła Wójta Gminy 

do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego oraz zawarcia umowy o dopłatę, o której mowa w ustawie o Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

21. W 2020 roku Rada Gminy Iłów rozpatrywała skargę Stowarzyszenia Kultury 

Fizycznej „UNIA IŁÓW” na bezczynność Wójta Gminy Iłów zarzucającą odmowę 

powierzenia lub dofinansowania dwóch zadań określonych we wnioskach z dnia 

28.10.2019 r., braku odpowiedzi na pisma z dnia 12.12.2018 r. i 06.09.2019 r., 

a także braku podjęcia działań w celu dofinansowania Stowarzyszenia. Skargę Rada 

postanowiła pozostawić bez rozpoznania jako bezprzedmiotową. 

22. Nadano nazwy dwóm nowopowstałym rondom w miejscowości Brzozów Stary. 

Pierwszemu z nich zlokalizowanemu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 577 

z drogą powiatową nr 3839W Brzozów Stary – Wieniec nadano nazwę: „Rondo 

Wincentego Witosa”. Drugie rondo położone na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 

nr 577 z drogą powiatową nr 3811W Brzozów Stary – Koszajec uzyskało nazwę: 

„Rondo Żołnierzy AK Cichociemnych”. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi 

Gminy Iłów. 

23. Nadano nazwę skwerowi: „Skwer im. Żołnierzy AK Cichociemnych: rtm. Mariana 

Jureckiego i kpt. Andrzeja Świątkowskiego” w miejscowości Brzozów Stary. 

24. W listopadzie 2020 r. uchwalono tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

25. Rada Gminy Iłów w grudniu 2020 r. zatwierdziła Uchwałę Budżetową Gminy Iłów 

na rok 2021. Wykonanie uchwały jest realizowane przez Wójta Gminy w 2021 roku. 

26. Uchwalona została również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłów na lata 

2021-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych 

na programy, projekty i zadania. 

Szczegółowe działania związane   z   realizacją   uchwał   Rady   Gminy   są   opisane 

w poszczególnych rozdziałach raportu. 
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3.2.Wykonanie uchwał Rady Gminy Iłów podjętych w 2019 roku, których 

realizacja obejmowała rok 2020 

1. 28 lutego 2019 r. uchwałą nr 29/VI/2019 Rady Gminy Iłów kadencji 2018-2023 

ustanowiony został nowy Statut Gminy Iłów z mocą obowiązującą od pierwszego 

dnia kadencji Rady Gminy Iłów. 

2. W zakresie podatków i opłat lokalnych podjęte przez Radę Gminy w 2019 uchwały 

określiły na 2020 rok do wykonania przez Wójta Gminy: 

 Wysokości stawek podatku od nieruchomości (od gruntów oraz od budynków lub ich 

części). 

 Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących 

na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień od podatku. 

 Obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Iłów na rok 2020. Podatek został obniżony 

z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt. 

 Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Iłów w roku szkolnym 2019/2020 

w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe. 

 Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli odpady 

komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosiła 29,00 zł 

miesięcznie od osoby. W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów 

w sposób selektywny stawka od jednej osoby wynosiła 58,00 zł. Zwolnienie 

za posiadanie kompostownika wynosiło 1,00 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

3. W marcu 2019 r. Rada Gminy zobowiązała Wójta do wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego w 2020 roku. 

4. Ustalona została maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 

oraz zasady usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie gminy Iłów. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być 

usytuowane bliżej niż 70 metrów od szkół i przedszkoli, obiektów sakralnych, 

placówek oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia. Za wykonanie uchwały 

odpowiedzialny jest Wójt. 

5. W roku 2019 Rada Gminy Iłów przyjęła następujące programy na rok  2020: 
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 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii; 

 Program współpracy Gminy Iłów 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, opracowany z udziałem przedstawicieli 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i po przeprowadzonych 

konsultacjach; 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Iłów. 

 Dokonano zmiany ustanowionego w grudniu 2018 r. wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 

którego koordynatorem w miejsce Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej został Wójt Gminy Iłów. 

6. Ustalony został plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Iłów oraz określone zostały granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 r. na rok szkolny 2019/2020. 

7. Uchwalono tygodniowy obowiązek wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 

i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach, a także w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Iłów, który wynosi 25 godzin. Uchwała weszła w życie 

z dniem 1 września 2019 r. 

8. W listopadzie 2019 r. uchwałą nr 96/XVIII/2019 utworzono na terenie gminy Iłów 

ośrodek wsparcia dziennego. Stosowna uchwała podjęta została w listopadzie 2019 r. 

Jest to pierwsza inicjatywa tego typu na terenie gminy. Ośrodek wsparcia dziennego 

pod nazwą Klub SENIOR+ ma swoją siedzibę w Iłowie, przy ul. Plac Kasztanowy 6. 

Klub od 1 stycznia 2020 r. działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iłowie. 

9. W grudniu 2019 roku do realizacji została uchwalona Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy Iłów na lata 2020-2030. 

10. Rada Gminy przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Iłów na rok 2020. 



Raport o stanie Gminy Iłów za rok 2020 

39 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

ORAZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 
4.1. Informacje wstępne 

W 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

ok. 5 ha powierzchni gminy. W studium do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczono ok. 102 ha powierzchni gminy. 

4.2. Decyzje lokalizacyjne 

W 2020 r. wydano 22 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Najwięcej z nich odnosiło się do budowy sieci energetycznych. Decyzje dotyczyły 

kablowych i napowietrznych linii niskiego napięcia ze złączem (złączami) kablowo- 

pomiarowym w następujących obrębach geodezyjnych gminy: 

 ,,Giżyce” – ok. 260 m, 

 ,,Brzozówek” – ok. 2000 m, 

 ,,Henryków”- ok. 14 m, 

 „Wola Ładowska” i „Pieczyska Łowickie”- ok. 20 m, 

 ,,Wszeliwy” i „Paulinka”- ok. 1065 m, 

 ,,Budy Iłowskie”- ok. 60 m, 

 ,,Brzozów A”, ,,Brzozów Stary”- ok. 23 m, 

 ,,Giżyce” - ok. 220 m, 

 ,,Załusków Parcel”- ok. 1000 m, 

 ,,Henryków” – ok. 25 m, 

 „Sadowo”- ok. 500 m i ok. 970 m. 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano dla kablowych linii 

średniego napięcia (m.in. o długości ok. 2450 m w obrębie geodezyjnym 

„Władysławów” oraz o długości ok. 2051 m w obrębie „Gilówka Dolna”, ok. 2051 m 

w obrębie „Brzozów   A” i „Brzozów Stary”, o długości ok. 1500 m w obrębie 

„Załusków Parcel”). 

Ponadto Wójt Gminy Iłów wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego m.in. dla: 

 przebudowy odcinka ok. 6 m istniejącego cieku p/n „Kanał Giżyczki” na przepusty 

z rur o przekroju kołowym ø1200 w obrębie geodezyjnym „Budy Iłowskie”; 
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 przebudowy odcinka ok. 42 m istniejącego rowu melioracyjnego na kanał 

melioracyjny z rur o przekroju kołowym ø600 mm na fragmencie działki nr ewid. 5 

w obrębie geodezyjnym „Giżyczki”; 

 budowy   gminnego   wodociągu   ø110   mm    o długości    łącznej    ok.    430 m, 

na fragmentach działek nr ewid. 46/7 i 46/6 we wsi Giżyce. 

W 2020 roku wydano 68 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 45 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 decyzję dotyczącą zabudowy 

usługowej oraz 22 decyzje dotyczące innej zabudowy. 

4.3. Wodociągi i kanalizacja 
 

Na terenie gminy czynne są dwie stacje uzdatniania   wody.   Sieć   wodociągowa 

ma długość 195 km. W 2020 r. do sieci podłączono 6 budynków mieszkalnych. 

Wg stanu na 31.12.2020 r. do sieci łącznie podłączonych było 1396 budynków. Około 

75% budynków w gminie ma dostęp do wodociągów. Wszystkie miejscowości mają 

dostęp do gminnej sieci wodociągowej. 

Stawkę opłat za wodę w gminie ustalono na poziomie 3,67 – 3,88 zł za m
3
 (brutto). 

W 2020 r. wykonano otwór studzienny nr 2a w Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku. 

Zakres prac   obejmował:   dokumentację   hydrogeologiczną,   operat   wodnoprawny 

na korzystanie z wód, otwór studzienny z zabudową filtra typu Johnson, obudowę 

studni,montaż pompy głębinowej, montaż automatyki sterującej. Całkowity koszt 

realizacji zadań wyniósł 173 454,60 zł. 

Na terenie gminy działa zbiorcza oczyszczalnia ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej 

wynosi ok. 11 km. W ostatnim roku nie było inwestycji w tym zakresie. Z sieci korzysta 

260 budynków w miejscowości Iłów oraz część wsi Narty.   Obowiązująca opłata 

w 2020 r. za 1   m
3
   ścieków   komunalnych   dopływających   siecią   kanalizacyjną 

lub dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Iłowie wynosiła 

3,99 zł brutto. 

Przy budynkach indywidualnych funkcjonuje 140 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

4.4. Drogownictwo i inwestycje 
 

Na terenie gminy znajduje się 55 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 

129,332 km. 
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Nawierzchnią bitumiczną pokrytych jest 80,145 km (w roku 2020 wykonano 3,043 km), 

zaś gruntowo-żwirową 49,187 km. Ponadto w bieżącym utrzymaniu gminy jest około 

50 km dróg, które nie mają jednak kategorii drogi gminnej. 

Ważnym zadaniem gminy jest bieżące utrzymanie dróg gminnych. Do najczęściej 

wykonywanych działań należą: uzupełnianie ubytków mieszanką bitumiczną, 

nawożenie dróg kruszywem, równanie dróg równiarką, koszenie poboczy i usuwanie 

krzewów, ustawianie brakującego oznakowania, remont przepustów drogowych. 

W kwietniu i maju ubiegłego roku wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg 

gminnych w miejscowościach: Brzozowiec, Emilianów, Przejma, Stegna, Piskorzec, 

Giżyczki, Wieniec, Zalesie, Brzozówek i Brzozów A. Prace wykonano mieszanką 

bitumiczną we własnym zakresie w ilości około 2 ton. 

W ramach funduszu sołeckiego wyremontowano częściowo drogi kruszywem łamanym 

i żwirem w miejscowościach: Wszeliwy, Załusków, Przejma, Łaziska, Krzyżyk Iłowski, 

Emilianów, Brzozówek, Giżyczki, Olszowiec, Uderz, Zalesie. 

Wymieniono przepusty drogowe w miejscowościach: Henryków i Krzyżyk Iłowski, 

zakupiono 100 mb bariery energochłonnej do zabezpieczenia skarpy przy drodze 

gminnej w miejscowości Pieczyska Iłowskie. 

Zakupiono   4   tony   masy   asfaltowej   na   zimno   do   bieżącego   utrzymania   dróg 

o nawierzchni bitumicznej, roboty były wykonywane we własnym zakresie przez 

pracowników gminy. 

Zakupiono rozsiewacz ciągnikowy oraz sól drogową w ilości 2 tony do zwalczania 

śliskości na drogach w okresie zimowym. 

W   ramach   bieżącego   utrzymania   dróg   oraz   funduszu   sołeckiego   zakupiono 

i zamontowano zniszczone oraz brakujące oznakowanie o wartości około 12 000 zł, 

ponadto na bieżąco usuwane było   zakrzaczenie przy drogach i   obcinana   trawa 

na poboczach dróg. 

