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Szanowni Państwo, 

Raport o stanie gminy za rok 2019 jest drugim składanym przed Radą 

i społecznością Gminy. Poprzedni raport dotyczył roku 2018, w którym po wyborach 

samorządowych zmienił się zarządzający Gminą Iłów. Obejmował więc działalność 

dwóch wójtów. Rok 2019 jest pierwszym pełnym rokiem, w którym zarządzałem. Mimo 

dwóch uznanych przez Radę za zasadne skarg na działalność wójta oraz podjęcie 

19 grudnia 2019 r. uchwały Rady Gminy Iłów o drastycznym obniżeniu mojej płacy, 

pozytywne efekty działalności wójta, pracowników urzędu oraz wszystkich gminnych 

jednostek i organizacji są trudne do podważenia. Nie pokrywają się z rzeczywistością 

negatywne komentarze, że „w gminie nic się nie dzieje”. Poprzez trafnie zrealizowane 

remonty poprawiło się zaopatrzenie w wodę od lat borykających się z jej niedoborem 

mieszkańców południowej części gminy. W końcu roku do gminnego wodociągu, 

zgodnie z oczekiwaniami, podłączono budynki mieszkalne w Suchodole 

i Władysławowie. 

Przebudowano dwa odcinki dróg: w Sadowie i Olszowcu. Obecnie posiadają one 

nawierzchnie asfaltowe (społeczność gminy podkreśla dobrą jakość wykonanej pracy). 

Nie zaniechano bieżących remontów dróg. Poniesiono duże nakłady na oświetlenie 

uliczne. Pozyskano dofinansowanie na budowę sali sportowej w Brzozowie Starym 

(blisko 1 900 000,00 zł). Nie zaniechano także inwestowania w potencjał ludzki. 

Wykorzystano środki z programów rządowych na utworzenie Klubu Senior Plus oraz na 

podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców. Nie zmniejszono nakładów na 

działalność sportową. Wspierano działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Istotny jest fakt, że pozyskiwanie środków w 2019 roku było bardziej dynamiczne 

niż możliwości budżetu. Mimo zadłużenia na początku roku, przekraczającego 

9 000 000,00 zł, ze względu na korzystne dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych (70%), by wygospodarować środki na wkład własny, zdecydowano się 

na przesunięcie spłaty kredytu. Zadłużenie na koniec roku zmniejszyło się do 

8 231 000,00 zł, ale nadal ogranicza możliwości większego inwestowania. 

Regionalna Izba Obrachunkowa realizację budżetu w 2019 r. zaopiniowała pozytywnie 

bez uwag, co świadczy o właściwym gospodarowaniu. 

Mając na względzie stały rozwój naszej gminy zapraszam do współpracy 

wszystkich jej mieszkańców. 

                

                                     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 raz w tygodniu 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). Do dziś mieszkańcy gminy pielęgnują pamięć o wojennych bohaterach.  

1.2. Położenie i powierzchnia gminy 

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

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

Administracyjnie stanowi obecnie część powiatu sochaczewskiego. Jej teren obejmuje 

56 miejscowości zlokalizowanych na obszarze 129,1 km2, co stanowi 17,58% 

powierzchni powiatu. Do największych miejscowości należą: Iłów (732 osoby), 

Brzozów Stary (595 osób) oraz Giżyce (345 osób). 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Iłów za rok 2019 

7 

 

    Szczegółowy podział administracyjny gminy Iłów 

 

     Źródło: Urząd Gminy Iłów 

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. 

W I kwartale 2019 r. na terenie gminy odbyły się wybory sołtysów oraz członków rad 

sołeckich. W każdym sołectwie odbyły się spotkania wyborcze, na których 

przeprowadzone zostały tajne i bezpośrednie głosowania. W głosowaniach brali udział 

stali mieszkańcy sołectw uprawnieni do głosowania.  

28 marca 2019 r. na VIII Sesji Rady Gminy Iłów odbyło się uroczyste zaprzysiężenie 

nowo wybranych sołtysów. 

 

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 
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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 

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.  

Odległości gminy Iłów od najważniejszych miejscowości gmin ościennych: od Słubic – 

6,9 km, od Sannik – 10,9 km, od Wyszogrodu – 12,5 km, położonych w powiecie 

płockim. Z kolei, od gmin powiatu sochaczewskiego i łowickiego gmina Iłów leży 

kolejno: 11,9 km od Rybna, 12,3 km od Młodzieszyna, 13,2 km od Kiernozi, 15,1 km 

od Kocierzewa Południowego oraz 16,1 km od Brochowa. 

 

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.  
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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 zamieszczonych w Polskich Czerwonych Księgach 

i ginących (m.in. rybitwa białoczelna, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczaj, 

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. 

Od 2014 r. „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-
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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 1 662,85 ha (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). 5,90 ha to lasy gminne. 

Większość lasów znajduje się w północno-wschodniej części gminy. Jej północna część 

przylegająca do Wisły stanowi obszar chronionego krajobrazu i jest otuliną 

Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a 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).  

Stan ostrzegawczy przeciwpowodziowego występuje, gdy stan wody w Wiśle 

w Wyszogrodzie osiąga poziom 500 cm, a w Kępie Polskiej 450 cm i ma tendencję 

wzrostową. Alarm przeciwpowodziowy ogłaszany jest gdy stan wody osiąga poziom 

550 cm w Wyszogrodzie i 500 cm w Kępie Polskiej.  

 



Raport o stanie Gminy Iłów za rok 2019 

12 

 

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 minus 40C w styczniu i plus 18-

190C w lipcu. 

Rok 2019 należał do szczególnie trudnych jeśli chodzi o warunki pogodowe. Średnia 

roczna temperatura na obszarze gminy wyniosła 100C. Najwyższe miesięczne anomalie 

temperatury w stosunku do normy wystąpiły w czerwcu. Termiczna klasyfikacja 

miesięcy i roku 2019 dla stacji meteorologicznej w Warszawie (najbliżej położona 

referencyjna stacja meteorologiczna) wskazuje, że jedynie styczeń oraz maj były 

miesiącami o normalnym przebiegu temperatur – w pozostałych miesiącach 

temperatury były wyższe od normalnej, w tym czerwiec oraz grudzień były miesiącami 

ekstremalnie ciepłymi. Tendencja wzrostu temperatur utrzymuje się od 2010 roku 

(w tym roku po raz ostatni odnotowano normalny, roczny przebieg temperatur). 

W centralnej części Polski rok 2019 został sklasyfikowany jako suchy, lokalnie nawet 

bardzo suchy. Teren gminy Iłów wszedł w zasięg terenów o najniższej rocznej sumie 

opadów w kraju – poniżej 400 mm. Deszcze występowały obficie w maju i wrześniu, 

jednak w okresie największych potrzeb wegetacyjnych w kwietniu i czerwcu było ich 

niewiele, co nie było korzystne dla terenów rolniczo-sadowniczych. 

1.4. Demografia  

Liczba mieszkańców gminy Iłów zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 

2019 r. wynosiła 6088 osób, w tym 3063 kobiety i 3025 mężczyzn. Dodatkowo 134 

osoby zameldowane były na pobyt czasowy. Średnia gęstość zaludnienia gminy 

wynosiła 47 osób na 1 km2 (gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na1 km2 ). 

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

ale systematycznego zmniejszania się liczby ludności na terenie gminy. 

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Klimat_umiarkowany
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Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba ludności 6193 6172 6125 6125 6088 

Źródło: Urząd Gminy Iłów 

W wieku produkcyjnym liczba kobiet (19-60 lat) wynosiła 1667, a liczba mężczyzn 

(19-65 lat) - 2011. W grupie osób starszych były 782 kobiety (60 lat i więcej) oraz 401 

mężczyzn (65 lat i więcej). Najmłodsi - dzieci i młodzież do lat 18 to 614 dziewcząt 

i 613 chłopców. 

 

Źródło: Urząd Gminy Iłów 

W ubiegłym roku urodziło się 66 dzieci - 33 dziewczynki i 33 chłopców. W tym czasie 

zmarły 73 osoby, w tym 30 kobiet i 43 mężczyzn. Przyrost naturalny w gminie 2019 r. 

był ujemny i wyniósł -7. Tendencja spadkowa występowała w całym kraju, przyrost 

naturalny wyniósł -1,4 na 1000 ludności. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego 

wynika, że w Polsce wciąż mamy więcej zgonów niż urodzeń. 

Na terenie gminy Iłów zameldowane były osoby powyżej 100 lat (dwie kobiety 

urodzone w 1918 roku). 
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1.5. 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, na koniec roku 2018 - 175 osób, zaś na koniec roku 2019  - 133 osoby. 

W ubiegłym roku osoby bezrobotne stanowiły 2,18% wszystkich mieszkańców gminy 

oraz 3,62% osób w wieku produkcyjnym. 

Poziom i dynamika bezrobocia w Gminie Iłów 

Kategorie osób 
stan na 

31.12.2018 r. 

stan na 

31.12.2019 r. 

wzrost lub spadek 

w liczbach w % 
kobiety 86 72 -14 16,3% 

mężczyźni 89 61 -28 31,4% 

z prawem  do zasiłku 18 12 -6 33,3% 

zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 0 0 0 0% 

osoby w okresie do 12 miesięcy         

od dnia ukończenia szkoły 
14 9 -5 35,7% 

cudzoziemcy 1 0 -1 100% 

bez kwalifikacji zawodowych 75 68 -7 9,3% 

bez doświadczenia zawodowego 75 54 -21 28% 

kobiety, które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka 
37 27 -10 27% 

osoby do 30 roku życia 74 68 -6 8,1% 

osoby do 25 roku życia 46 43 -3 6,5% 

długotrwale bezrobotni 98 63 -33 33,7% 

powyżej 50 roku życia 37 25 -12 32,4% 

niepełnosprawni 4 1 -3 75% 

bezrobotni ogółem 175 133 42 17,5% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie 

Liczba bezrobotnych kobiet w gminie jest zbliżona do liczby mężczyzn. Najwyższe 

bezrobocie utrzymuje się wśród osób młodych do 30 roku życia (51%).   