W 2020 r. na terenie gminy zrealizowano z udziałem środków publicznych w ramach 

umowy o udzielenie dotacji celowej następujące inwestycje w zakresie odbudowy dróg 

gminnych: 

Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec - Lubatka 

o długości 2113 mb. Zadanie zrealizowane z udziałem środków publicznych (Fundusz 

Dróg Samorządowych) w ramach umowy o dotację nr FDS/126/2020 podpisanej 

z Wojewodą Mazowieckim. 
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Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Kaptury -Wszeliwy o długości 

930 mb. Zadanie zrealizowane z udziałem środków publicznych (Fundusz Dróg 

Samorządowych) w ramach umowy o dotację nr FDS/133/2020 podpisanej z Wojewodą 

Mazowieckim odcinek o długości 569 mb oraz odcinek o długości 361 mb 

sfinansowany wyłącznie ze środków własnych. 

W roku ubiegłym złożono dwa wnioski o dofinasowanie z budżetu Województwa 

Mazowieckiego – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadania: 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gm. Iłów o długości 588 mb. 

Całkowity koszt zadania: 268 460,73 zł. 

2.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iłów, ul. Leśna gm. Iłów o długości 

461 mb. Całkowity koszt zadania: 293 979,05 zł. 

Na terenie gminy zainstalowanych jest 890 opraw oświetleniowych. W roku 2020 

całkowity koszt konserwacji wyniósł 314 377,05 zł natomiast za energię zapłacono 

155 999,54 zł. 

Oświetlenie uliczne w miejscowościach: Iłów, Brzozów Stary, Giżyce i Wszeliwy 

zapalało się 30 min po zachodzie słońca i gasło 30 min przed wschodem słońca bez tzw. 

przerwy nocnej. W pozostałych miejscowościach oświetlenie uliczne gasło o godz. 22
00

. 

Nastawy oświetlenia były zmienianie kilkukrotnie w ciągu roku tak, aby maksymalnie 

ograniczyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. 

4.5. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 11 lokali 

mieszkalnych: 

 Iłów, ul. Wyzwolenia 3 - 6 lokali, w tym 3 lokale socjalne (łączna pow. 154, 9 m
2
 ) 

 Iłów, ul. Płocka 8 (GOK) - 1 lokal mieszkalny/służbowy (pow. 50 m
2
) 

 Łady 9 - 4 lokale (łączna pow.120 m
2
). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym pozostało – 6 lokali 

mieszkalnych. Wszystkie lokale mieszkalne znajdowały się w budynku zlokalizowanym 

przy ul. Wyzwolenia 3, 96-520 Iłów. 

W 2020 r. nie oddano do użytkowania nowych mieszkań oraz nie wykonywano prac 

adaptacyjnych w istniejących lokalach. 

Zasady przyznawania   mieszkań   zostały   określone   uchwałą   Rady   Gminy   Iłów 

nr 174/XXXVI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu 
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gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Iłów oraz zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2018-2022. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 30 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było 

toalet. Ten stan został utrzymany na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 9 rodzin, zaś wg stanu 

na dzień 31.12.2020 r. – 7 rodzin. 

4.6. Dzierżawa, najem i użyczenie lokali użytkowych oraz gruntów 
 

Zasady wynajmu i dzierżawy lokali i gruntów będących w gminnych zasobach reguluje 

Uchwała Rady Gminy Iłów nr 244/XLIV/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. 

Dzierżawa 

W 2020 r. Gmina miała zawartą jedną umowę dzierżawy gruntu na cele nie związane 

z działalnością gospodarczą - dzierżawę gruntu rolnego przeznaczonego na cele 

mieszkaniowe o powierzchni 45 m
2
 w Iłowie. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zawartych było 6 umów dzierżawy gruntów i lokali 

użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które obejmowały: 

 wagę towarową w Iłowie, ul. Płocka - 200 m
2
, 

 grunt pod budynkiem sklepu „AS” w Iłowie , ul. Rynek Staromiejski - 250 m
2
, 

 grunt pod budynkiem kiosku w Iłowie, ul. Rynek Staromiejski - 30 m
2
, 

 lokal i grunt (1600 m
2
) pod budynkiem w Brzozowie Starym (93,70 m

2
 powierzchni 

zabudowy) z przeznaczeniem na usługi medyczne NZOZ w Brzozowie Starym, 

 lokal w budynku w Iłowie, ul. Plac Kasztanowy - 19,5 m
2
 (prywatny gabinet 

stomatologiczny), 

 lokal w budynku Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie, ul. Płocka - 47 m
2
 

(na usługi edukacyjne – nauka języka angielskiego). Umowa została rozwiązana 

ze skutkiem na dzień 15 listopada 2020 r. 

Najem 
 

W 2020 r. obowiązywała 1 umowa najmu lokalu. Lokal (o powierzchni 135,98 m
2
) był 

wynajęty w celu świadczenia usług medycznych przez podmiot leczniczy NZOZ 

w Iłowie. 
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Zadłużenie z tytułu umów najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 

11 087,53 zł. 

Użyczenie 

W 2020 roku Gmina miała zawarte następujące umowy użyczenia: 

a) umowy użyczenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 działek nr 115/6, 115/9 i 115/10 w Ładach – o łącznej powierzchni 1032 m
2
, 

 działki zabudowanej nr 77 w Suchodole - 1491 m
2
, 

 działki zabudowanej nr 29 w Łaziskach - 1100 m
2
, 

 działki zabudowanej nr 94 w Załuskowie - 3364 m
2
. 

b) pozostałe umowy użyczenia obejmowały: 

 działka nr 81/1 o powierzchni 2817 m
2
 w Suchodole na rzecz Stowarzyszenia Gmin 

Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku, 

 lokal (50 m
2
) w Świetlicy Wiejskiej w Suchodole na rzecz Stowarzyszenia 

Mazowiecki Klaster Przedsiębiorczości z siedzibą w Bolimowie, 

 lokal (50 m
2
) w Świetlicy Wiejskiej w Suchodole na rzecz osoby fizycznej, 

 grunty pod adresami: Iłów ul. Płocka 8, Iłów, ul. Płocka 14 C, Brzozów Stary 67, 

Giżyce 10 i Kaptury 5 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, 

 grunt (80 m
2
 ) w Ładach na rzecz osób fizycznych (część działki nr 82), 

 budynek w Iłowie, ul. Wyzwolenia 16 na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej, 

 budynek w Iłowie, ul. Płocka 8 na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury. 

Użytkowanie 

 działka zabudowana nr 129/2 o powierzchni 4 900m
2
 w Sadowie w użytkowaniu 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrowcach, 

 działka zabudowana nr 18 w Giżycach (2400 m
2
) w użytkowaniu przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Giżycach. 

ROZDZIAŁ 5 

POLITYKA SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO GMINY 

 
5.1. Pomoc społeczna i realizacja strategii i programów 

 
W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła 

poziom 140 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2019 o 10 osób. Natomiast 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się 

w stosunku do roku poprzedniego o 3 rodziny. Poprawa sytuacji finansowej nastąpiła 
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na skutek lepszej koniunktury gospodarczej, prac sezonowych i Rządowych 

programów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje należące do jego kompetencji zadania 

podczas bieżącej działalności ośrodka w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, 

świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacji programów osłonowych. 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2025 

przyjęta   została   uchwałą   nr 156/XLIV/2010    Rady    Gminy    Iłów    z    dnia 

12 kwietnia 2010 r. Celem strategicznym opracowanej Strategii jest zapewnienie 

godnych warunków życia mieszkańcom Gminy Iłów poprzez przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego oraz wdrożenie efektywnego systemu wsparcia 

dla środowisk potrzebujących. 

 Gminny Program Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną przyjęty uchwałą 

nr 157/XLIV/2010 Rady Gminy Iłów z dnia 12 kwietnia 2010 r. Głównym celem 

jest wspieranie rodzin poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków 

sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar dla 

Gminy Iłów na lata 2014-2020 przyjęty został uchwałą nr 270/LII/2014 Rady 

Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014 r. Celem programu jest minimalizacja zjawiska 

przemocy w gminie poprzez zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach realizacji ustawy i programu 

funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który podejmuje działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Program ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie 

finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu 

jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego 

posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. 

5.2. Beneficjenci pomocy społecznej 
 

W 2020 r. pomocy i wsparcia udzielono 891 osobom i rodzinom, w tym 438 osób 

skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej. Liczba osób, którym decyzją przyznano 
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świadczenie wynosi 256. Liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie 

wynosi - 453, wiek 0-17 lat - 184, wiek produkcyjny - 211, wiek poprodukcyjny - 58. 

Na przestrzeni lat   obserwuje   się   spadek   liczby   osób   i   rodzin   korzystających 

ze świadczeń pieniężnych, natomiast wzrost liczby osób i rodzin objętych pomocą 

niefinansową – pracą socjalną. 

Z pomocy w formie zasiłku stałego   skorzystało   14   osób,   którym   wypłacono 

161 świadczeń. Z zasiłków okresowych skorzystało 18 osób (8 rodzin) - wypłacono 

15 świadczeń. 

Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 10 osób (573 godziny świadczeń), 

w tym 4 osoby (47 godzin świadczeń) objęto pomocą w ramach programu „Opieka 

wytchnieniowa”. 

Z pomocy w formie   zasiłków   celowych   skorzystało   125   rodzin,   w   tym 

42 z bezzwrotnego zasiłku celowego specjalnego - 53 świadczenia. 

W roku 2020 gmina ponosiła odpłatność za pobyt trzech osób w domu pomocy 

społecznej. Czworo dzieci z terenu gminy Iłów znajdowało się w pieczy zastępczej. 

Z pomocy Asystenta rodziny skorzystało 13 rodzin, w których wychowuje się 26 dzieci. 

W 2020 r. opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej. Liczba składek wyniosła 155. 

21 osobom, które ukończyły 90 lat gmina ufundowała pomoc rzeczową. 

Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 305 osób (rzeczywista liczba osób 

objętych pomocą) w tym: 116 osób skorzystało z posiłku, 273 osób otrzymało pomoc 

w formie zasiłku celowego, 7 osób - w formie świadczenia rzeczowego. 

W roku 2020 r. wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w związku z podejrzeniem 

stosowania przemocy w 9 rodzinach. Zwołano 7 spotkań grup roboczych. 

W   ramach   programu   operacyjnego   pomoc   żywnościowa   udzielono    pomocy 

555 osobom, wydano 256 skierowań. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie pozyskał nową odzież dla 25 rodzin. 

Osiem osób korzystało z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Realizując zadania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wydano 4 decyzje 

potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych. 

Realizując ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska („Czyste 

powietrze”) wydano 7 zaświadczeń o wysokości dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego. 
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W związku z pandemią COVID-19 Ośrodek w 2020 r. realizował nowe zadania, w tym 

pomoc w formie artykułów żywnościowych dla osób będących w kwarantannie lub 

izolacji domowej. 

W związku z realizacją ustawy o karcie Dużej Rodziny wydano 94 karty tradycyjne 

oraz 17 elektronicznych. 

W 2020 roku 451 rodzin (narastająco) otrzymywało zasiłki rodzinne i dodatki do 

zasiłku rodzinnego na dzieci. 

Łączne kwoty zasiłków w 2020 r. wynosiły: 

 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego – 848 638,00 zł, 

 zasiłki pielęgnacyjne – 325 487,00zł, 

 świadczenia opiekuńcze – 1 068 233,00 zł, 

 świadczenie rodzicielskie – 143 695,00 zł, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 57 000,00 zł. 