Niekorzystnym zjawiskiem jest utrzymujący się wysoki procent osób długotrwale 

bezrobotnych. W 2019 roku stanowili oni 47% wszystkich osób bezrobotnych. 

Liczną grupę stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych (w 2019 r. - 51,1%) oraz 

bez doświadczenia zawodowego (40,6%). 

1.6. 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. 
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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 pełnią Dorota Bernat                  

i Przemysław Wasilewski.  

Przy Radzie Gminy działały komisje stałe powołane w listopadzie 2018 r. 

1. Komisja Rewizyjna - przewodniczący Komisji: Radosław Kunz (do 29 listopada 

2019 r.), Bożena Rolewska (od 29 listopada 2019 r.); 

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

8 kwietnia 2019 r. powołanych zostało 5 kolejnych stałych komisji Rady Gminy 

Iłów: 

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. 

Na terenie gminy Iłów funkcjonuje osiem jednostek organizacyjnych: 

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

2. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Cichociemnych AK 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. 
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ROZDZIAŁ 2 

FINANSE, PROJEKTY I MIENIE GMINY 

2.1.  Budżet gminy, przychody i wydatki 

Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie  31 766 642,48 zł oraz wydatki              

w kwocie  31 437 106,88 zł. 

Zakładane dochody zrealizowano w kwocie 31 014 279,57 zł tj. 97,63% planu, 

natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 30 691 705,71 zł tj. 97,63% planu. 

Dochody Gminy Iłów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (31.12.2019 – 6 088 osób) 

wynosiły 5 094,33 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 

5 041,34 zł. 

Ważnym źródłem dochodów są środki transportowe. Dochód z podatku w 2019 r. 

wyniósł 1 486 018,53 zł.  

Dochody z opłat za wodę, ścieki i abonament za 2019 r. osiągnęły kwotę 808 756,12 zł. 

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

na poziomie 1 372 789,30 zł, a od osób prawnych 733 529,70 zł . 

2.2.  Zobowiązania gminy 

Kwota zadłużenia Gminy Iłów na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 8 231 306,00 zł, co 

stanowi 26,54% wykonanych dochodów ogółem.  

Przychody budżetu wykonane zostały w kwocie 1 190 367,40 zł. 

Rozchody budżetu wykonane zostały w kwocie 986 310,00 zł. 

Na obsługę długu wydatkowano w zeszłym roku 163 518,68 zł. 

2.3. Realizowane projekty 

W Gminie Iłów w 2019 r. zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1) W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 

• ,,Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności 

publicznej w gminie Iłów i Słubice” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie 

zrealizowano w budynkach gminnych (budynki szkół, straży, hala sportowa) 

oraz należących do mieszkańców gminy. Z indywidualnymi uczestnikami 

projektu zawarte zostały umowy w celu montażu indywidualnego zestawu OZE. 

Wykonanie wydatków 1 256 897,60 zł w tym kwota zewnętrznego finansowania 

751 433,10zł. 
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• ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Wykonane wydatki to kwota 61 000,00 zł - kwota zewnętrznego dofinansowania 

61 000,00 zł. 

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

• ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380221 w miejscowości Olszowiec”. 

Zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W ramach zadania przebudowano 970 mb drogi, koszt ogólny 426 948,38 zł, 

wartość dofinansowania 291 975,00 zł.  

• „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali 

gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę 

parkingu i drogi wewnętrznej”. 

Zadanie dofinansowane w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 

Wykonane wydatki to kwota 940 768,59 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 

300 000,00 zł. 

• „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowie”  

• „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kapturach”  

Zadania dofinansowane na podstawie umowy z Ministrem Sportu i Turystyki         

w ramach budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej OSA 2019. Wykonane 

wydatki to kwota 92 300,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 44 000,00 zł. 

• „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+”.  

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 

2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Wykonane wydatki to wartość 198 792,37 zł, w tym dofinansowanie przekazane 

przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 150 000,00 zł. 

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

• „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo gm. Iłów”  

Zadanie współfinansowano ze środków dotacji na zadania z zakresu budowy       

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Mazowieckiego Urzędu 

Marszałkowskiego. Wykonane wydatki to wartość 236 414,73 zł, w tym 

dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł. 
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• „Remont oraz wyposażenie OSP w Iłowie” 

• „Remont oraz wyposażenie OSP w Ładach”  

• „Remont oraz wyposażenie OSP w Łaziskach”  

• „Remont oraz wyposażenie OSP w Suchodole”  

• „Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Arciechów-

Bieniew” 

Zadania dofinansowano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw Mazowsze 2019”. W ramach w/w zadań wydatkowano 117 164,01 zł,          

w tym dofinansowanie 50 000,00 zł.  

4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:  

• „Usuwanie i utylizacje azbestu w gminie Iłów w 2019 roku”. 

• „Zakup ubrań typu Nomex dla strażaków ochotników na terenie Gminy”. 

Łączne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie to kwota 50 663,88 zł   

2.4.  Wydatki inwestycyjne ze środków własnych 

• „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”, wykonanie 

17 958,00 zł. 

• ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Giżycach na cele 

rekreacyjno – sportowe” - wykonanie 67 380,60 zł. 

• Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu 

osobowego segment C nieoznakowany dla Policji – 21 250,00 zł. 

2.5. Inne wydatki 

Środki wydatkowane w 2019 r. w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych 

na terenie gminy  Iłów to wartość 164 136,05 zł. 

Środki  wydatkowane w zakresie działalności  Rady Gminy to wartość 105 749,76 zł.  

W 2019 r. Gmina Iłów nie wyodrębniła w budżecie środków na fundusz sołecki. 

2.6. Stan mienia (nieruchomości) gminy Iłów 

W skład mienia gminy Iłów na dzień 31 grudnia 2019 r. wchodziły niżej wskazane 

prawa własności oraz użytkowania wieczyste: 

1) prawa własności do 163 nieruchomości gruntowych zabudowanych 

i niezabudowanych będących w dyspozycji Gminy Iłów o wartości 1 409 651,88 zł, 
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2) prawa własności do 7 nieruchomości gruntowych zabudowanych będących 

w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych, tj. szkół podstawowych 

o łącznej wartości gruntów i budynków 6 928 210,54 zł, 

3) prawo użytkowania wieczystego ustanowione na 2 nieruchomościach gruntowych 

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

4) prawa własności 24 budynków i budowli o wartości 10 881 372,15 zł. 

W 2019 roku na podstawie 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 11 nieruchomości/działek ewidencyjnych zajętych pod drogi publiczne 

gminne (komunalizacja).  

Ponadto Gmina nabyła nieodpłatnie prawa własności 4 nieruchomości/działek 

ewidencyjnych zajętych pod  drogi gminne niepubliczne -„wewnętrzne”. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. gmina Iłów w obrocie cywilno-

prawnym zbyła 3 nieruchomości położone we wsi Wszeliwy, uzyskując łączny dochód 

netto w wysokości 67 150,00 zł.  

Wartość praw wymienionych w pkt.1-4 stanowi kwotę 19 290 954,57 zł. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

w wysokości 135 128,80 zł (w tym 63 578,80 zł czynsze dzierżawne i mieszkaniowe, 

71 550,00 zł sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych). 

ROZDZIAŁ 3 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W 2019 roku Rada Gminy odbyła 16 posiedzeń (w tym 2 Sesje nadzwyczajne), na 

których podjęte zostały 83 uchwały. 

3.1. Wykonanie uchwał Rady Gminy Iłów podjętych w 2019 roku 

Wszystkie podjęte w 2019 roku przez Radę Gminy Iłów uchwały zostały przekazane do 

organów nadzoru – jakimi są – w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda 

Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku. 

Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Iłów. Znaczna większość uchwał weszła w życie z dniem podjęcia. 27 uchwał będących 

aktami prawa miejscowego (przepisami powszechnie obowiązującymi) zostało 
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opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i weszło             

w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.  

1. W lutym 2019 r. ustanowiony został nowy Statut Gminy Iłów z mocą obowiązującą 

od pierwszego dnia kadencji Rady Gminy Iłów. 

2. W kwietniu 2019 r. Rada Gminy uzupełniła skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Powołane zostały także komisje stałe Rady 

Gminy Iłów oraz ich Przewodniczący. Ustalono ich skład osobowy oraz określono 

przedmiot działania.  

3. W czerwcu 2019 r. Rada Gminy udzieliła absolutorium za rok 2018 dla Wójta 

Gminy Iłów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Jednocześnie zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok.  

4. Także w czerwcu 2019 r. udzielone zostało Wójtowi Gminy Iłów wotum zaufania. 

Przed podjęciem uchwały omawiany był Raport o stanie gminy Iłów za rok 2018 

przedstawiony przez Wójta. W debacie brali udział radni gminy oraz mieszkańcy, 

którzy złożyli stosowne wnioski dotyczące wzięcia udziału w dyskusji. 

5. Największa liczba podjętych w 2019 r. uchwał dotyczyła sfery ogólnobudżetowej, 

w tym m.in.: zmian budżetu Gminy Iłów na 2019 r., zmian wieloletniej prognozy 

finansowej, pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego (na remont drogi 

3806W  Iłów-Giżyce – ul. Warszawska, w wysokości 47 550,00 zł).  

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

sołeckiego w 2020 roku. Prace w tym zakresie rozpoczęły się w 2019 roku. 

7. W zakresie podatków i opłat lokalnych: 

• Określono wysokości stawek podatku od nieruchomości (od gruntów oraz od 

budynków lub ich części). Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

• Określono wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 

obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień w tym podatku.  

• Dokonane zostało obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawa 

do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Iłów na rok 2020. Wykonanie 

uchwały powierzono Wójtowi Gminy. Podatek został obniżony z kwoty 58,46 zł za 

1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt. 

• Określono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Iłów w roku szkolnym 

2019/20120 w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe. Zmianie uległy zasady 
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zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych, jeżeli ich dowożenie zapewniają rodzice.  