Realizując rządowy program „Dobry Start” przyznano 753 świadczenia. Łączna kwota 

wyniosła 225 900,00 zł. 

W roku 2020 r. 680 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (500+) na dziecko, na 

łączną kwotę 6 789 900,30 zł. 29 uprawnionym osobom gmina wypłacała świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 309 świadczeń na łączną kwotę 123 500,00 zł. 

Prowadzono postępowania wobec 17 dłużników alimentacyjnych. 

5.3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 7 356,05 zł, których 

beneficjentami były 4 osoby. Podstawą ich przyznania był niski dochód. Kwota 

najniższego dodatku wynosiła 80,62 zł miesięcznie, natomiast kwota najwyższego 

dodatku – 328,63 zł. 

W 2020 r. dodatki energetyczne nie były wypłacane, nie było wniosków o przyznanie 

dodatku energetycznego. 

5.4. Klub Seniora 
 

W roku 2020 GOPS realizował program wieloletni: „Senior+” moduł II zapewnienie 

utrzymania funkcjonowania Klubu Senior + dla 20 osób”. Całkowity koszt realizacji 

programu wyniósł 68 833,80 zł, z czego dotacja w kwocie 27 533,80 zł, środki własne 

to 41 300,00 zł. 
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Klub Senior+ działa od 1 stycznia 2020 roku. Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 kwietnia 

2020 roku. 

 

 
Zakres działań prowadzonych w Klubie „Senior+”: 

Warsztaty integracyjne - próby do 

zapustów, Dzień   Babci   i   Dziadka 

z uczniami szkoły podstawowej oraz 

przedszkolakami, wspólne 

grillowanie, a także wspólne urodziny 

lub imieniny uczestników. 

Warsztaty rekreacyjne, socjalne - 

wycieczki krajoznawcze: Licheń, 

Płock, Ciechocinek, Żelazowa Wola, 

Skansen w Sierpcu, wspólne grzybobranie. Ponadto zajęcia ruchowe: ćwiczenia 

gimnastyczne, relaksacyjne przy muzyce, mazowiecki festyn „Zdrowy i aktywny 

senior” w Soczewce; imprezy okolicznościowe, kontakty społeczne (kontakty przez 

Internet, przeglądanie serwisów 

informacyjnych). Seniorzy z Iłowa 

uczestniczyli w Szczawińskich 

„Zapustach” we współpracy z GOK, 

Kołem    Emerytów    i     Rencistów 

w Iłowie i dziećmi ze szkoły 

podstawowej oraz przedstawicielami 

OSP.      Spotykali      się      również 

z lokalnymi twórcami. 
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Warsztaty informacyjne - (instrukcja BHP, aktualne wytyczne COVID–19), warsztaty 

edukacyjne (spotkanie z pszczelarzem, na których wspominano między innymi dawne 

lata.   Odbywały   się   warsztaty   twórcze   i   rozwojowe,   prelekcje   oraz   pogadanki 

z policjantem, strażakiem (omówiono kwestie bezpieczeństwa) i dietetykiem 

(opracowano prawidłowe odżywianie się i zdrowy tryb życia). Seniorzy mogli również 

doświadczyć zajęć kulinarnych, na których wspólnie piekli ciasta, smażyli naleśniki itp. 

Warsztaty rękodzielnicze, manualne - warsztaty dekoracyjno - okolicznościowe 

z okazji świąt Wielkanocnych, Dnia 

Kobiet, Walentynek. Przygotowywane 

były także wianki na Oktawę Bożego 

Ciała i wiązanki na Uroczystość 

Wszystkich Świętych. Seniorzy mieli 

okazję szyć na maszynie, skręcać meble 

oraz uczestniczyć w warsztatach 

wokalnych – festiwal „Zapusty”. 

 

Klub Senior+ w 2020 roku działał w formie stacjonarnej 2 razy w tygodniu po 5 godzin 

(wtorek i czwartek) w miesiącach: styczeń, luty, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik. Podczas czasowego zawieszenia działalności Klubu na podstawie decyzji 

Wojewody o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zatrudniony pracownik wykonywał pracę 

biurową związaną z funkcjonowaniem Klubu oraz prowadził dyżur telefoniczny 

(utrzymywał kontakt z uczestnikami, przeprowadzał rozmowy dotyczące zdrowia 

uczestników, ich samopoczucia i aktywności życiowej). 

 

5.5. Bezrobocie 

 
Poziom bezrobocia w Gminie Iłów w ostatnich latach systematycznie spadał. W 2017 r. 

na koniec grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie zarejestrowane były 

192 osoby, w 2018 r. - 175 osób, w 2019 r. - 133 osoby, zaś na koniec roku 2020 - 120 

osób. 

Na koniec 2020 roku osoby bezrobotne stanowiły 1,98 % wszystkich mieszkańców 

gminy oraz 3,30 % osób w wieku produkcyjnym. 
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Poziom i dynamika bezrobocia w Gminie Iłów 
 

Kategorie osób 
stan na 

31.12.2019 r. 

stan na 

31.12.2020 r. 

wzrost lub spadek 

w liczbach w % 
kobiety 72 61 -11 15,3% 

mężczyźni 61 59 -2 3,3% 

z prawem do zasiłku 12 2 -10 83,3% 

zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 0 0 0 0% 

osoby w okresie do 12 miesięcy 

od dnia ukończenia szkoły 
9 10 1 11,1% 

cudzoziemcy 0 0 0 0% 

bez kwalifikacji zawodowych 68 57 -11 16,2% 

bez doświadczenia zawodowego 54 38 -16 30% 

kobiety, które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka 
27 17 -10 37% 

osoby do 30 roku życia 68 54 -14 20,1% 

osoby do 25 roku życia 43 38 -5 11,6% 

długotrwale bezrobotni 63 48 -15 23,8% 

powyżej 50 roku życia 25 19 -6 24% 

niepełnosprawni 1 1 0 0% 

bezrobotni ogółem 133 120 13 9,7% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie 

 

Podobnie jak w latach poprzednich liczba bezrobotnych kobiet w gminie jest zbliżona 

do liczby mężczyzn. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się wśród osób bez kwalifikacji 

zawodowych - 47,5% (w 2019 r. – 51,1%). 

Nadal niekorzystnym zjawiskiem jest utrzymujący się wysoki procent osób długotrwale 

bezrobotnych. W 2020 roku stanowili oni 40% wszystkich osób bezrobotnych 

(w 2019 r. – 47%). 

Liczną grupę stanowią osoby do 30 roku życia – 45% (w 2019 r. - 51%) oraz bez 

doświadczenia zawodowego - 31,7% (w 2019 r. – 40,6%) . 

5.6. Ochrona zdrowia mieszkańców – programy 
 

1. Na terenie Gminy Iłów działają dwa niepubliczne ośrodki podstawowej opieki 

zdrowotnej: Przychodnia Vita przy Placu Kasztanowym w Iłowie oraz Ośrodek 

Zdrowia w Brzozowie Starym. Obydwie przychodnie wykonują działalność 

leczniczą (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i mają zawarte umowy 

na świadczenie usług w Mazowieckiem Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

W Iłowie funkcjonuje gabinet Indywidualnej praktyki stomatologicznej, w którym 

pomoc dentystyczną mogą uzyskać osoby posiadające prawo do korzystania 
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ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (gabinet ma 

zawartą umowę z NFZ). 

Na terenie Iłowa znajduje się miejsce wyczekiwania gostynińskiego oddziału 

SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

w Płocku, w którym całodobowy dyżur pełni zespół ratownictwa medycznego oraz 

zespół transportu medycznego. 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku przyjęty został uchwałą Rady Gminy 

Iłów nr 106/XX/2019. Na jego realizację wydatkowano 96 810,68 zł. 

W 2020 r. na terenie gminy działalność prowadziło 19 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych (18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży i 1 punkt sprzedaży do spożycia w miejscu 

sprzedaży). Działały one w oparciu o wydane zezwolenia: 

 19 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 

 14 zezwoleń powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, 

 13 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu. 

W 2020 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do budżetu gminy wpłynęło 94 350,36 zł. Kwota 39 251,69 zł 

to opłaty za korzystanie z zezwoleń, niewykorzystana w 2019 r. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie 

podejmowała działania zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego osób 

zgłaszanych do Komisji, pracowała z rodzinami, w których występowały problemy 

z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny. Komisja przeprowadzała 

rozmowy z członkami Skierowany został 1 wniosek do Sądu o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

5.7. Straż Pożarna 

Na terenie gminy Iłów działa osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wg stanu 

na 31.12.2020 r. do OSP należało 314 osób (w tym 64 kobiety). 

W ubiegłym roku strażacy uczestniczyli w 233 akcjach ratowniczych w trzech rejonach 

działania – w Iłowie (94), Brzozowie Starym (87), Giżycach (52). Ochotnicze Straże 

Pożarne w Brzozowie Starym, Giżycach i Iłowie należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

Przy OSP Iłów, Brzozów   i   Giżyce działają   Młodzieżowe Drużyny   Pożarnicze. 

W ubiegłym roku liczyły 27 osób (w tym 10 dziewcząt). 
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Strażacy mieli do dyspozycji 9 samochodów (OSP Iłów – 2, OSP – Brzozów – 4, OSP – 

Giżyce – 2, Suchodół – 1). W roku 2020 jednostka OSP Giżyce sprzedała samochód 

bojowy marki STAR i pozyskała w formie darowizny od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego    w Warszawie    lekki    samochód    bojowy     Mercedes     Sprinter 

do ratownictwa drogowego. Ponadto OSP Giżyce zgłasza potrzebę zakupu nowego 

wozu bojowego dla swojej jednostki.     OSP Iłów, Brzozów i Suchodół dysponują 

3 łodziami z silnikiem zaburtowym. 

W 2020 r. na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Iłów 

przeznaczono 307 187,34 zł (w 2019 r. - 164 136,05). 

W grudniu 2019 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 

2020 na adaptację pomieszczeń w budynku OSP w Ładach na świetlicę wiejską na 

szlaku rowerowym. Dotacja została przyznana w kwietniu 2021 r. Całkowity  koszt 

szacuje się na 142 098,11 zł, wnioskowane dofinansowanie z PROW w wysokości 

134 990,00 zł (wniosek wstępnie zakwalifikowany). 

W związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jednostki OSP Iłów, Brzozów 

i Giżyce otrzymały w formie darowizny środki ochrony osobistej, zakupione przez 

Województwo    Mazowieckie    w    Warszawie:     450    maseczek    jednorazowych, 

45 kombinezonów jednorazowych, 1200 par rękawic jednorazowych, 12 kompletów 

ubrań specjalnych (ubranie specjalne lekkie, hełm lekki z przyłbicą i goglami), 

60 worków na odpady medyczne, 30 l płynu dezynfekcyjnego. 

Jednostki OSP aktywnie włączały się w działania zwalczania i powstrzymywania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa m. in. dostarczając do miejsc użyteczności 

publicznej płyn do dezynfekcji, maseczki, termometry, przeprowadzając dezynfekcję 

pomieszczeń w szkołach, urzędach, obiektach sakralnych. Jednostka OSP Iłów została 

wyznaczona, jako tzw. „jednostka covidowa”, wykonująca m. in. zadanie dowozu 

żywności dla osób przebywających w kwarantannie. 

5.8. Charakterystyka przestępczości w gminie Iłów 
 

W Iłowie funkcjonuje Posterunek Policji podlegający pod KPP w Sochaczewie, 

zabezpieczony 5 etatami osobowymi. Przez część roku na jednym etacie policjanta 

patrolowo-interwencyjnego był wakat. 