• W grudniu 2019 r. dokonano wyboru metody ustalenia wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość. Ustalono stawki takiej opłaty. Jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi 29,00 zł miesięcznie od osoby. 

Jeżeli obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny nie jest wypełniany 

stawka od jednej osoby wynosi 58,00 zł. Zwolnienie za posiadanie kompostownika 

wynosi 1,00 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty. Uchwała weszła w życie  

z dniem 1 stycznia 2020 r.  

8. W wrześniu 2019 r. dopuszczona została zapłata podatków i opłat lokalnych, 

stanowiących dochód budżetu Gminy Iłów instrumentem płatniczym. Podjęta 

uchwała umożliwia płacenie podatków i wnoszenie opłat za pomocą karty 

płatniczej. Coraz bardziej powszechny obrót bezgotówkowy stanowi udogodnienie 

dla podatników. 

9. Ustalona została wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży 

Pożarnej (16 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, 8 zł  za każdą 

godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym). Wykonanie uchwały powierzono 

Wójtowi Gminy. 

10. Na początku 2019 roku Rada Gminy zobowiązała Wójta do reprezentowania 

Gminy Iłów podczas pracy w Stowarzyszeniu ,,Lokalna Grupa Działania” 

AKTYWNI RAZEM, do którego przystąpiono w 2015 roku. 

11. Rada dokonała także wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie. Został nim Wójt Gminy Iłów. 

12. Przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Za jego realizację 

odpowiedzialny jest Wójt. Odrębną uchwałą wprowadzone zostało nowe zadanie 

dotyczące zagospodarowania terenów gminnych przeznaczonych do celów 

rekreacyjno-sportowych. 

13. 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 
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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. 

14. Przyjęty został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2019 r., którego wykonanie 

powierzono Wójtowi Gminy.  

15. Rada Gminy określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. Ustalony został także 

wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 

gminy Iłów w powyższym zakresie wraz z niezbędnymi załącznikami. Wykonanie 

uchwały powierzono Wójtowi Gminy. 

16. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie nadwiślańskiego obszaru chronionego krajobrazu 

położonego na terenie powiatów. Przyjęcie uchwały prowadziłoby do ograniczenia 

możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do 

wartości jakie obszar krajobrazu chronionego ma chronić. 

17. Rozpoczęte zostały prace nad regulaminem dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Iłów. Zgodnie z procedurą Rada zatwierdza także projekt 

regulaminu, który przed ostatecznym przyjęciem wymaga uzyskania pozytywnej 

opinii organu regulującego – Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody 

Polskie. Wykonanie uchwał w sprawie regulaminu Rada powierzała Wójtowi 

Gminy. 

18. Ustalony został plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Iłów oraz określone zostały granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 r. 

19. 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.  
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20. W związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela dotyczącą określenia minimalnej 

stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w kwocie 300,00 zł, dokonana 

została zmiana zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

W Regulaminie wynagradzania określono nowe stawki dodatków funkcyjnych. 

21. Dokonywane były zmiany uchwały z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia programu współpracy Gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2033r. 

o działalności pożytku publicznego na rok 2019. Zmiany dotyczyły spraw formalno-

prawnych - składu Komisji konkursowej oceniającej złożone oferty. Wykonanie 

uchwał powierzono Wójtowi Gminy. 

22. W 2019 roku Rada Gminy Iłów rozpatrywała 1 skargę na bezczynność Wójta 

Gminy Iłów polegającą na przekroczeniu terminu rozpatrzenia wniosku 

o potwierdzenie doręczenia dokonania zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. Terminu odpowiedzi nie dotrzymał pracownik merytoryczny. Według 

Rady odpowiedzialność ponosi Wójt jako zwierzchnik pracownika. 

23. Rozpatrzona została skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta 

Gminy Iłów, związanego z przeprowadzeniem konkursu dla organizacji 

pozarządowych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i organizacji zajęć 

sportowych. Rada Gminy uznała, że skoro bezpośrednia przyczyna opóźnienia była 

po stronie pracownika merytorycznego Wójt, jako zwierzchnik pracownika, jest 

odpowiedzialny za przewlekłość postępowania. 

24. Rozpatrując kolejną skargę na działanie Wójta Gminy Iłów Rada uznała, że 

właściwym organem do rozpoznania skargi jest Wojewoda Mazowiecki. Sprawa 

dotyczy pisma dotyczącego rozbieżności interpretacyjnych przepisów oraz ich 

wpływu na sytuację prawną Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie. 

25. W czerwcu 2019 r. Wójt został koordynatorem na szczeblu gminy ustanowionego 

w grudniu 2018 r. wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Podwyższone zostało kryterium 

dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych programem do 150%. 

Określone zostały także zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, 
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dowozu posiłków dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu" na lata 2019-2023. 

26. Podjęta została uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychiatrycznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 

trybu ich pobierania. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne przyznaje oraz ustala ich 

koszt Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie. Uchwała weszła 

w życie z dniem 1 maja 2019 r. 

27. W 2019 r. Rada Gminy dokonała wyboru ławnika do Sądu Rejonowego 

w Sochaczewie na kadencję 2020-2023. Odrębną uchwałą Rada powołała Zespół do 

spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku oraz 

Sądu Rejonowego w Sochaczewie na kadencję 2020-2023. Przewodniczącym 

zespołu ustanowiła Sekretarza Gminy. Przewodniczący Rady został zobowiązany do 

zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu 

informacji o kandydatach na ławników. Odrębną uchwałą ustalony został regulamin 

głosowania w sprawie wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Sochaczewie na 

kadencję 2020-2023. 

28. Zmieniony został regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Iłów. Zmiana dotyczyła popiołu z palenisk domowych, w tym odbierania przez 

podmiot uprawniony co najmniej raz na cztery tygodnie w okresie całego roku. 

29. Uchwałą podjętą przez radnych określony został wzór wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wniosek został wprowadzony. 

30. W listopadzie 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia 

samorządowych instytucji kultury. Po uzyskaniu  opinii od Krajowej Rady 

Bibliotecznej oraz Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Wójt Gminy został zobowiązany do wystąpienia o wydanie zgody przez właściwego 

ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na połączenie 

biblioteki gminnej z ośrodkiem kultury.  

31. W 2019 roku opracowany został Lokalny Program Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Iłów oraz 

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Iłów dla wybitnie uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych w ramach Programu. Program został przyjęty 

w listopadzie 2019 r. Wykonanie uchwały zostało powierzone Wójtowi Gminy. 
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32. 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. 

33. Kolejnym zrealizowanym zadaniem w 2019 r. jest opracowanie Regulaminu 

zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Iłów. Tytuł jest 

wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania społeczności Gminy. Uchwała 

w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Iłów oraz zasad i trybu jego 

nadawania została podjęta w listopadzie 2019 r. 

34. W grudniu podjęta została uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Iłów. Postanowienia do wynagrodzenia miały mieć zastosowanie po upływie 

okresu wypowiedzenia zawartym w § 2 uchwały. Uchwała została unieważniona 

rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego oraz dwukrotnie 

zaskarżona w Sądzie Administracyjnym. 

35. Rada Gminy Iłów w grudniu 2019 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Iłów na 

rok 2020. Wykonanie uchwały jest realizowane przez Wójta Gminy w 2020 roku. 

36. Do realizacji została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłów na 

lata 2020-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych 

na programy, projekty lub zadania. 

37. W 2019 roku został opracowany i po przeprowadzonych konsultacjach przyjęty 

przez radnych do realizacji w roku 2020 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. Program został opracowany z udziałem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy. 

38. W roku 2019 opracowano i uchwałą Rady Gminy przyjęto do realizacji 

w 2020 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

Szczegółowe działania związane z realizacją uchwał Rady Gminy są także opisane 

w poszczególnych rozdziałach raportu. 
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3.2. Wykonanie uchwał Rady Gminy Iłów podjętych w 2018 roku, których 

realizacja obejmowała rok 2019 

1. W styczniu 2018 r. Radni Gminy Iłów poprzedniej kadencji podjęli uchwałę 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki wykorzystane zostały na 

realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów. Wysokość pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego wyniosła 533 593,00 zł.  

2. W 2018 r. określone zostały wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 

obowiązujące w 2019 r. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane jest w wymiarze  

5 godzin dziennie, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę zajęć ustalono opłatę 

w wysokości 1 zł. 

3. Dokonano podziału gminy Iłów na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady 

Gminy Iłów w kadencji 2018-2023. W Gminie Iłów wybrano 15 radnych z 15 

okręgów wyborczych. 

4. W marcu 2018 r. dokonano podziału gminy Iłów na 6 stałych obwodów 

głosowania. Ustalone zostały ich numery, granice oraz siedziby obwodowych 

komisji wyborczych. 

      W 2019 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 

26 maja 2019 r. oraz wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 

      Zgłaszanie i rejestracja kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczej 

przebiegała prawidłowo. W obu przypadkach przeprowadzono dodatkowe 

losowania. Przeprowadzono szkolenia członków komisji. Kampanie wyborcze oraz 

głosowania przebiegały spokojnie, nie odnotowano nieprzyjemnych incydentów. 

Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych zostały dostarczone do Komisarza 

Wyborczego II w Płocku przez Pełnomocnika Komisji Rejonowej - przedstawiciela 

Urzędu Gminy Iłów. Wszystkie zostały przyjęte bez zastrzeżeń. 

5. Rada Gminy w 2018 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2019 r. 
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6. Dokonano zmiany zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

7. Ustalono wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy w Iłowie 

oraz sołtysów. 

8. Określony został tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów obowiązujący od 

1 września 2018 r. Wymiar tygodniowy określono na 22 godziny.  

9. Zaopiniowano negatywnie projekt Planu zadań ochronnych dla Rezerwatu Wyspy 

Zakrzewskie. 

10. Podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w banku wybranym 

w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 985 820,00 zł (kredyt 

przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).  

11. Dokonana została zmiana uchwały nr 195/XLII/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 

29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w banku wybranym w trybie ustawy 

prawo zamówień publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł.  

12. Nadano Szkole Podstawowej w Giżycach imienia Wojska Polskiego. Imię zostało 

nadane na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego szkoły. 

13. Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży 

na terenie gminy Iłów oraz zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych 

na terenie gminy Iłów.  

14. Po ubiegłorocznych, październikowych wyborach samorządowych ukonstytuowała 

się wybrana na nową kadencję Rada Gminy Iłów. Dokonano wyboru 

Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Powołano dwie stałe 

komisje rady: Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Wybrano 

przewodniczących obu Komisji. 

15. Ustalono wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Iłów. 

16. W grudniu 2018 r. określona została wysokość stawek podatku od nieruchomości  

obowiązująca w 2019 r. 
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17. Podjęta uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłów realizowana była   

w 2019 r. 

18. Radni określili wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 

obowiązujących na terenie gminy Iłów oraz zwolnień w tym podatku. 

19. W grudniu 2018 r. przyjęty został program współpracy Gminy Iłów                                  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                               

i wolontariacie na rok 2019. 

20. Parkowi w Iłowie, przy ul. Płockiej, nadano nazwę urzędową „Park 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości”. Z wnioskiem o nadanie takiego imienia wystąpili do 

rady mieszkańcy Gminy Iłów.   

21. Dokonano wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W przypadku 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalono stawki takiej opłaty. Jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosiła 

13,00 zł miesięcznie od osoby. Jeżeli obowiązek zbierania odpadów w sposób 

selektywny nie jest wypełniany stawka od jednej osoby wynosiła 25,00 zł. 

22. Uchwalony został Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek           

w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego wykonanie powierzono Wójtowi 

Gminy. 

23. Odrębną uchwałą ustalono warunki przyznawania i zasad zwrotu wydatków             

w zakresie udzielenia wsparcia w postaci posiłku, dowozu posiłków, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego finansowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

24. W 2018 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłów na lata 

2019-2027 obowiązująca w roku 2019. 

25. W grudniu 2018 r. Rada przyjęła Uchwałę budżetową gminy Iłów na rok 2019. Do 

realizacji budżetu zobowiązany został Wójt Gminy Iłów. 
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ROZDZIAŁ 4 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, 

ORAZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

4.1. Informacje wstępne 

W 2019 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 2019 r. wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Najwięcej z nich odnosiło się do budowy sieci energetycznych. W wykazie decyzji 

11 dotyczy kablowych i napowietrznych linii niskiego napięcia ze złączem (złączami) 

kablowo-pomiarowym w następujących obrębach geodezyjnych gminy: 

• ,,Gilówka Górna” – 25 m 

• ,,Paulinka” i ,,Aleksandrów” – ok. 2 x 64 m 

• ,,Brzozówek”- 470m  

• „Załusków Parcel” i ,,Załusków Wieś”-  49 m i 17 m  

• ,,Brzozów Stary”- 16 m 

• ,,Wola Ładowska”- 135 m  

• ,,Arciechówek”,  ,,Łady” ,,Obory”- 1250m 

• ,,Brzozówek” -1780 m 

• ,,Piotrów”,,Brzozów A”- 205m 

• ,,Arciechówek”, ,,Bieniew, ,Arciechów” ,,Łady” -188m 

Decyzje lokalizacyjne przyznano też dla kablowych linii średniego napięcia (m.in. 

o długości ok. 450 m w obrębie geodezyjnym ,,Aleksandrów”, o długości ok. 22 m, 

w obrębie ,,Załusków Parcel” oraz o długości ok. 4293 m w obrębie „Arciechówek”, 

,,Bieniew, Arciechów”, ,,Łady”). 

Wójt Gminy Iłów wydał także decyzje lokalizacyjne dla: 

• zmiany sposobu użytkowania części budynku dawnego pastoratu (obecnie ośrodka 

zdrowia) w Iłowie z przeznaczeniem na ,,Klub Seniora”,  

• rozbudowy z przebudową budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w obrębie 

geodezyjnym ,,Załusków Parcel”,  
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• budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przeznaczeniem na 

Rodzinny Dom Dziecka w obrębie geodezyjnym ,,Giżyce”, 

• budowy dwóch budynków – ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma 

wolnostojącymi budynkami garażowymi w obrębie geodezyjnym ,,Giżyce” 

w gminie Iłów. 

W 2019 roku wydano 46 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 34 decyzje dotyczące 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6 decyzji dotyczących zabudowy usługowej 

oraz 6 decyzji dotyczących innej zabudowy. 

4.3. Wodociągi i kanalizacja 

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

długość 195 km. W 2019 r. do sieci podłączono 17 budynków mieszkalnych. Wg stanu 

na 31.12.2019 r. do sieci łącznie podłączonych były 1390 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 3,19 – 3,55 zł za m3 (brutto). 

W 2019 r. wykonano remont obudów studni nr 1 i 2 w Stacji Uzdatniania Wody 

w Iłowie, wymieniono pompę głębinową w SUW Brzozówek oraz na bieżąco usuwano 

awarie na sieci rozdzielczej. Całkowity koszt realizacji zadań wyniósł64 335,80 zł. 

W 2019 r. w ramach zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Lubatka” wykonano prace związane z przyłączem elektrycznym do istniejącej studni 

oraz punkt czerpalny (koszt 17 958,00 zł). Ponadto został przygotowany przez 

pracowników urzędu wniosek dotyczący budowy stacji. Całkowity koszt wg kosztorysu 

wynosił 1 689 995,64 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020 szacowano w wysokości 874 263,60 zł. Wniosek został rozpatrzony, 

jednak ze względu na brak środków finansowych w samorządzie województwa 

mazowieckiego w roku 2019 nie otrzymał dofinasowania. 

Na terenie gminy działa zbiorcza oczyszczalnia ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej 

wynosi ok. 11 km. W ostatnich latach nie było inwestycji w tym zakresie. Z sieci 

korzysta 259 budynków w miejscowości Iłów oraz część wsi Narty. Obowiązująca 

opłata w 2019 r. za 1 m3 ścieków komunalnych dopływających siecią kanalizacyjną lub 

dowożonych wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Iłowie wynosiła 

4,07 zł brutto. 
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Przy budynkach indywidualnych funkcjonuje 140 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

W 2019 r. za kwotę 12 915,00 zł zakupiono i wymieniono pompy tłoczne 

w pompowniach ścieków surowych zlokalizowanych przy ulicy Witosa i miejscowości 

Narty. 

4.4. Drogownictwo i inwestycje 

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

129,332 km. 

Nawierzchnią bitumiczną pokrytych jest 77,102 km (w roku 2019 wykonano 1,670 km), 

zaś gruntowo-żwirową 52,230 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 marcu ubiegłego roku wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 

w miejscowościach: Brzozowiec, Emilianów, Przejma, Wieniec i Brzozów A. Prace 

wykonała firma DROGBET – Marcin Głuchowski za kwotę 95 671,86 zł. 

Zakupiono około 500 ton kruszywa oraz pozyskano od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego 300 ton destruktu asfaltowego. Całość zużyto do bieżącego utrzymania 

dróg w miejscowościach: Załusków, Budy Iłowskie, Rokocina, Łady, Arciechówek, 

Brzozów Stary, Gilówka Górna, Sadowo, Krzyżyk Iłowski, Obory, Giżyce, Emilianów, 

Iłów, Brzozówek-Targaszew, Bieniew, Parking przy Szkole Podstawowej w Iłowie oraz 

przy OSP Giżyce. 

Wymieniono przepusty drogowe w miejscowościach: Przejma, Paulinka, Brzozów 

Stary i Olunin. 

Zakupiono 2 tony masy asfaltowej na zimno do bieżącego utrzymania dróg 

o nawierzchni bitumicznej, roboty były wykonywane we własnym zakresie przez 

pracowników gminy. 

Za kwotę 29 157,15 zł. zakupiono 3 wiaty przystankowe, które zostały zamontowane 

przy drodze wojewódzkiej nr 577 kierunek Sochaczew w miejscowościach: Karłowo, 

Brzozów Nowy i Giżyczki. 
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W ramach bieżącego utrzymania dróg zakupiono i zamontowano zniszczone oraz 

brakujące oznakowanie o wartości około 5.000 zł, ponadto na bieżąco usuwane było 

zakrzaczenie przy drogach i obcinana trawa na poboczach dróg. 

W 2019 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 380221W w miejscowości Olszowiec o długości 

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

Samorządowych) w ramach umowy o dotację nr FDS/320/2019 podpisanej 

z Wojewodą Mazowieckim. 

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo o długości 700 mb w ramach 

umowy o dofinansowanie zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. 

W roku 2019 złożono dwa wnioski o dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

w roku 2020 na zadania: 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury i Wszeliwy 

o długości 930 mb. Całkowity koszt zadania: 426 282,69 zł. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec-Lubatka 

o długości 2113 mb. Całkowity koszt zadania: 1 534 761,69 zł. 

Na terenie gminy zainstalowanych jest 776 opraw oświetleniowych. W roku 2019 

całkowity koszt konserwacji wyniósł 440 387,53 zł, za energię zapłacono 158 444,86 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. 

21.30. 

4.5. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 11 lokali 

mieszkalnych: 

• Iłów, ul. Wyzwolenia 3 - 6 lokali, w tym 3 lokale socjalne (łączna pow. 154, 9 m2 ) 

• Iłów, ul. Płocka 8 (GOK) - 1 lokal mieszkalny/służbowy (pow. 50 m2) 

• Łady 9 - 4 lokale (łączna pow.120 m2). 

W 2019 roku 2 lokale mieszkalne (70 m2) w Iłowie, przy ul. Pl. Kasztanowy 6 zostały 

adaptowane na „Klub Senior+” . 
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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 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Iłów oraz zasad wynajmowania lokali 

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

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 30 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było 

toalet. Ten stan został utrzymany na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 4 osoby, wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r. – 6 osób. 