Do głównych zagrożeń na terenie gminy Iłów w 2020 r. należą: zdarzenia drogowe 

i przestępstwa w ruchu drogowym (wypadki – 4, kolizje - 44), kradzieże, włamania oraz 
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uszkodzenia mienia (13), przestępstwa przeciwko rodzinie (6), przestępstwa 

gospodarcze, oszustwa (6). 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Iłowie przeprowadzili 62 postępowania 

przygotowawcze, 31 postępowań sprawdzających. Prowadzone dochodzenia i śledztwa 

dotyczyły: 4   wypadków   drogowych,   9   kradzieży   i   kradzieży   z włamaniem, 

6 oszustw/przestępstw    gospodarczych,    8    zatrzymań    nietrzeźwych    kierujących, 

3 przypadki naruszenia zakazu sądowego, 4 uszkodzenia mienia oraz 6 przestępstw 

przeciwko rodzinie (alimenty, znęcanie się, groźby), 1 przestępstwo narkotykowe. 

Wykrywalność odnotowano na poziomie 71%. 

5.9. Sytuacje kryzysowe 
 

1) Wystąpienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS CoV-2 
 

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. na terytorium 

Rzeczypospolitej został ogłoszony stan epidemii. Podjęte działania koncentrowały się 

na realizacji wytycznych administracji rządowej oraz podejmowaniu własnych działań 

w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa. W Urzędzie Gminy Iłów 

przeorganizowano pracę w zakresie obsługi klientów, która co do zasady odbywała się 

na parterze w budynku Urzędu. Przy wejściu utworzony został punkt przyjęć 

interesantów dostosowany do wymogów sanitarnych (miejsce zabezpieczone pleksą, 

wyposażone w środki do dezynfekcji, maseczki, termometr). W punkcie przez cały czas 

pracy Urzędu pracownicy dyżurowali rotacyjnie. 

Zmianie uległa   również   praca   gminnych   jednostek   organizacyjnych   zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

W podejmowane działania przeciwepidemiczne zaangażowali byli pracownicy Urzędu 

Gminy, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz druhowie OSP. 

We wrześniu 2020 r. w Urzędzie Gminy Iłów przeprowadzona została kontrola w celu 

sprawdzenia wybranych zagadnień z zakresu bhp dotyczących stosowania przepisów 

zapobiegających i przeciwdziałających SARS-CoV-2. Kontrolę przeprowadzał 

Inspektor pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie w obecności Sekretarza Gminy. Kontroli poddana 

została organizacja stanowisk pracy, wprowadzenie pracy zdalnej, prowadzenie rejestru 

interesantów, dezynfekcja budynku urzędu, stosowanie środków ochrony, 
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dokumentacja oceny ryzyka zawodowego poszczególnych pracowników oraz jej 

aktualizacja o nowy czynnik biologiczny SARS-Cov-2. Uchybień nie stwierdzono. 

2) Stopień alarmowy ALFA – okres obowiązywania 23-29 stycznia 2020 r. 
 

W związku z organizacją obchodów 75 rocznicy wyzwolenia niemieckiego, 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau wprowadzono 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej I stopnień alarmowy ALFA. Wprowadza się go 

w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Podjęte działania 

koncentrowały się na zwracaniu uwagi na dziwnie zachowujące się osoby, 

pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki lub 

samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. Podjęte działania objęte 

zostały obowiązkowym raportowaniem przez okres obowiązywania alarmu. 

3) Stopień alarmowy BRAVO-CRP - okres obowiązywania 26-30 czerwca 2020 r. 

oraz w okresie 10-13 lipca 2020 r. 

W związku z ogłoszonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta RP oraz 

ogłoszonym na dzień   12   lipca   2020   r.   ponownym   głosowaniu   wprowadzono 

na terytorium RP stan alarmu BRAVO-CRP. Podjęte działania koncentrowały się 

na monitorowaniu stabilności systemów teleinformatycznych wspierających procedury 

wyborcze (WOW), ewidencję ludności oraz monitorowanie i zabezpieczenie obiektów 

na terenie gminy Iłów, w których swoje siedziby miały obwodowe komisje wyborcze. 

Podjęte działania objęte zostały obowiązkowym raportowaniem w okresie 

obowiązywania alarmów. 

5.10. EZD, monitoring, bezpieczeństwo informacji 
 

 W 2020 roku podjęto działania w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego 

Zarządzania Dokumentacją (EZD), który był częścią niedokończonej realizacji przez 

Gminę projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, 

wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”. Nie wywiązanie się z wprowadzenia 

systemu EZD wiązało się z koniecznością zwrotu środków, które Gmina Iłów otrzymała 

w latach 2007–2013 w celu realizacji projektu. 
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Elektroniczny Obieg Dokumentów ma na celu digitalizację wpływającej i wypływającej 

korespondencji i dokumentów wewnętrznych. Jest narzędziem, które może wpłynąć na 

znaczącą eliminację papierowego obiegu dokumentów. System umożliwia 

współdzielenie zasobów pomiędzy kilkoma stanowiskami, które prowadzą sprawę. 

EZD usprawnia również nadzór nad terminowością przydzielonych pracownikom 

zadań. 

 W Urzędzie Gminy została wymieniona centrala telefoniczna, której naprawa nie 

była możliwa ze względu na wiek i brak podzespołów do naprawy. Po wymianie 

centrali na nową wprowadzone zostały zapowiedzi głosowe, co ułatwia bezpośredni 

kontakt z najczęściej wybieranymi numerami i poprawia wizerunek Urzędu. 

 Na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków zainstalowano system monitoringu, 

co pozwala monitorować pojazdy wjeżdżające na teren oczyszczalni, a także teren 

przyszłego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 W 2020 r. podjęto wstępne prace zmierzające do niezbędnego dostosowania Urzędu 

Gminy do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

zaplanowanego na rok 2021 w tym wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa, 

modernizację systemu nadzoru wizyjnego oraz kontroli dostępu w zainstalowanym 

systemie włamania i napadu oraz systemie przeciwpożarowym w budynku urzędu 

zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych z 2010 r., wyznaczenie personelu 

bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy. 

5.11. Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne 

1. Roboty publiczne. 

W 2020 r. Urząd Gminy wnioskował do Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie 

o zorganizowanie robót publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 

z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych 

i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek 

na ubezpieczenia społeczne. (Dz. U. z 2014 r. poz. 864). 

Robotami publicznymi zostało objętych 5 osób bezrobotnych z terenu gminy Iłów, 

które uzyskały zatrudnienie na stanowiskach pracy związanych ze świadczeniem usług 

komunalnych. Usługi komunalne w głównej mierze polegały na: utrzymaniu gminnych 

terenów zielonych, utrzymaniu dróg gminnych, prac porządkowych na cmentarzach 
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wojennych w Iłowie oraz prac porządkowych   w Środowiskowej Hali   Sportowej 

w Iłowie. 

Urząd Gminy otrzymał refundację z Funduszu Pracy na jednego zatrudnionego 

miesięcznie w wysokości brutto 1 800,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

od refundowanego wynagrodzenia. 

2) Kary ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne 

Orzeczone przez sądy powszechne kary ograniczenia wolności i prace społecznie 

użyteczne wykonują w Urzędzie Gminy Iłów skazani i ukarani na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie 

podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna. 

W 2020 roku   kurator zawodowy w sprawach karnych    przy Sądzie Rejonowym 

w Sochaczewie łącznie skierował do Urzędu Gminy Iłów 5 skazanych i ukaranych, 

w celu odbycia kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy 

na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych. W ramach odbywania kary 

wykonywali oni prace porządkowe na terenie gminy polegające na wycinaniu biomasy 

z pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych oraz zbieraniu odpadów 

komunalnych. Jeden ze skazanych wykonywał prace ogrodnicze w „Parku 100-Lecia 

Niepodległości” w Iłowie. 

 

 

 
6.1. Szkoły 

ROZDZIAŁ 6 

EDUKACJA 

W gminie działają cztery szkoły podstawowe znajdujące się w miejscowościach: 

Brzozów Stary, Giżyce, Iłów i Kaptury. We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach 

rozpoczęło 516 uczennic i uczniów (o 15 więcej niż w 2019 r.). Każda z klas liczyła 

średnio 15 osób (najwięcej w Szkole Podstawowej w Iłowie – 20 osób w klasie, 

najmniej w Giżycach – 5 osób). 

Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do internetu. 

Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek 

oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. 

W szkołach odbywała się nauka języków obcych – angielskiego i niemieckiego. 

W 2020 r. jedna uczennica korzystała z nauczania indywidualnego. 
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W związku z ogłoszoną w marcu 2020 roku epidemią COVID-19 oraz 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 działalność szkół i przedszkoli została ograniczona. 

Szkoły i   Przedszkole   na terenie Gminy   Iłów pracowały   w   roku   2020 zgodnie 

z obowiązującymi obostrzeniami (tryb zdalny, stacjonarny i hybrydowy). 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1. 

,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektów grantowych 

pt. ,,Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół. 

Łącznie pozyskano 115 000, 00 zł. W ramach projektu Zdalna Szkoła zakupiono 

25 laptopów oraz 20 laptopy waz z oprogramowaniem Office z programu Zdalna 

Szkoła +. W związku epidemią COVID placówki oświatowe na terenie gminy 

zaopatrywane były systematycznie w środki ochrony – kwota wydatków 12 073,12 zł. 

6.2. Przedszkola 

W gminie funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe, a także oddziały przedszkolne 

we wszystkich czterech szkołach podstawowych (w żadnym nie było oddziału 

specjalnego). Do Przedszkola Samorządowego w Iłowie uczęszczało 50 dzieci (dwa 

oddziały). Z opieki w 8 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

korzystało 168 dzieci (w okresie styczeń-sierpień), a w okresie od września do grudnia 

152 dzieci. 

6.3. Koszty edukacji 
 

Rok 2020 Rok 2019 

Łączne wydatki 

10 719 861,87 

Łączne wydatki 

9 857 596,56 zł 

 6 328 425,00 zł (tj.59,03%) pokryła 

subwencja oświatowa przekazana 
z budżetu państwa; 

 6 295 920,00 zł (tj. 63,87%) pokryła 

subwencja oświatowa przekazana 
z budżetu państwa; 

 459 136,88 zł 

(tj. 4,28%) pokryły dotacje przekazane 

z budżetu państwa; 

 295 676,56 zł 

(tj. 3 %) pokryły dotacje przekazane 

z budżetu państwa; 

 3 932 299,99 zł 

(tj. 36,69%) stanowiły środki własne 

gminy. 

 3 266 000,00 zł 

(tj. 33,13 %) stanowiły środki własne 

gminy. 
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W   przeliczeniu   na   jedną/jednego    uczennicę/ucznia,    wydatki    w    roku    2020 

na poszczególne szkoły kształtowały się następująco: 

 
Lp. 

 
Szkoła 

Wydatki 

razem 

w zł 

w tym: 

subwencja środki własne 

1 Szkoła Podstawowa Iłów 13 126,63 9 582,61 3 544,02 

2 Szkoła Podstawowa Brzozów Stary 12 714,49 10 297,16 2 417,33 

3 Szkoła Podstawowa Giżyce 26 078,40 11 615,73 14 462,67 

4 Szkoła Podstawowa Kaptury 15 602,24 11 637,43 3 964, 81 

 
Koszty w przeliczeniu na jednego ucznia nie zawierają kosztów dowozu uczniów do 

szkół, stołówek szkolnych, wydatków na realizację nauki uczniów wymagających 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku 2020 wyniósł 25 406,77 zł. 