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 2019 r. Gmina miała zawarte 2 umowy dzierżawy gruntu na cele nie związane          

z działalnością gospodarczą: 

1) dzierżawa 7000 m2 gruntu rolnego położonego w miejscowości Łady, 

wypowiedziana przez gminę ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2019 r., 

2) dzierżawa gruntu rolnego przeznaczonego na cele mieszkaniowe o powierzchni 

45 m2 w Iłowie. 

6 umów dzierżawy gruntów i lokali użytkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w 2019 r. obejmowały: 

• wagę towarową w Iłowie, ul. Płocka - 200 m2, 

• grunt pod budynkiem sklepu „AS” w Iłowie , ul. Rynek Staromiejski - 250 m2, 

• grunt pod budynkiem kiosku w Iłowie, ul. Rynek Staromiejski - 30 m2, 

• lokal i grunt (1600 m2) pod budynkiem w Brzozowie Starym (93,70 m2 powierzchni 

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

• lokal w budynku w Iłowie, ul. Plac Kasztanowy - 19,5 m2 (prywatny gabinet 

stomatologiczny), 

• lokal w budynku Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie, ul. Płocka - 47 m2 

(na usługi edukacyjne – nauka języka angielskiego). 
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Najem 

W 2019 r. obowiązywały 2 umowy najmu lokali. Obydwa lokale (o powierzchni 

135,98 m2 oraz 78,85 m2) były wynajęte w celu świadczenia usług medycznych przez 

NZOZ w Iłowie. 

Zadłużenie z tytułu umów najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 

30 423,87 zł. 

Użyczenie 

W 2019 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 m2, 

• działki zabudowanej nr 77 w Suchodole - 1491 m2 

• działki zabudowanej nr 129/2 w Sadowie - 4900 m2 

• działki zabudowanej nr 29 w Łaziskach -  1100 m2 

• działki zabudowanej nr 94 w Załuskowie - 3364 m2. 

b) pozostałe umowy użyczenia obejmowały: 

• działka nr 81/1 o powierzchni 2817 m2 w Suchodole na rzecz Stowarzyszenia 

Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku, 

• lokal (50 m2) w Świetlicy Wiejskiej w Suchodole na rzecz Stowarzyszenia 

Mazowiecki Klaster Przedsiębiorczości z siedzibą w Bolimowie, 

• lokal (50 m2) 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 m2 ) 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, 

• lokal nr 24 w Budynku Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie na rzecz 

podmiotu świadczącego poradnictwo rodzinne oraz mediacje. 

Użytkowanie 

• działka zabudowana nr 129/2 o powierzchni 4 900m2 w Sadowie w użytkowaniu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowcach, 

• działka zabudowana nr 18 w Giżycach (2400 m2) w użytkowaniu przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Giżycach. 
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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 150 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku  2018 o 49 osób. Natomiast 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się 

w stosunku do roku poprzedniego o 64 osoby. Poprawa sytuacji finansowej nastąpiła na 

skutek lepszej koniunktury gospodarczej, prac sezonowych i Rządowych programów.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje należące do jego kompetencji zadania 

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. 
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• 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 2019 r. pomocy i wsparcia udzielono 1287 osobom i rodzinom, w tym 779 osób 

skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej. Osoby i rodziny, którym przyznano 

świadczenie -276, wiek 0-17 lat -153, wiek produkcyjny -71, wiek poprodukcyjny -52. 

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 16 osób, którym wypłacono 160 

świadczeń. Z zasiłków okresowych skorzystało 6 osób - wypłacono 10 świadczeń. 

Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 12 osób (816 godzin świadczeń), 

w tym: 

• 4 osoby (47 godzin świadczeń) objęto pomocą w ramach programu „Usługi 

opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”; 

• 1 osoba (26 godzin świadczeń) objęta była pomocą w ramach programu „Opieka 

75+”. 

Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 109 rodzin, w tym 48                                

z bezzwrotnego zasiłku celowego specjalnego - 62 świadczenia.  

W roku 2019 gmina ponosiła odpłatność za pobyt dwie osoby w domu pomocy 

społecznej. 

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

zostało umieszczone w 2019 r. 

Z pomocy Asystenta rodziny skorzystało 10 rodzin, w których wychowuje się 18 dzieci. 

W 2019 r. opłacono składkę zdrowotną za 15 osób pobierających niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej. Liczba składek wyniosła 158. 

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

Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 283 osób (rzeczywista liczba osób 

objętych pomocą) w tym: 

• 160 osób skorzystało z posiłku, 

• 161 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego, 

• 2 osoby - w formie świadczenia rzeczowego. 
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W roku 2019 r. wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w związku z podejrzeniem 

stosowania przemocy w 11 rodzinach. Zwołano 11 spotkań grup roboczych. 

W ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa udzielono pomocy 539 

osobom, wydano 248 skierowań. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał nową odzież dla 35 rodzin. 

6 osób korzystało z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Realizując zadania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wydano 4 decyzje 

potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych. W 1 przypadku wydano decyzję 

odmowną. 

W roku 2019 GOPS realizował program wieloletni „Senior+” moduł I - utworzenie         

i wyposażenie placówki „Senior+” - Klub Senior+ dla 20 osób. Całkowity koszt 

realizacji programu wyniósł 187 500,00 zł. 

W związku z realizacją ustawy o karcie Dużej Rodziny wydano196 kart tradycyjnych 

oraz 26 elektronicznych. 

W 2019 roku 451 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego 

na dzieci. 

Łączne kwoty zasiłków w 2019 r. wynosiły: 

• zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego - 1 042 808,39 zł, 

• zasiłki pielęgnacyjne – 317 641,00zł, 

• świadczeń opiekuńczych - 928.741,00 zł, 

• świadczenie rodzicielskie – 174 299,00 zł, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 45.000,00 zł. 

Realizując rządowy program „Dobry Start” przyznano 776 świadczeń. Łączna kwota 

wyniosła 232 800,00 zł. 

W roku 2019 r. 489 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (500+) na dziecko, na 

łączną kwotę 5 619 991,00 zł.  

35 uprawnionym osobom gmina wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Wypłacono 370 świadczeń na łączną kwotę 144 700,00 zł. Prowadzono postępowania 

wobec 16 dłużników alimentacyjnych. 

5.3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 12 816,56 zł, których 

beneficjentami było 7 osób. Podstawą ich przyznania był niski dochód. Kwota 
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najniższego dodatku wynosiła 60,09 zł miesięcznie, natomiast kwota najwyższego 

dodatku – 358,85 zł. 

Podstawą przyznania dodatku energetycznego było przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. W 2019 r. łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych 

wynosiła 338,10 zł, a ich beneficjentami były dwie osoby. Kwota dodatku na jedno 

gospodarstwo wyniosła 15,77 zł miesięcznie w okresie od 01.01.2019 r. do 

30.04.2019 r., z dniem 01.05.2019 r. wzrosła do wysokości 15,80 zł. 

5.4. 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 ze 

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (gabinet ma 

zawartą umowę z NFZ). 

Na terenie Iłowa działa podstacja gostynińskiego oddziału SPZOZ Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. W 2019 roku 

przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

2. Na realizację ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w 2019 roku  wydatkowano 

137 572,25 zł. 

W 2019 r. na terenie gminy Iłów 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, 

• oraz 13 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu. 
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W 2019 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do budżetu gminy wpłynęło 103 703,70zł. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie pracowała 

z 13 rodzinami, w których występowały problemy z nadużywaniem alkoholu przez 

członka rodziny. Skierowane zostały 2 wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. 

5.5. Straż Pożarna 

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

na 31.12.2019 r. do OSP należało 319 osób (w tym 64 kobiety). W ubiegłym roku 

strażacy uczestniczyli w 187 akcjach ratowniczych w czterech rejonach działania – w 

Iłowie (40), Brzozowie Starym (88), Giżycach (57) i Suchodole (2). 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). 

Strażacy mieli do dyspozycji 9 samochodów (OSP Iłów – 2, OSP – Brzozów – 4, OSP – 

Giżyce – 2, Suchodół - 1. W ubiegłym roku samochód bojowy z Giżyc uległ awarii, w 

związku z tym został zaplanowany do sprzedaży. Zgłaszane są potrzeby zakupu nowego 

wozu bojowego dla OSP Giżyce. OSP Iłów, Brzozów i Suchodół dysponują 3 łodziami 

z silnikiem zaburtowym. 

W 2019 r. na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Iłów 

przeznaczono 164 136,05 zł. 

Zakupiono 18 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX dla jednostek OSP 

należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Brzozów, Iłów, Giżyce). 

Całkowity koszt 33 210,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie 29 889,00 zł. 

W 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. Całkowity koszt szacuje się na 142 098,11 zł, wnioskowane 

dofinansowanie z PROW w wysokości 134 990,00 zł (wniosek wstępnie 

zakwalifikowany). 

5.6. Charakterystyka przestępczości w gminie Iłów 

W Iłowie funkcjonuje Posterunek Policji zabezpieczony 5 etatami osobowymi. 
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Do głównych zagrożeń na terenie gminy Iłów w 2019 r. należą: zdarzenia drogowe 

i przestępstwa w ruchu drogowym (wypadki – 9, kolizje - 46), kradzieże i włamania, 

przestępstwa przeciwko rodzinie oraz uszkodzenia mienia. 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Iłowie przeprowadzili 81 postępowań 

przygotowawczych. Prowadzone dochodzenia i śledztwa dotyczyły: 9 wypadków 

drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym, 10 kradzieży i kradzieży 

z włamaniem, 7 oszustw/przestępstw gospodarczych, 8 zatrzymań nietrzeźwych 

kierujących, 1 przypadek naruszenia zakazu sądowego, 7 uszkodzeń mienia oraz 

18 przestępstw przeciwko rodzinie (alimenty, znęcanie się, groźby), 3 przestępstwa 

narkotykowe, a także 18 innych przestępstw. Wykrywalność odnotowano na poziomie 

67%. 

5.7. Sytuacje kryzysowe 

1) Stopień alarmowy BRAVO-CRP - okres obowiązywania 24-28 maja 2019 r. 

W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu 

Europejskiego wprowadzono II stopień zagrożenia alarmowego BRAVO-CRP – 

II stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego 

przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 

Podjęte działania koncentrowały się na monitorowaniu stabilności systemów 

teleinformatycznych wspierających procedury wyborcze (WOW), ewidencję ludności 

oraz monitorowaniu i zabezpieczeniu obiektów na terenie gminy Iłów, w których swoje 

siedziby miały obwodowe komisje wyborcze. Działania objęte zostały obowiązkowym 

raportowaniem w okresie 24-28 maja 2019 r. 

2) Stan pogotowia przeciwpowodziowego – okres obowiązywania od 28 maja 

2019 r. do 1 czerwca 2019 r. 

28 maja 2019 r. od godz. 08:00 na terenie gminy Iłów został wprowadzony stan 

pogotowia przeciwpowodziowego, który obowiązywał do 1 czerwca 2019 r. do godz. 

20:00. Stanem pogotowia przeciwpowodziowego objęte zostały miejscowości: Bieniew, 

Arciechów, Łady, Pieczyska Łowickie, Pieczyska Iłowskie, Władysławów, Suchodół 

oraz Kępa Karolińska. Podjęte działania koncentrowały się na postawieniu w stanie 

gotowości sił i środków będących w dyspozycji Wójta gminy Iłów oraz bieżącej 

analizie stanu poziomu wody rzeki Wisły. 
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3) Stan zagrożenia skażeniem wód rzeki Wisły oraz ujęć wodnych 

Stan zagrożenia został wprowadzony w związku z awarią kolektora ściekowego 

oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie – okres zagrożenia od 28 sierpnia 2019 r. 

do 20 września 2019 r. Podjęte działania skoncentrowane były na realizacji przez służby 

gminne zaleceń Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Sochaczewie i polegały 

na: monitorowaniu przez jednostkę OSP z Iłowa obszaru międzywala i zawala, w celu 

ograniczenia rekreacji, połowu ryb i wypasu bydła oraz przesyłaniu do PPIS 

w Sochaczewie w okresie od 30 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r. raportów 

z wyników prowadzonego monitoringu. 

4) Stopień alarmowy BRAVO-CRP - okres obowiązywania 8-14 października 

2019 r. 

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu 

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono II stopień zagrożenia alarmowego 

BRAVO-CRP. Podjęte działania koncentrowały się na monitorowaniu stabilności 

systemów teleinformatycznych wspierających procedury wyborcze (WOW), ewidencję 

ludności oraz monitorowaniu i zabezpieczeniu obiektów na terenie gminy Iłów, 

w których swoje siedziby miały obwodowe komisje wyborcze. Działania objęte były 

obowiązkowym raportowaniem w okresie 8-14 października 2019 r.  

5.8. Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne 

1) Roboty publiczne 

W 2019 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 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. 

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 

wojennych w Iłowie oraz prac porządkowych w Środowiskowej Hali Sportowej 

w Iłowie. 



Raport o stanie Gminy Iłów za rok 2019 

42 

 

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 2019 roku  kurator zawodowy w sprawach karnych  przy Sądzie Rejonowym 

w Sochaczewie łącznie skierował do Urzędu Gminy Iłów 4 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. 

ROZDZIAŁ 6 

OŚWIATA 

6.1. Edukacja – szkoły 

W gminie działają cztery szkoły podstawowe znajdujące się w miejscowościach: 

Brzozów Stary, Giżyce, Iłów i Kaptury. We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach 

rozpoczęło 501 uczennic i uczniów (o 83 mniej niż w 2018 r.). Ukończyło 130 osób (w 

tym 57 gimnazjum, 73 szkoły podstawowe). Każda z klas liczyła średnio 14 osób 

(najwięcej w Szkole Podstawowej w Iłowie – 19 osób w klasie, najmniej w Giżycach – 

7 osób). W szkołach odbywała się nauka języków obcych – angielskiego 

i niemieckiego. W 2019 r. jedna uczennica korzystała z nauczania indywidualnego. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio ponad sześcioro (6,39) uczennic i uczniów. 

Dla porównania w 2018 r. średnio na jednego nauczyciela przypadało siedmioro 

uczniów (7,33). 

W 2019 r. wyniki egzaminu gimnazjalnego kwalifikowały uczniów w skali staninowej 

na poziomie: j. polski, historia, matematyka – 6 (wyżej średni), przedmioty 
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przyrodnicze – 6 (wyżej średni), j. angielski – 5 (średni), j. niemiecki 5 – (średni). Dla 

porównania ci sami uczniowie w 2016 r. na sprawdzianie w szóstej klasie uzyskali 

z j. polskiego i matematyki 6 (wyżej średni) stanin, a z języka angielskiego 6 (wyżej 

średni). Największy udział w wyniku ma zawsze Szkoła Podstawowa w Iłowie, której 

uczniowie stanowią ok. 50% ogółu uczniów. W tej szkole w 2016 r. uczniowie 

osiągnęli z j. polskiego i matematyki 5 (średni), a z j. angielskiego 7 (wysoki) stanin. 

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. 353 uczniów dojeżdżało do szkoły dzięki 

organizowanym przez gminę środkom transportu publicznego. W okresie wrzesień-

grudzień 2019 r. ich liczba zmniejszyła się do 255. Pozostałych uczniów dowozili 

rodzice lub docierali do szkoły korzystając z innych prywatnych form transportu.  

W poszczególnych szkołach zatrudniono średniorocznie: 

SP Iłów: 

32,62 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

• 0,58 nauczyciel stażysta, 

• 3,09 nauczycieli kontraktowych, 

• 3,36 nauczycieli mianowanych, 

• 25,59 nauczycieli dyplomowanych.  

SP Brzozów Stary: 

19,97 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

• 2,33 nauczycieli stażystów, 

• 1,32 nauczyciel kontraktowy, 

• 1,35 nauczyciel mianowany, 

• 14,97 nauczycieli dyplomowanych. 

SP Giżyce: 

10,84 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

• 0,92 nauczyciel stażysta 

• 1,20 nauczyciel kontraktowy, 

• 0,93 nauczyciel mianowany, 

• 7,79 nauczycieli dyplomowanych. 

SP Kaptury: 

13,14 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

• 0,40 nauczyciel stażysta 

• 1,59 nauczyciel kontraktowy, 
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• 2,60 nauczycieli mianowanych, 

• 8,57 nauczycieli dyplomowanych.  

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 uczęszczało 50 dzieci (dwa oddziały).  

Z opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych korzystało 

168 dzieci, o 28 więcej niż w roku 2018.  

6.3. Koszty oświaty 

Gmina poniosła na oświatę wydatki w wysokości 9 857 596,56 zł, z czego: 

• 6 295 920,00 zł (tj. 63,87%) pokryła subwencja oświatowa przekazana z budżetu 

państwa; 

• 295 676,56 zł (tj. 3%) pokryły dotacje przekazane z budżetu państwa; 

• 3 266 000,00 zł (tj. 33,13%) stanowiły środki własne gminy. 

W przeliczeniu na jedną/jednego uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły 

kształtowały się następująco: 

Lp. Szkoła Wydatki razem 

w zł 

w tym: 

subwencja środki własne 

1 
Szkoła Podstawowa 

Iłów 
10 132,24 9 449,32 682,92 

2 
Szkoła Podstawowa  

Brzozów Stary 
12 214,29 9 479,38 2 734,91 

3 
Szkoła Podstawowa 

Giżyce 
17 727,53 10 685,55 7 041,98 

4 
Szkoła Podstawowa 

Kaptury 
14 332,66 10 720,21 3 612,45 

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. 

W 2019 r. na prowadzenie przedszkola i oddziałów przedszkolnych gmina poniosła 

wydatki w kwocie 1 012 129,78 zł. 

Ponadto Wójt Gminy Iłów przyznał stypendia socjalne dla uczennic i uczniów na łączną 

kwotę 52 465,99 zł. 
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ROZDZIAŁ 7 

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

7.1. Ochrona środowiska 

W roku 2019 wydawane decyzje środowiskowe oraz prowadzone postępowania 

w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia dotyczyły głównie farm do produkcji energii za pomocą 

ogniw fotowoltaicznych, zaopatrzenia gospodarstw w wodę oraz przetwórstwa rolno-

spożywczego.  

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 2019 roku nie odnotowano przekroczeń pyłu zawieszonego 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 2019 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych. Nie zlokalizowano także dzikich wysypisk odpadów komunalnych.  

Urząd gminy w trybie ciągłym prowadził nabór wniosków o odbiór i utylizację azbestu. 

W 2019 roku Gmina Iłów wnioskowała w ramach Programu usuwania azbestu o 

dofinansowanie w wysokości 5 292,00 zł, jednakże ze względu na to, że otrzymana 

dotacja pokrywała jedynie 50% kosztów przedsięwzięcia oraz brak środków w budżecie 

na przedmiotowe zadanie, zrezygnowano z realizacji projektu. 

W lipcu 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ogłosił Krajowy program oczyszczania kraju z azbestu. W ramach programu pozyskano 

dla gminy Iłów 20 774,88 zł, co stanowi 100% kosztów przedsięwzięcia. Dzięki temu 

zutylizowano 55 ton wyrobów zawierających azbest. 
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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 2019 r. przyjęto 132 zgłoszenia  na usunięcie drzew oraz wydano 25 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 47 160,49 zł.  

Gmina Iłów w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz doraźnej pomocy 

zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych. posiada podpisane umowy 

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

W 2019 roku  9 psów trafiło do schroniska, 26 psów (głównie szczenięta) trafiło 

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

(na koszt gminy kastracja/sterylizacja).   

Z końcem roku 2019 w schronisku przebywało 11 psów.  