W 2020 r. na prowadzenie przedszkola i oddziałów przedszkolnych gmina poniosła 

wydatki w kwocie 1 193 984,13 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy 

kwotę 66 856,10 zł. 

6.4. Stypendia 

Na podstawie uchwały nr 94/XVIII/2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół prowadzonych przez 

Gminę Iłów oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Iłów 

dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w roku 2020 Wójt Gminy 

Iłów po raz pierwszy przyznał stypendia o charakterze motywacyjnym dla 41 uczniów. 

Łączna kwota wypłaconych stypendiów to 29 500,00 zł. 

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Gmina Iłów przyznaje pomoc 

materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. 

Wójt Gminy Iłów przyznał w 2020 roku stypendia socjalne dla uczennic i uczniów 

na łączną kwotę 99 013,33 zł. 

ROZDZIAŁ 7 

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

7.1. Ochrona środowiska 

W roku 2020 r. wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej do produkcji energii 

elektrycznej. 
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a) ochrona powietrza 

Na terenie gminy Iłów nie ma przemysłu i uciążliwego rzemiosła. Jest to gmina typowo 

rolnicza. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na jej terenie 

są indywidualne źródła niskiej emisji – piece w budynkach mieszkalnych. 

W 2020 roku nie wystąpiły przekroczenia pyłu PM10 i PM2,5. 

W   związku   z   prowadzonym   przez   Wojewódzki   Fundusz   Ochrony   Środowiska 

i Gospodarki Wodnej naborem wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze, 

dotyczącego wymiany indywidualnych źródeł ciepła pracownicy urzędu gminy 

udzielają aktualnych informacji o programie. Mieszkańcy mogą także uzyskać 

informacje o innych aktualnych programach dotyczących wymiany źródeł energii 

na ekologiczne oraz termomodernizację. 

b) ochrona ziemi 

W 2020 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych. Nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych. W 2020 r. 

Gmina   Iłów   wnioskowała   do   Wojewódzkiego   Funduszu   Ochrony   Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację w ramach Krajowego programu 

oczyszczania kraju z azbestu. W ramach programu pozyskano 23 379,84 zł, co stanowi 

100% kosztów przedsięwzięcia. Zutylizowano 66 ton wyrobów zawierających azbest. 

7.2. Ochrona przyrody 

Na terenie Gminy Iłów znajduje się 10 pomników przyrody. Są to dęby szypułkowe, 

2 lipy drobnolistne, wiąz pospolity, grusza pospolita, jałowiec pospolity. 

W obrębie Pomnika przyrody - dębu szypułkowego w Pieczyskach Iłowskich 

wykonano pilne, interwencyjne zabiegi. 

W 2020 r. dokonano inwentaryzacji form ochrony przyrody oraz pomników przyrody 

znajdujących się na terenie gminy Iłów oraz opracowano zakres i kosztorys zabiegów 

pielęgnacyjnych w obrębie pomników przyrody. 

W ubiegłym roku przyjęto 108 zgłoszeń na usunięcie drzew oraz wydano 19 decyzji 

na wycinkę drzew. 

Rada Gminy Iłów przyjęła Uchwałę w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt 

i ochronie przed bezdomnymi zwierzętami. Wydatkowanie środków w ramach uchwały 

wyniosło 44 097,98 zł. 

Gmina Iłów w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz doraźnej pomocy 

zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych posiadała podpisane umowy 

z firmą Tomvet Psiakowo s.c. ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz. 



Raport o stanie Gminy Iłów za rok 2020 

60 

 

 

W 2020 roku 12 psów przekazano do schroniska, 7 psów (głównie szczenięta) trafiło 

bezpośrednio po zgłoszeniu do urzędu gminy pod opiekę fundacji i osób prywatnych 

(na koszt gminy kastracja/sterylizacja). 

Z końcem roku 2020 w schronisku przebywało 11 psów. 

7.3. Inwentaryzacja źródeł ciepła 

W roku 2020 na terenie gminy Iłów przeprowadzono inwentaryzację indywidualnych 

źródeł ciepła. 

W ramach zadania pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie 

gminy Iłów” pozyskano dofinansowanie w wysokości 54 447,19 zł co stanowi 100% 

wydatków kwalifikowanych. Pomoc finansowa na zrealizowanie działania została 

udzielona ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów 

kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. 

Inwentaryzacja była realizacją działania naprawczego zawartego w Programie Ochrony 

Powietrza dla Województwa Mazowieckiego. Realizacja prac przebiegała podczas 

stanu pandemii COVID-19. Prace w terenie rozpoczęły się 12 października 2020 r. 

i trwały do dnia 30 listopada 2020 r. 

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że na obszarze gminy występuje najwięcej 

kotłów opalanych węglem (paliwo dominujące) – 1 861 szt., kotłów opalanych 

drewnem (paliwo dominujące) – 301 szt. Najmniejszą liczbę źródeł ciepła stanowią 

kolektory słoneczne i pompy ciepła. 

7.4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Iłów oraz ich 

zagospodarowaniem w 2020 r. zajmowała się firma ENERIS Surowce S.A. Oddział 

w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto w ramach zawartego przez siedem gmin 

powiatu sochaczewskiego (w tym gminy Iłów) porozumienia w sprawie wspólnego 

prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gmin 

Powiatu Sochaczewskiego za zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych odpowiadała ZEBRA RECYKLING Sp. z o.o. z Sochaczewa 

przy wykorzystaniu stacjonarnego PSZOK w Sochaczewie, przy ul. Chemicznej 8. 

Z dniem 28 lutego 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Sochaczewie wygasił swoją działalność. 

Właściciele nieruchomości zamieszkali na terenie gminy mogli selektywnie zbierać 

odpady, dzieląc je na pięć frakcji: tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz 
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popiół. Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w styczniu 

2020 r. wynosiła 13,00 zł za osobę (miesięcznie). Uchwałą Rady Gminy Iłów z dnia 

19 grudnia 2019 r., która obowiązywała od 1 lutego 2020 r. przyjęto stawki 29,00 zł 

za osobę (miesięcznie) za odpady zbierane w sposób selektywny. W przypadku jeżeli 

mieszkańcy nie realizowali obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ww. 

uchwała nakładała na nich podwójną stawkę opłaty czyli 58,00 zł za osobę 

(miesięcznie). Dodatkowo można było skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania, która 

wynosiła 1,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Dwa razy w roku odbyła się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych 

opon. Raz na miesiąc razem z segregacją odbierany był zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny. Poza tym w urzędzie gminy i przedszkolu w Iłowie oraz w szkołach: 

Brzozowie Starym, Giżycach, Iłowie i Kapturach można było oddać zużyte baterie, zaś 

w Ośrodku Zdrowia w Iłowie i Brzozowie Starym są pojemniki na przeterminowane 

lekarstwa. 

W lutym 2020 r. na sesję Rady Gminy zaproszono Przedstawicieli firmy ENERIS 

SUROWCE S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkanie dotyczyło 

prawidłowej segregacji oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. 

Przedstawiciele firmy wyjaśniali także od czego uzależnione są tak duże wzrosty ceny 

za odbiór odpadów przypadające na jednego mieszkańca. Uczestnicy wysłuchali 

krótkiej informacji na temat zasad dot. segregacji odpadów, przedstawiona została 

prezentacja na temat recyklingu odpadów. 

7.5. Osiągnięte poziomy recyklingu 

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za   2020   rok   zostało   złożone   elektronicznie   30   marca   2021 r. 

z wykorzystaniem systemu Bazy Danych o Odpadach (BDO). Zapisy art. 3b oraz 3c 

u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 poz. 2167) określa min. 
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poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [% dla roku 2020] tj. 50%. Gmina Iłów w roku 2020 osiągnęła 

poziom ograniczenia w wysokości 38,75%. 

Ponadto odebrano niewielką masę innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi 

i innym procesom odzysku i osiągnęła poziom recyklingu 100%. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 (Dz.U. z 2017 poz. 2412) 

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przewidywało dla roku 2020 poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, które 

gmina jest zobowiązana osiągnąć w poszczególnych latach tj.35%. Osiągnięty poziom 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie gminy wyniósł 58,38%. 

7.6. Koszty związane z gospodarką odpadami 

Odbiór, odzysk, recykling i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych kosztowały gminę w 2020 r. 1 906 769,42 zł brutto 

(w 2019 r. - 797 753,93 zł brutto). 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r.: 

 należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1 933 637,65 zł, 

 wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1 680 031,41 zł, 

 zaległości gospodarowania odpadami komunalnymi: 259 706,22 zł, 

 nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 6 099,98 zł. 

Dodatkowo gmina poniosła koszty w związku z obsługą systemu gospodarki odpadami, 

tj.: druk deklaracji i ulotek, utrzymanie programu i szkolenia oraz wynagrodzenie 

pracowników. 

ROZDZIAŁ 8 

ROLNICTWO I OTOCZENIE GOSPODARCZE 

8.1. Gospodarstwa rolne 

Gmina Iłów jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Występujące na jej terenie 

gleby stwarzają dobre warunki do prowadzenia produkcji rolnej. Grunty orne oraz 

użytki zielone położone są na glebach zaliczanych do II, III i IV klasy bonitacyjnej 

(ok. 65% powierzchni użytków rolnych) oraz do klasy V i VI (ok. 35%). Według 

danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. powierzchnia gruntów rolnych ogółem 
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wynosiła 9 725,81 ha, z czego użytki rolne zajmowały 8 543,83 ha, w tym: 

powierzchnia pod zasiewami 5 320,68 ha, sady 1 594,22 ha, łąki 548,32 ha, pastwiska 

102 ha, lasy i grunty leśne 644,65 ha oraz grunty pozostałe, ugory. Zgodnie ze spisem 

na terenie gminy Iłów były 1 222 gospodarstwa, w tym 103 o powierzchni do 1 ha, 

452 gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 hektarów, 411 gospodarstw o powierzchni 

od 5 do 10 hektarów, 149 gospodarstw o powierzchni od 10 do 15 hektarów oraz 

107 gospodarstw o powierzchni powyżej 15 hektarów, zajmujących się produkcją rolną. 

Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wyniosła około 7,96 ha. 

Zgodnie z danymi dostępnymi podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020 liczba 

gospodarstw w Gminie Iłów zmniejszyła się z 1222 do 1072 gospodarstw rolnych. 

8.2. Powszechny Spis Rolny 2020 

Powszechny Spis Rolny był prowadzony w   całej Polsce od 1 września   2020 r. 

do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Prace na terenie gminy 

rozpoczęły się 8 czerwca 2020 r. powołaniem przez Wójta Gminy Iłów - Gminnego 

Biura Spisowego. GBS w Iłowie współpracowało z Wojewódzkim Biurem Spisowym 

przy organizacji i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie gminy Iłów, które 

prowadzone były w czasie panującej pandemii COVID-19. 

W okresie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. przeprowadzany był nabór na rachmistrzów 

spisowych. Wszyscy kandydaci wzięli udział w szkoleniu, a następnie przystąpili 

do egzaminu. Cztery osoby z najlepszymi wynikami zostały zarejestrowane jako 

rachmistrzowie spisowi. W trakcie przeprowadzania Spisu jedna osoba zrezygnowała. 

W Urzędzie Gminy utworzone zostało stanowisko komputerowe, umożliwiające 

mieszkańcom przeprowadzenie samospisu internetowego. Pracownicy GBS zapewniali 

bieżące wsparcie rachmistrzom w kwestiach technicznych i organizacyjnych oraz 

mieszkańcom podczas dokonywania samospisu. Zadaniem Biura było także 

monitorowanie czynności spisowych i współudział przy popularyzacji Spisu. 