7.3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Iłów oraz ich 

zagospodarowaniem 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 postępowania 

i udzielenia zamówienia na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych dla Gmin Powiatu Sochaczewskiego za zorganizowanie 

i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpowiadała ZEBRA 

RECYKLING Sp. z o.o. z Sochaczewa. Zadanie realizowane było przy wykorzystaniu 

działającego od 01.08.2017 r. stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Sochaczewie, przy ul. Chemicznej 8.  

Właściciele nieruchomości zamieszkali na terenie gminy mieli wybór. Mogli 

selektywnie zbierać odpady, dzieląc je na pięć frakcji czyli: tworzywa sztuczne, szkło 

i papier oraz w okresie letnim odpady zielone, a w sezonie grzewczym - popiół. 

Korzystali wówczas z preferencyjnej stawki 13,00 zł od osoby. Jeśli nie decydowali się 

na segregację, to w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych opłata wynosiła 

25,00 zł (miesięcznie za osobę).  
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Dwa razy do roku odbywała się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

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

elektryczny i elektroniczny. 

W Urzędzie Gminy i Przedszkolu Samorządowym w Iłowie oraz w Szkołach 

Podstawowych w Brzozowie Starym, Giżycach, Iłowie i Kapturach można było oddać 

zużyte baterie, zaś w Ośrodku Zdrowia w Iłowie i Brzozowie Starym przeterminowane 

lekarstwa. 

Poziom osiągniętego recyklingu za 2019 r. znany będzie w II półroczu 2020 r. Na mocy 

ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2, zmieniono 

terminy składania sprawozdań za odpady. Dotychczas co roku sprawozdania roczne 

należało składać do 31 stycznia następnego roku. Włodarze gmin mieli czas na 

przekazanie swoich sprawozdań do urzędów marszałkowskich do 31 marca, a te 

musiały przekazać je do właściwego ministra do spraw środowiska do 15 lipca. Obecnie 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany 

do sporządzania rocznego sprawozdania za 2019 r. i przekazania go do Wójta, 

Burmistrza lub Prezydenta miasta w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Sprawozdania za 

2019 r. składane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą musiały dotrzeć 

do marszałków do 31 października 2020 r. Marszałkowie będą zobowiązani przekazać 

ministerstwu swoje sprawozdania do 31 grudnia 2020 r. 

Sprawozdania za 2019 rok są pierwszymi, które należy składać elektronicznie 

z wykorzystaniem Bazy danych odpadowych (BDO), co miało także wpływ na decyzję 

parlamentu dotyczącą przedłużenia okresu ich przedkładania. Wiele podmiotów nadal 

czeka na wpis do rejestru BDO lub ma problemy z rejestracją do systemu. Wydłużenie 

terminu składania sprawozdań może pozwolić na usprawnienie technicznych aspektów 

funkcjonowania systemu, a także na przygotowanie osób do złożenia pierwszego 

sprawozdania z poziomu BDO. 

7.4. Koszty związane z gospodarką odpadami 

Odbiór, odzysk, recykling i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych kosztowały gminę w zeszłym roku 797 753,93 zł brutto. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r.- podsumowanie: 

• należności   984 752,94 zł 
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• wpływy       854 317,46 zł 

• zaległości    134 690,65 zł 

• nadpłaty          4 255,17 zł 

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

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

pracownika.  

ROZDZIAŁ 8 

ROLNICTWO I OTOCZENIE GOSPODARCZE 

8.1.  Gospodarstwa rolne 

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

gleby stwarzają dość 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 

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. 

Powszechny Spis Rolny w 2020 r. pokaże aktualną strukturę gospodarstw oraz upraw 

w gospodarstwach. 

8.2. Szacowanie szkód w produkcji rolnej 

2019 rok był rokiem trudnej sytuacji pogodowej. Na terenie gminy odnotowano liczne 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały szkody w produkcji rolnej.  

Zestawienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z podziałem na rodzaj zjawiska: 

• Przymrozki wiosenne wystąpiły w okresie 15.04.2019 r. – 08.05.2019 r – wskutek 

kilku fal przymrozków wiosennych na terenie gminy Iłów odnotowano szkody 

w uprawach plantacji truskawek, sadach, oraz plantacjach krzewów. Do urzędu 
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gminy trafiły wnioski o oszacowanie szkód związanych z przymrozkami. Komisje 

szacujące szkody prowadziły prace w gospodarstwach stopniowo – w pierwszej 

kolejności plantacje truskawek i krzewów owocowych, następnie uprawy 

sadownicze. Sporządzono 283 protokoły.  

• Susza – w okresie raportowania suszy  20.05.2019 r. – 30.09.2019 r., regularnie 

odnotowywano niedobory wody w uprawach na terenie gminy. Komisja szacująca 

szkody prowadziła prace związane z suszą od lipca do października 2019 roku. 

Wskutek suszy uszkodzeniom uległy uprawy zbóż. Były to uprawy: zbóż jarych 

w wysokości 30-80%, zbóż ozimych – 30-70%, roślin strączkowych (głównie 

łubinu) do 100%, oraz kukurydzy, warzyw gruntowych, łąk. Największe szkody 

wystąpiły w  uprawach uprawianych na glebach I i II kategorii glebowej, które 

określają podatność gleb na suszę. Na terenie gminy Iłów jest ich około 80%. 

Finalnie sporządzono 188 protokołów szacowania szkód. 

• 13 czerwca 2019 r. – na terenie gminy wystąpiło gradobicie, wskutek którego w 

sołectwach: Wołyńskie, Przejma, Załusków, Wszeliwy-Aleksandrów, Paulinka, 

Lasotka, Giżyczki, Białocin, Wieniec zostały uszkodzone uprawy sadownicze: 

borówka, jabłonie, wiśnie, śliwy, a także zboża jare i ozime, ziemniaki, truskawka, 

ogórki, warzywa kapustne, słonecznik. Uprawy uległy uszkodzeniom w 30-100%. 

Sporządzono 61 protokołów. Prace w terenie prowadzone były na przełomie 

czerwca i lipca 2019 roku.  

Ogółem w 2019 r. sporządzono 532 protokoły. Dla porównania w roku 2018 

sporządzono 183 protokoły szacowania szkód, a w roku 2017 - 376 protokołów. 

8.3.  Melioracje 

Na całym obszarze gminy biegnie duża sieć rowów melioracyjnych. Sieć melioracji ma 

na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, w tym melioracje 

podstawowe - konserwowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

Zarząd Zlewni we Włocławku, (m.in. Kanał Troszyński, Kanał Suchodolski, Kanał 

Arciechowski, rzeka Jeżówka). 

W ramach melioracji szczegółowych powierzchnia zmeliorowana wynosi 4 486,77 ha 

gruntów ornych, 442,56 ha użytków zielonych (w tym drenowanie: 4 177 ha gruntów 

ornych), długość rowów melioracyjnych szczegółowych: 93,85 km. 

Na terenie gminy nie ma czynnie działających spółek wodnych. 
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8.4.  Aktywność gospodarcza mieszkańców 

Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

w 2019 r., podobnie jak w ubiegłym, na terenie gminy Iłów działało aktywnie 292 

przedsiębiorców. Zarejestrowanych było 14 spółek. Złożono 22 wnioski o założenie 

działalności. Dokonano 132 zmiany we wpisach do ewidencji.  

Odnotowano wzrost liczby przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym 

towarów ze 160 do 173. Warsztaty samochodowe (naprawcze) prowadziło 78 osób, zaś 

hurtową i detaliczną sprzedażą samochodów (osobowych i furgonetek) zajmowały się 

73 osoby. 58 wpisów do CEIDG dotyczyło hurtowej sprzedaży owoców i warzyw. 

Roboty budowlane i wykończeniowe prowadziło 54 przedsiębiorców. 44 firmy 

wykonywały 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 mieści się przy ul. Wyzwolenia 16. Budynek 

jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka czynna była 5 dni 

w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

Niemal dwie trzecie czytelników stanowią kobiety. Z biblioteki często korzystają dzieci 

i młodzież szkolna. Największą grupą użytkowników są osoby powyżej 55 roku życia 

oraz emeryci i renciści.  

W 2019 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 401 pozycji. Zakup nowych książek 

w wysokości 7 047,00 zł sfinansowała gmina. Biblioteka skorzystała także z dotacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4 660,00 zł. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłowie znajduje się 6 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego internetu. Zapewniony jest również katalog książek on-line. 

Biblioteka nie posiada zbiorów audiowizualnych. 

W 2019 roku bibliotekę odwiedziło 7 513 czytelników. Wypożyczono 13 469 

woluminów . Z czytelni skorzystało 960 osób, na miejscu udostępniono 1110 

woluminów, 621 czasopism i udzielono 854 informacje. 

Ogółem w 25 imprezach i spotkaniach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział 
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1 387 osób. Były to m.in. lekcje biblioteczne, wycieczki, kiermasz, spotkania 

okolicznościowe, zajęcia letnie i zimowe dla dzieci. Wydarzenia te wiązały się 

z poniesieniem kosztów w wysokości 1 900,00 zł.  

Na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 151 000,00 zł. 

9.2.  Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie mieści się przy ul. Płockiej 8 i jest przystosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada jedną salę widowiskową. W GOK-u, gdzie 

jest dostęp do internetu szerokopasmowego, znajduje się także sala komputerowa 

z darmowym dostępem do internetu.  

Do grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie pracowało 5 osób na 

3 etatach, w grudniu zatrudniono kolejnego pracownika na cały etat. 

Zajęcia stałe prowadzone w GOK: 

• wokalne dla 25 osób (dzieci i młodzieży) oraz zespołu śpiewaczego „Iłowiacy”, 

• w ramach działania Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 5 w Iłowie, 

• taneczno-ruchowe „Zumba” dla dzieci i dorosłych.  

Okazjonalnie prowadzono zajęcia teatralno-wokalne. Odbywały się także spotkania 

grupy motocyklowej AIOŁA. 