Szczegółowe wyniki Spisu Rolnego pokażą aktualną strukturę gospodarstw oraz upraw 

w gospodarstwach. W czasie sporządzania Raportu prace nad sporządzeniem 

szczegółowych wyników dotyczących poszczególnych gmin nie były zakończone. 

Wyniki spisu zostaną podane w kolejnym Raporcie. Z dostępnych danych wynika, 

że w spisie wzięły udział 1072 gospodarstwa rolne, co stanowi 100% ogólnej liczby 

gospodarstw. 69% gospodarstw zostało spisanych za pomocą bezpośredniego wywiadu 
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Metody dokonania Spisu w Gminie Iłów 
 

 
16,07; 16% 

14,62; 15% 

69,31; 69% 

samospis 

wywiad telefoniczny 

wywiad bezpośredni 

przeprowadzonego przez rachmistrza, 16% właścicieli gospodarstw dokonało 

samospisu internetowego,  15% za pomocą wywiadu telefonicznego. 
 

 

Źródło: PSR 2020- Dashboard dla gmin 
 

8.3. Szacowanie szkód w produkcji rolnej 
 

2020 rok był rokiem umiarkowanej sytuacji pogodowej. Na terenie gminy odnotowano 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały szkody w produkcji rolnej. 

Zestawienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z podziałem na rodzaj zjawiska: 

 Przymrozki wiosenne wystąpiły w dniach 18 - 22 kwietnia 2020 r. Wskutek 

przymrozków wiosennych na terenie gminy Iłów odnotowano szkody w uprawach 

plantacji truskawek, sadach, oraz plantacjach krzewów. Do urzędu gminy złożone 

zostały wnioski o szacowanie szkód. 

Komisje szacujące szkody   prowadziły   prace   w gospodarstwach   stopniowo   – 

w pierwszej kolejności plantacje truskawki, krzewy owocowe, następnie uprawy 

sadownicze. Sporządzono 201 protokołów. 

 2 lipca 2020 r. na terenie gminy wystąpiło gradobicie, wskutek którego na terenie 

sołectw Giżyczki, Wisowa, Sewerynów uszkodzone zostały uprawy sadownicze – 

jabłonie,   wiśnie.   Uprawy    uległy    uszkodzeniom    w    30-50%.    Sporządzono 

17 protokołów. 

8.4. Melioracje 

Na obszarze gminy znajduje się duża sieć urządzeń melioracyjnych. Sieć ma na celu 

trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb. Można ją podzielić 

na urządzenia melioracyjne, w tym: Kanał Troszyński, Kanał Suchodolski, Kanał 

Arciechowski, rzeka Jeżówka, których konserwacją i utrzymaniem zajmują się 

właściwe terytorialnie Zarządy Zlewni w Wodach Polskich. Dla obszaru gminy Iłów 

są to: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu oraz 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie. 

W system melioracji wchodzą także urządzenia wodne znajdujące się na gruntach 

prywatnych – powierzchnia zmeliorowana – około 4 490 ha gruntów ornych, 443 ha 

użytków zielonych. Grunty zdrenowane - około 4180 ha, długość rowów - około 94 km. 

Na terenie gminy nie funkcjonują czynnie działające spółki wodne. 

8.5. Aktywność gospodarcza mieszkańców 

Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności   Gospodarczej 

w 2020 r., podobnie jak w ubiegłym, na terenie gminy   Iłów działało aktywnie 

302 przedsiębiorców (w 2019 r. było ich 292). Zarejestrowanych było 14 spółek prawa 

handlowego. Złożono 27 wniosków o założenie działalności. Dokonano 143 zmiany 

we wpisach do ewidencji. 

Liczba przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym towarów wzrosła 

ze 173 do 176. Warsztaty samochodowe (naprawcze) prowadziło 78 osób, zaś hurtową 

i detaliczną sprzedażą samochodów (osobowych i furgonetek) zajmowało się 75 osób. 

60 wpisów do CEIDG dotyczyło hurtowej sprzedaży owoców i warzyw. Roboty 

budowlane i wykończeniowe prowadziło 55 przedsiębiorców. 45 firm wykonywał 

instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne. 

 
ROZDZIAŁ 9 

KULTURA, SPORT, PROMOCJA 

I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

9.1. Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie jest instytucją kultury, dla której organizatorem 

jest Gmina Iłów. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Biblioteka 

Publiczna miasta Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 

mieszcząca się w Warszawie przy ul. Koszykowej 26/28. 

Biblioteka ściśle współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Sochaczewie, która 

pełni rolę biblioteki powiatowej, sprawującej funkcje doradcze i instrukcyjno- 

metodyczne. 

Siedziba biblioteki znajduje się w Iłowie przy ul. Wyzwolenia 16. Zajmuje odrębny 

budynek o powierzchni 300 m
2
. Wejście do budynku oraz wypożyczalnia i czytelnia 

są dostosowane do osób niepełnosprawnych. 
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Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MATEUSZ. Katalog książek jest 

dostępny on-line. 

W 2020 r. biblioteka czynna była 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz 

dni, w których była zamknięta dla czytelników na mocy decyzji Rady Ministrów 

w związku z pandemią COVID-19. Zachowywany był reżim sanitarny. 

Na koniec ubiegłego roku w bibliotece zarejestrowanych było 314 czytelników, 

a zbiory biblioteki obejmowały 9 976 książek i 48 audiobooków. W omawianym roku 

biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 409 pozycji książkowych (zakupiono 346 pozycji, 

63 pozycje stanowią dary   od   czytelników)   i   48   audiobooków   (zakupiono   30, 

18 otrzymano w darze). Środki przekazane przez organizatora na książki wynoszą 

6 000,43 zł. Biblioteka skorzystała także z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w wysokości 3 231,00 zł na zakup nowych książek. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłowie znajduje się 6 komputerów z dostępem 

internetu, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy. 

W    2020     roku     bibliotekę     odwiedziło     3 423     czytelników,     wypożyczono 

6 677 woluminów i 473 czasopisma. Z czytelni skorzystało 431 osób. 

Ogółem w imprezach i spotkaniach organizowanych przez bibliotekę wzięły udział 

354 osoby. Były to kiermasze książek, spotkania Klubu Senior+ z lokalnymi twórcami, 

Narodowe Czytanie. Biblioteka organizowała także konkursy i zagadki dla dzieci 

i młodzieży, które z powodu pandemii COVID-19 odbywały się za pośrednictwem 

Facebooka. 

Biblioteka współpracuje: ze szkołami z terenu Gminy Iłów, Młodzieżowym Ośrodkiem 

Wychowawczym "Dom na Szlaku”, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Senior+ 

oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Zgoda”. 

Na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa w 2020 roku z budżetu 

gminy przeznaczono 159 500,00 zł. 

9.2. Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie jest samorządową instytucją kultury. Misją GOK 

jest dążenie do aktywnego, opartego na współpracy i otwartości uczestnictwa w życiu 

kulturalnym, w którym integrują się wszystkie grupy wiekowe. W GOK 

przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i jego skutkom, czynimy kulturę dostępną 

także dla mniej zamożnych mieszkańców gminy, a naszym wyzwaniem jest 

nawiązywanie dialogu między tzw. kulturą popularną, a kulturą wysoką. Koncepcja 

programowa opiera się na priorytecie jakim jest poszerzenie i zwiększenie atrakcyjności 
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oferty kulturalnej. Koncepcja wizerunkowa ma na celu utrwalenie wizerunku GOK – 

jako miejsca realizacji pasji i zainteresowań szerokiego grona odbiorców. 

Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie mieści się w odrębnym budynku o pow. całkowitej 

370 m2 i jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada 

salę widowiskową i komputerową, oferuje wolny dostęp do szerokopasmowego 

Internetu. 

Działalność kulturalna 

Zespoły: 

• Zespół śpiewaczy IŁOWIACY (15 osób), 

• Zespół wokalny BOMBLE (7 osób), 

• Zespół wokalny ALTER EGO (8 osób), 

• Zespół wokalny TERAZ MY (7 osób), 

• Zespół NASZ CZAS – (6 deklaracji uczestnictwa w zajęciach), 

• wykonawcy indywidualni - 26 osób, w tym 7 nowych solistów. 

Zajęcia nauki gry na instrumencie klawiszowym: W roku 2020 z nowej oferty zajęć 

skorzystało - 12 dzieci. 

Zajęcia Teatralno-Wokalne: Programy okazjonalne – udział w Festiwalu 

Zapustników, Narodowym Czytaniu, prezentacjach, filmach i uroczystościach. 

Zajęcia kreatywne: Wprowadzone pilotażowo w okresie wakacji - łączyły cechy zajęć 

plastycznych, technicznych oraz rękodzielniczych. 

Inne: 

• spotkania Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 5 w Iłowie (środa), 

• spotkania Grupy motocyklowej AIOŁA (ostatni czwartek miesiąca) - do 12 marca 

2020 r. (zmiana siedziby), 

• zajęcia „Zumby” dla dzieci i dorosłych (w poniedziałki i środy) do 12 marca 2020 r., 

• sesje Rady Gminy, 

• szkolenia, spotkania związane z udostępnieniem sali widowiskowej oraz wyposażenia. 

W GOK mieści się Punkt konsultacyjny Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Do czasu wymaganego przepisami zamknięcia instytucji kultury - zajęcia odbywały się 

we wtorki, środy, czwartki, piątki oraz sobotę. Po wznowieniu zajęć stacjonarnych 

w reżimie sanitarnym zajęcia kontynuowano we wtorki, środy i piątki. Działalność 

administracyjna była prowadzona codziennie w godzinach: 8.00 – 16.00. 

W minionym roku wprowadzono zajęcia nauki gry na instrumencie klawiszowym, 

a w okresie wakacyjnym - zajęcia kreatywne, co przyczyniło się do zwiększenia liczby 
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uczestników zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie. Mając na uwadze 

bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia 

koronawirusem odbiorców oraz pracowników GOK, stosowano się do aktualnych 

wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzje dotyczące działalności GOK dyrektor 

podejmował w porozumieniu z organizatorem – Gminą Iłów. 

Chociaż sytuacja epidemiczna wymusiła czasowe zamknięcie instytucji dla odbiorców 

i gości, GOK cały czas funkcjonował. Praca ośrodka uległa koniecznym 

przeobrażeniom. Przeniesienie działalności do sieci internetowej wymagało 

odpowiednich dostosowań, jednocześnie stworzyło nową przestrzeń do promocji 

kultury. Dzięki licznym publikacjom w mediach lokalnych i społecznościowych udało 

się bezpiecznie zaktywizować duże grono mieszkańców, nie związanych wcześniej 

z GOK. 

Zorganizowano 33 imprezy, w tym pięć imprez plenerowych, pięć koncertów, cztery 

imprezy interdyscyplinarne, wycieczki, prelekcje, spotkania, quizy muzyczne, zabawy 

plastyczne i fotograficzne. Wzięło w nich udział ok. 1120 mieszkanek i mieszkańców. 

W związku z pandemią - 25 imprez udostępniono przez Internet. W 2021 r. 

zrealizowano także zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - wprowadzając elementy 

profilaktyki podczas zajęć z dziećmi w okresie wakacji oraz wydarzeń plenerowych nad 

Wisłą. Na swoją działalność w ramach projektu: „Muzyczna Gmina Iłów” uzyskano 

dofinansowanie z Fundacji Orlen w wysokości 11 248 zł. 

Wśród        przykładowych        przedsięwzięć        i        imprez         organizowanych 

lub współorganizowanych przez GOK w minionym roku należy wymienić: zajęcia 

feryjne, udział w Festiwalu Zapustników w Szczawinie Kościelnym, organizację 

Gminnego Dnia Kobiet, inaugurację akcji „Ja już wywiesiłam flagę, a Ty?” Projekt 

Barka – „Osobno, a jednak Razem” oraz projekt „Lokalni Poeci Janowi Pawłowi II – 

upamiętniające 100. rocznicę Urodzin św. Jana Pawła II”. Prezentację muzycznych 

życzeń z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca. Organizację Gminnego 

Konkursu Plastycznego z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, udział w V Rajdzie 

Sąsiadów, organizację nagrań i publikację Koncertu „Duma i Honor” w którym 

zaprezentowały się wszystkie zespoły i soliści Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, 

koordynację Spotkania Plenerowego „Płynie Wisła Płynie po Iłowskiej Gminie”, 

współorganizację z GBP w Iłowie - Narodowego Czytania BALLADYNY w Parku 
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100-lecia Odzyskania Niepodległości. Publikacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy wprowadzenia Stanu wojennego czy 

Koncertu   Bożonarodzeniowego.   Uczestnicy    zajęć   wokalnych   zdobywali    laury 

w licznych konkursach i festiwalach. 

Wykonując powierzone zadania - GOK współpracował z Urzędem Gminy, Gminną 

Biblioteką Publiczną, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, parafiami, 

Klubem Senior Plus, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, osobami 

fizycznymi. 

9.3. Środowiskowa Hala Sportowa 

W trwałym zarządzie Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie, przy ul. Płockiej 14, 

znajdowały się: hala widowiskowo-sportowa (główne boisko z widownią na 240 miejsc, 

siłownia, zaplecze szatniowo-sanitarne, magazyny), kompleks boisk sportowych 

„Orlik” przy ul. Płockiej 14a, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. 

W 2020 roku w Środowiskowej Hali Sportowej  były zatrudnione 4  osoby, w tym 

koordynator ds. sportu i administracji, dwie sprzątaczki i stażystka. Pracownicy obsługi 

zatrudnieni są w systemie dwuzmianowym. 

Główne sfery podejmowanych działań sportowo-rekreacyjnych w 2020 r. to: 

1) organizowanie i współorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, 

2) współpraca z klubami sportowymi oraz innymi podmiotami w zakresie 

propagowania zdrowego stylu życia, 

3) udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej szkołom w celu prowadzenia 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, 

4) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo- 

rekreacyjnych (w tym malowanie hali), 

5) tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystania, 

6) pracownicy w czasie   lockdownu zaangażowali się w pomoc szycia   maseczek 

na rzecz mieszkańców Gminy Iłów oraz dla instytucji użyteczności publicznej, np. 

Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. 

Przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne turnieje oraz eliminacje do zawodów wyższego 

szczebla w związku z pandemią COVID-19 organizowane były od stycznia do marca 

oraz w październiku 2020 r. i odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

W ubiegłym roku zorganizowano 16 imprez (wymienione w kolejności terminu 

organizacji): Halowy Turniej Piłki Nożnej Iłów CUP im. Sławomira Grzywacza, 

Powiatowy Turniej w Piłce Ręcznej Dziewcząt w kat. „Licealiada”, Turniej w Piłce 
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Ręcznej Pamięci Sylwestra Rozdżestwieńskiego w kat. SP Młodzież, Eliminacje do 

Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt w kat. Szkoła Podstawowa, Powiatowy Turniej 

w Piłce Ręcznej Chłopców w kat. „Licealiada”, Powiatowy Turniej w Piłce Ręcznej 

Dziewcząt w kat. Szkoły Podstawowe, Powiatowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt 

i Chłopców w kat. SP Młodzież, XII Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej 

o Puchar Wójta Gminy Iłów, Feryjny Turniej Piłki Nożnej Halowej w kat. Chłopcy 

i Dziewczęta rocznik 2005-2006, dziewczęta 2005 i młodsi rocznik 2007, Powiatowy 

Turniej w Piłce Ręcznej Dziewcząt w kat. Dzieci, IX Turniej Piłki Nożnej Halowej 

Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Iłowie, Międzypowiatowy 

Turniej w Piłce Ręcznej Młodzieży Szkolnej w kat. SP Dziewczęta, Eliminacje 

do zawodów Powiatowych w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców w kat. Dzieci, 

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w kat. SP Dzieci, Turniej 

Powiatowy w Piłce Nożnej w kat. SP „Młodzież” Dziewczęta – Chłopcy, Turniej 

Międzypowiatowy w Piłce Nożnej w kat. SP „Młodzież”  Dziewczęta i Chłopcy. 

„Orlik” – „Plac Zabaw” 

Nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa z powodu pandemii COVID-19 oraz 

regulaminem korzystania z boisk sportowych czuwał zatrudniony animator sportu. 

Pomimo pandemii zainteresowanie obiektem było duże. Na obiekcie trenują także dwa 

kluby sportowe: Unia Iłów i Szopen Sanniki. 

W dniach i godzinach wolnych od rezerwacji grup zorganizowanych z obiektu 

korzystają dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli, którzy grają w piłkę nożną, 

siatkówkę plażową, tenis ziemny, koszykówkę. W weekendy można spotkać wiele 

rodzin z dziećmi, propagujących aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną. 

Przyległe do Hali Sportowej plac zabaw i siłownia zewnętrzna, które także znajdują się 

pod opieką pracowników Środowiskowej Hali Sportowej, były udostępniane według 

rozporządzenia ministra, zgodnie z zasadami sanitarnymi stosowanymi w związku 

z pandemią COVID-19. 

9.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

29 listopada 2019 r. została przyjęta Uchwała Nr 95/XVIII/2019 Rady Gminy 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2020. 

Po raz pierwszy za priorytetowe zostały uznane dwa zadania: 

1) Kultura fizyczna i sport, a w szczególności: stwarzanie warunków prawno- 
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organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 

wspieranie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie 

zawodów   sportowych   i   współzawodnictwa   sportowego   o   zasięgu    lokalnym 

oraz ponadregionalnym; szkolenia w dyscyplinach sportowych oraz zapewnienie 

dodatkowych form   spędzania   czasu   wolnego   dzieci   i   młodzieży   oraz   udział 

we współzawodnictwie sportowym; kształtowanie postaw prosportowych i ich rozwój 

wśród dzieci i młodzieży; wspieranie rozwoju sportu oraz organizowanie imprez, 

zawodów i rozgrywek sportowych. 

2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i edukacji 

społecznej, a w szczególności: organizowanie uroczystości patriotycznych i lokalnych, 

organizowanie wydarzeń kulturalnych, popularyzacja tradycji i dziedzictwa 

narodowego, wspieranie inicjatyw twórczych w zakresie przedsięwzięć kulturalnych 

i artystycznych oraz wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji patriotycznych i narodowych. 

Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych wynikających 

z Programu   została określona w budżecie Gminy Iłów na rok 2020 i wynosiła 

100 500,00 zł. Została wydatkowana w 91,64 %, tj. 92 103,00 zł. 

W 2020 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadania pod nazwą: 

„Organizacja dla dzieci i młodzieży z terenu gminy zajęć sportowo szkoleniowych, 

zawodów szkolnych i międzyszkolnych, rozgrywek sportowych ze szczególnym 

uwzględnieniem piłki ręcznej” nie było ofert. Zadanie „Organizacja imprez, zawodów 

i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem 

piłki nożnej” wraz z przyznaną dotacją realizowało SKF „UNIA Iłów”. 

Pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (mały grant). 

Poniżej wyszczególniono nazwy zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji: 

 SKF „UNIA Iłów” – organizowanie zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych – 9 400,00 zł; 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej w Przejmie – koncert wokalno- 

organowy – 3 000,00 zł; 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 5 w Iłowie – jednodniowa 

wycieczka oraz zakup instrumentu muzycznego – 4 640,00 zł; 
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 Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji, promocji i rozwoju wsi Suchodół, 

Władysławów, Kępa Karolińska „SamoWola” – „Zaproś Św. Mikołaja na Wigilię” – 

900,00 zł; 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Iłowskich – Gablota i lampy solarne – 

1 700,00 zł; 

 Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji, promocji i rozwoju wsi Suchodół, 

Władysławów, Kępa Karolińska „SamoWola” – „Pożegnanie Władzi czas – teraz 

Święta zbliżą Nas” – 700,00 zł; 

 Ochotnicza Straż Pożarna   w   Giżycach   –   „Wydanie   kalendarza   Strażackiego 

na 2021 rok” – 1 560,00 zł. 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wybudowano altanę 

rekreacyjną na terenie Placu Kasztanowego w Iłowie. Koszt budowy wiaty z tablicą 

informacyjną wyniósł 15 520,73 zł. 

9.5. Promocja gminy 

Głównym celem promocji w gminie Iłów jest promocja walorów krajobrazowych, 

turystycznych i kulturalnych gminy, która wpływa na zapewnienie harmonijnego 

rozwoju przy wykorzystaniu potencjału miejscowego. Dzięki podejmowanym 

działaniom gmina Iłów ma wizerunek atrakcyjnej miejscowości, otwartej na szerokie 

spektrum działania. 

W 2020 r. na promocję gminy wydano 36 538,04 zł (w 2019 r - 82 828,14 zł), które 

przeznaczono na usługi radiowe i prasowe promujące gminę, organizację dożynek 

gminnych i imprezy plenerowej „Płynie Wisła płynie po Iłowskiej Gminie” oraz 

współorganizację „V Rajdu Sąsiadów” zaaranżowanego przez Klub Rowerowy MUKS 

Tandem Gąbin pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin oraz Wójta Gminy 

Iłów. W roku 2020 w ramach działań promocyjnych zakupiono materiały promocyjne 

wykorzystywane podczas uroczystości, imprez i spotkań gminnych. 

Gmina w 2020 r. współprowadziła tytuły prasowe: e-Sochaczew oraz Express 

Sochaczewski. Prowadzono stronę internetową urzędu oraz gminną stronę Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

W celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami w ubiegłym roku utworzony został 

oficjalny profil Gminy Iłów na portalu społecznościowym Facebook o nazwie „Urząd 

Gminy Iłów” (ponad 550 osób obserwujących stronę). 
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Drugi z filmów pn. „Barka” nagrywany przez GOK z okazji 100-lecia urodzin Papieża 

św. Jana Pawła II obejrzało 1559 osób. Systematycznie na stronie www.ilow.pl 

publikowane   są   również   cieszące   się   dużą    popularnością   (średnio   powyżej 

200 wyświetleń) wywiady Radia Sochaczew, w których omawiana jest problematyka 

Gminy Iłów. Wprowadzenie nowych form przekazywania informacji i większa 

aktywność w Internecie m.in. mediach społecznościowych znacznie przyczyniła się do 

promocji Gminy Iłów i poprawiła jakość kontaktów z Mieszkańcami. 

9.6. Wydarzenia 

30 stycznia 2020 r. w Klubie Senior+ 

w Iłowie odbyła się uroczystość 

wręczenia Medali z okazji 

Długoletniego Pożycia Małżeńskiego - 

"Złote Gody". Jubileusz 50-lecia 

pożycia   małżeńskiego    świętowało 

12 małżeństw. 

16 lutego odbył się 12-ty Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Iłów. W turnieju wystąpiło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy: dwa zespoły 

Unii Iłów, Lwówianka Lwówek, Szopen Sanniki, Mutant Mass Bielsk, Korona Wejsce, 

Tajfun Brochów i Unia Czermno. 

18 maja 2020 roku uroczyście 

obchodzono 100-lecie urodzin św. 

Jana Pawła II. W internecie ukazało 

się wyjątkowe nagranie pieśni 

"Barka" przygotowane przez Urząd 

Gminy we współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury. 

15 czerwca przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Iłów wzięli udział w akcji 

charytatywnej #Zosiachallenge 

#Gaszynchallenge, wspierającej 5-cio 

miesięczną Zosię   Paczwa,   walczącą 

z chorobą SMA typu 1 - rdzeniowym 

zanikiem mięśni. Zosi udało się zebrać 

potrzebną kwotę na dalsze leczenie. 

http://www.ilow.pl/
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Film zamieszczony na kanale YouTube Gminy obejrzało 1960 osób. 

Drugi z filmów pn. „Barka” nagrywany przez GOK z okazji 100-lecia urodzin Papieża 

św. Jana Pawła II obejrzało 1559 osób. 

26 lipca odbył się jubileuszowy 

V Rajd Rowerowy organizowany 

przez Klub Rowerowy MUKS 

Tandem Gąbin. Wydarzenie 

odbyło się pod patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 

oraz Wójta Gminy Iłów. 

Miejscem spotkania i wspólnej 

integracji była przystań 

w Suchodole. Tradycyjny poczęstunek przygotowany został przez Międzysołeckie Koło 

Gospodyń Wiejskich Nadwiślanki. Spotkanie odbyło się zgodnie z wytycznymi reżimu 

sanitarnego. 

15 sierpnia  Wójt  Gminy Iłów oraz 

przedstawiciele   Rady Gminy Iłów 

uczestniczyli we  mszy św.  w hołdzie 

Bohaterom 1920 roku oraz złożyli kwiaty 

i zapalili znicz pod symbolicznym obeliskiem 

w Parku Stulecia Odzyskania Niepodległości. 

W dniu Święta Wojska Polskiego hołd 

żołnierzom oddały również zespoły i soliści 

Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie. Specjalnie z tej okazji przygotowano koncert 

"Duma i Honor", zamieszczony na kanale YouTube GOK w Iłowie. 

16 sierpnia na Przystani Wodnej 

w Suchodole utworzony został 

przystanek pn. „Bitwa Warszawska 

1920 - Pamiętamy", do którego 

dojechali uczestnicy III edycji Rajdu 

100 km na 100-lecie Niepodległości, 

organizowanego przez MKOiW 

NSZZ Solidarność i Wójta Gminy Iłów. 
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Z Kamiona do przystanku w Suchodole dopłynęli uczestnicy spływu kajakowego oraz 

uczestnicy „Motocyklowego Rajdu Iłowskie Wspomnienia Michała - jest rok 1920” 

zorganizowanego przez grupę motocyklową z Iłowa AIOŁA GM. Rajd przejechał trasą 

bohatera utworu napisanego przez Zbigniewa Smusa, pokonując około 130 km. 

 
 

Po zawodach, gdy wszyscy 

byli już w komplecie, 

rozpoczął się patriotyczny 

koncert „Duma i Honor”. 

Zaprezentowały się wszystkie 

grupy   działające   w    GOK 

w Iłowie. 

 
24 sierpnia odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Iłów 

przyznanych za rok szkolny 2019/2020 dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci   i   Młodzieży.   Komisja   Stypendialna   po   dokonaniu   oceny   formalnej 

i merytorycznej, w oparciu o ustalone kryteria przyznała stypendia dla 41 uczniów. 
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28 sierpnia odbyła się konferencja prasowa ministra Dariusza Piontkowskiego, podczas 

której przedstawiono aktualne działania Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy 

współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym, dotyczące 

przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W konferencji prasowej udział 

wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy szkół, którzy 

opowiadali   o   rozwiązaniach   zastosowanych   na   swoim   terenie    pozwalających 

na bezpieczny powrót do stacjonarnej nauki. Wśród zaproszonych gości był Wójt 

Gminy Iłów Jan Kraśniewski. 

 

 
 

6 września w Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Iłowie odbyło się 

"Narodowe Czytanie" jednego z najwybitniejszych dzieł Juliusza Słowackiego - 

"Balladyny". Impreza pod patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy została 

zorganizowana przez Gminną 

Bibliotekę    Publiczną    i    GOK 

w Iłowie. Zaproszenie do udziału 

przyjęli m.in.: radna powiatowa 

Wanda Dragan, wójt Jan 

Kraśniewski, sekretarz Katarzyna 

Michalska, radni Renata Bartosiak 

i Radosław Kunz, Zbigniew Smus, 

Jarosław Łęcki, Sławomir Gomoliszek, przedstawiciele szkół, Hali Sportowej i Urzędu 

Gminy. 

13 września 2020 r. w Brzozowie Starym odbyła się dziękczynna Msza Dożynkowa, 

w której udział wzięli m.in: Starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta, radna 

miasta Sochaczew Selena Majcher, radne powiatowe: Wanda Dragan i Aneta Roskosz, 
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dyrektor Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego Krzysztof 

Szumski, przewodniczący rady gminy 

Sławomir Tomaszewski i radni gminy 

Iłów. 

Honory starostów dożynkowych 

pełnili Gabriela i Grzegorz Feligowie, 

prowadzący rodzinne gospodarstwo 

rolne w miejscowości Wieniec. 

 

W Dniu Papieża Jana 

Pawła II, obchodzonym 

co roku 16 października, 

Wójt Gminy Iłów złożył 

kwiaty i zapalił znicz przy 

obelisku Jana Pawła II, 

zaś          GOK          wraz 

z Mieszkańcami Iłowa 

przygotowali koncert 

łączący pokolenia, który można było obejrzeć na kanale YouTube GOK. 
 

30 października Wójt Gminy Iłów Jan Kraśniewski i Sekretarz Gminy Iłów Katarzyna 

Michalska odwiedzili groby 

żołnierzy poległych podczas 

walk września 1939 r. Kwiaty i 

symbolicznie zapalone znicze 

pojawiły się na cmentarzach w 

Iłowie, Giżycach i Brzozowie 

Starym, oddając hołd bohaterom 

poległym w obronie naszej 

ojczyzny. 

11 listopada   Gmina   Iłów   upamiętniając   Narodowych   Bohaterów   włączyła   się 

w inicjatywę Rządu RP pomocy producentom i sprzedawcom kwiatów, zakupując od 

lokalnych sprzedawców i przejmując od ARiMR chryzantemy, którymi uczczono 
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pamięć walczących podczas I i II Wojny Światowej. Kolejna fala pandemii 

uniemożliwiła mieszkańcom tradycyjne świętowanie, które przeniosło się do Internetu 

m.in. dzięki nagraniu "Biały Krzyż" przygotowanemu przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Iłowie. 

 
W grudniu po raz pierwszy został ogłoszony 

gminny konkurs plastyczny na oficjalną 

kartkę Wójta Gminy Iłów na Święta Bożego 

Narodzenia 2020 r. 

Autorem     zwycięskiej     karty,     wysyłanej 

z życzeniami świątecznymi został Kacper 

Kornacki. 

 

 

 

 
6 grudnia we wszystkich placówkach, w których odbywały się zajęcia pojawił się gość 

z symbolicznymi upominkami. O uśmiech na twarzach dzieci zatroszczył się Wójt Jan 

Kraśniewski. Zawitał do Przedszkola Samorządowego w Iłowie, Szkół Podstawowych 

w Iłowie, Brzozowie Starym, Giżycach i Kapturach. Mikołajkowe spotkania przebiegły 

w reżimie sanitarnym. 
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W grudniu z każdym dniem w Gminie Iłów coraz bardziej czuć było Święta. Były 

odwiedziny Mikołaja u dzieci i seniorów, pieczenie pierniczków przez wolontariuszy, 

koncerty kolęd, konkursy plastyczne, w Suchodole pojawił się mikołajowy witacz. Był 

to efekt zrealizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji, promocji i rozwoju 

wsi Suchodół, Władysławów, Kępa Karolińska „SamoWola” z Suchodołu projektu 

„Pożegnanie Władzi czas - teraz Święta zbliżą Nas”, współfinansowanego ze środków 

Gminy Iłów w ramach realizacji zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury, dziedzictwa narodowego i edukacji społecznej". W niedzielę 20 grudnia 

w obecności Mikołajowego witacza Stowarzyszenie „SamoWola”, zrealizowało drugi 

projekt współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Iłów „Zaproś Świętego Mikołaja 

na Wigilię”. Organizatorzy i pomocnicy św. Mikołaja, wśród których pojawili się m.in. 

Wójt Jan Kraśniewski, radna powiatowa Aneta Roskosz i radna gminna Renata 

Bartosiak sprawili niespodzianki dla najmłodszych mieszkańców miejscowości 

Suchodół i Władysławów. 

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne liczne imprezy w Gminie Iłów zostały 

odwołane w tym m.in.: 

 Święto Sołtysa Powiatu Sochaczewskiego, 

 Dzień Strażaka, 

 otwarcie wystawy poświęconej Aleksandrowi Sochaczewskiemu, 

 planowane na 18 maja uroczyste obchody 100-lecia Urodzin Jana Pawła II, 

 Dzień Dziecka, 

 Sztafetowy Bieg Pamięci Sylwestra Rozdżestwieńskiego. 
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PODSUMOWANIE 
 

Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Iłów za rok 2020, w którym 

staraliśmy się pokazać to, co w naszej małej Ojczyźnie udało się zrealizować 

w poprzednim    roku.     Raport     potwierdza     rzetelność     wykonania     budżetu 

oraz podejmowanie działań zgodnie z przyjętą w Strategii Rozwoju Gminy Iłów misją 

i wizją gminy oraz celami strategicznymi i operacyjnymi. 

Raport jest dokumentem obejmującym podsumowanie działalności Wójta w roku 

2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 

Gminy. Zagadnienia   zawarte   i   opisane   w   Raporcie   wynikają   w   dużej   mierze 

z uregulowań prawnych. Raport scala wiedzę o działalności za rok ubiegły i jest 

podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. 

Kierunki rozwoju każdego samorządu muszą być zbieżne z możliwościami 

pozyskiwania dofinansowań, a więc między innymi z realizacją programów rządowych. 

Konsekwentnie dążymy do realizacji wyznaczonych priorytetów. W 2021 roku 

priorytetem jest budowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubatce, co zdecydowanie poprawi 

zabezpieczenie w wodę.   Podobnie dalsza realizacja budowy Sali gimnastycznej 

w Brzozowie. Ważne   zadanie   to   także   zakup   średniego   samochodu   bojowego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżycach, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo 

Mieszkańców. 

Przed nami kolejne wyzwania: rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, 

działania proekologiczne szczególnie w oparciu o program „Czyste Powietrze”, rozwój 

wsparcia dla osób starszych oraz stworzenie warunków do opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3. 

Z Raportu wynika, że Samorząd Gminy Iłów, mimo różnych trudności 

konsekwentnie realizuje zadania nie zaniedbując żadnego aspektu życia społecznego. 

Zachęcam do kontaktowania się z pracownikami Urzędu Gminy lub do wizyt podczas 

moich cotygodniowych dyżurów. Cenię sobie Państwa opinie, ponieważ wierzę, 

że wszystkim nam zależy na dalszym rozwoju Gminy Iłów. 

Bardzo dziękuję za dotychczasowe wspólnie podejmowane działania, za sugestie, 

uwagi i zapraszam wszystkich do dalszej współpracy. 

Jan Paweł Kraśniewski 

Wójt Gminy Iłów 