W GOK mieści się Punkt Konsultacyjny Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

W 2019 r. GOK zorganizował lub był współorganizatorem 32 imprez, w tym dwóch 

przeglądów i festiwali. Z jego inicjatywy odbyło się także dziewięć koncertów, dwie 

prelekcje i spotkania. Odbywały się imprezy turystyczno-sportowo–rekreacyjne,             

w tym osiem wycieczek, wizyty w teatrach i trzy imprezy interdyscyplinarne. 

Zorganizowano konkurs piosenki oraz wakacyjne warsztaty lokalne. 

Łącznie w imprezach wzięło udział ok. 2 933 mieszkanek i mieszkańców. 

Z całej sumy (300 000,00 zł) dotacji na działalność ośrodka, na wszystkie te wydarzenia 

przeznaczono ok. 25.000 zł. 

Amatorski ruch artystyczny: 

• zespół śpiewaczy IŁOWIACY (ok. 20 osób), 

• zespół wokalny BOMBLE (6 osób), 

• zespół wokalny ALTER EGO (10 osób), 

• zespół wokalny TERAZ MY (7 osób), 

• wykonawcy indywidualni (16 osób). 
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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. 

Główne sfery podejmowanych działań sportowo-rekreacyjnych w 2019 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. 

Obiekty sportowo-rekreacyjne były otwarte dla społeczności we wszystkie dni 

tygodnia. Na „Orliku” zatrudniony był animator prowadzący zajęcia, pilnujący 

przestrzegania zasad i regulaminu korzystania z boisk sportowych. 

Z obiektów regularnie korzystały dwa kluby sportowe: „Unia” Iłów i „Szopen” Sanniki. 

W dniach i godzinach wolnych od rezerwacji z obiektu korzystały dzieci w wieku 

szkolnym, młodzież oraz dorośli (piłka nożna, siatkówka plażowa, tenis ziemny oraz 

koszykówka. W weekendy aktywnie spędzały czas wolny rodziny z dziećmi. 

9.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

• 19 grudnia 2018 r. została przyjęta Uchwała Nr 14/III/2018 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 2019. Priorytetowym zadaniem było 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: organizacja imprez 

masowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, szkolenie specjalistyczne oraz udział 

w sportowym współzawodnictwie w różnych  dyscyplinach, szkolenie sportowe dzieci, 

młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów i rozgrywek  sportowych, organizacja  

tematycznych  spotkań  informacyjnych,  szkoleń,  seminariów. Jako priorytetowe 

zadania publiczne w tym zakresie zostały uwzględnione: 
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• a) wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach: piłka nożna, piłka 

ręczna, tenis stołowy, 

• b) wśród dorosłych mieszkańców gminy w dziedzinach: piłka nożna. 

Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych wynikających 

z programu została określona w budżecie Gminy Iłów na rok 2019 i wynosiła 

88.000,00 zł. Została wydatkowana w 100 %. W 2019 r. został ogłoszony jeden konkurs 

na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą:  

a) Organizacja dla dzieci i młodzieży z terenu gminy zajęć sportowo szkoleniowych, 

zawodów i rozgrywek sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej. 

Dotacja została przyznana dla MKS „FORTUNA II Iłów” 

b) Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców – 

ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Dotacja została przyznana dla SKF 

„UNIA Iłów”. 

Pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (mały grant). 

• 6 listopada 2019 r. w urzędzie gminy odbyło się spotkanie z udziałem 

przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, radnych 

gminnych oraz pracowników urzędu w sprawie wypracowania założeń do programu 

współpracy gminy z organizacjami w roku 2020. W wyniku uzgodnień na spotkaniu 

oraz przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy dotychczasowe priorytetowe 

zadania publiczne zostały rozszerzone o zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i edukacji społecznej. 

• W 2019 r. powstały nowe organizacje  - Międzysołeckie Koła Gospodyń Wiejskich. 

Koła aktywnie włączyły się w organizację przedsięwzięć podejmowanych na terenie 

Gminy Iłów (m. in. organizację dożynek powiatowych, wigilię środowiskową). 

• We współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza 

Gostynińskiego, wybudowano altanę rekreacyjną na terenie Parku Niepodległości 

w Iłowie. Stowarzyszenie pokryło koszt budowy wiaty z tablicą informacyjną, który 

wyniósł 15 520,72 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 
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działaniom gmina Iłów ma wizerunek atrakcyjnej miejscowości, otwartej na szerokie 

spektrum działania. 

W 2019 r. na promocję gminy wydano 82 828,14 zł, które przeznaczono na usługi 

radiowe i prasowe promujące gminę, współorganizowanie dożynek, Pożegnanie Lata, 

materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych 

konkursach.  

Gmina w 2019 r. współprowadziła tytuły prasowe: e-Sochaczew oraz Exspress  

Sochaczewski. 

Ponadto prowadzono stronę internetową urzędu oraz gminną stronę Biuletynu 

Informacji Publicznej, które miały na celu przede wszystkim ułatwienie komunikacji 

urzędu z obywatelami.  

9.6. Wydarzenia 

• 17 marca 2019 r. Gabriel Jaśkiewicz Sołtys wsi Lasotka podczas Ogólnopolskiego 

Dnia Sołtysa w Łowiczu z rąk Premiera Rzeczypospolitej Polskiej odebrał  Medal 100-

lecia Odzyskania Niepodległości w podziękowaniu za 48-letnią pracę. 

• 4 maja br. odbyły się uroczyste gminne obchody „Dnia Strażaka”.  

• Wśród imprez cyklicznych wspieranych przez Urząd Gminy Iłów można wymienić 

m.in. VI Memoriał Sylwestra Rozdżestwieńskiego w Iłowie, który odbył się w maju 

w 6 rocznicę jego śmierci.  

• 1 czerwca w Dzień Dziecka wszystkie 

szkoły i placówki gminne odwiedzili Wójt 

Jan Kraśniewski oraz Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Przemysław Wasilewski. 

Dzieci zostały obdarowane tym, z czego 

Iłów słynie i co tu smakuje najlepiej, czyli 

pysznymi jabłkami i truskawkami 

ukrytymi w mlecznej czekoladzie. 
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• W czerwcu odbyła się kolejna edycja Rajdu 

Rowerowego „100 km na 100-lecie 

niepodległości”, którego organizatorem byli  

MKOiW  NSZZ Solidarność w Płocku oraz Wójt 

Gminy Iłów. Uczestnicy tej sportowo-

patriotycznej imprezy wyruszyli na trasę 

z Płocka, spod pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Podczas dalszej drogi odwiedzili miejsca pamięci w tym Mogiły I Wojny 

Światowej w Oborach i Iłowie. W tym czasie z Iłowa wyjechała grupa uczniów 

z placówek mieszczących się na terenie gminy wraz z opiekunami, która dołączyła do 

rajdu w miejscowości Piotrkówek na terenie gminy Słubice. Trasa zakończyła się 

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie.  

• W czerwcu w Suchodole odbyła się tradycyjna impreza rekreacyjno-sportowa 

„Płynie Wisła płynie po Iłowskiej Gminie”, którą rozpoczął spływ kajakowy 

w miejscowości Kamion. Głównymi organizatorami byli: Lokalna Organizacja 

Turystyczna Skarbiec Mazowiecki, Ekoturyzm Sp. z o.o., Urząd Gminy Iłów oraz OSP 

Suchodół. Oprawę muzyczną zdarzenia zabezpieczył Gminny Ośrodek Kultury. 

W wyścigach kajakowych udział wzięło 

14 drużyn. Łącznie odbyły się 4 wyścigi, których 

zwycięzcy spotkali się w finale rozgrywek o 

Puchar Wójta Gminy Iłów. Podczas trwania 

imprezy prowadzona była akcja profilaktyczna 

„Płyniemy tylko Wisłą”, skierowana do 

młodzieży i osób dorosłych, mająca na celu 

zwrócenie uwagi na konsekwencje pływania po 

spożyciu alkoholu, przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą 

i odpowiedzialności dorosłych za powierzone ich opiece dzieci. 

• 18 sierpnia z Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Giżycach wyruszyła Pielgrzymka 

Rowerowa do Św. Lipki. Na pątniczy szlak wyjechało 18 osób. W ciągu czterech dni 

pielgrzymi przejechali około 350 km. Trasa pielgrzymki biegła przez Wyszogród, 

Płońsk, Ciechanów, Grodusk, Janowo, Zgniłocha, Olsztyn, Gietrzwałd, Barczewo, 

Kolno, Reszel, Św. Lipkę i Mrągowo. Noclegi zorganizowane były w parafiach, 

kościołach, seminariach. Rowerzyści mieli jednolite koszulki z herbem Gminy Iłów. 
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• 25 sierpnia 2019 roku na boisku 

sportowym w Iłowie rozegrane zostały 

gminne zawody sportowo-pożarnicze z 

udziałem drużyn Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Iłów. Drużyny 

uczestniczące w zawodach otrzymały pamiątkowe medale.  

• 29 sierpnia odbyło się XXII Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie 2019 organizowane 

przez World Media Sp. z o.o. Jest to cykliczna impreza w rytmach disco i disco polo, 

dzięki której Iłów rozpoznawany jest w całym kraju. Na boisku szkolnym w Iłowie 

wystąpili znani artyści oraz 

wschodzące gwiazdy polskiej 

sceny muzycznej. Zagrali m.in.: 

Akcent, Weekend, Power Play, 

Top Girls, After Party, Miły 

Pan, Ivan Komarenko, Andre, 

Camasutra, Piękni i Młodzi, Daj 

to głośniej. Zespół Top One 

świętował jubileusz 30-lecia. 

Podczas koncertów na 

telebimach obok sceny 

wyświetlane były filmy promujące gminę Iłów, wykonane przez pracowników Urzędu 

Gminy. Impreza otrzymała finansowe wsparcie Urzędu Gminy Iłów. 

• We wrześniu Gmina Iłów była gospodarzem jednego z najważniejszych świąt 

rolniczych. 15 września w Giżycach delegacje wszystkich gmin, rolnicy, samorządowcy 

i mieszkańcy powiatu uczestniczyli w dożynkach powiatu 

sochaczewskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta 

odprawiona w intencji rolników przez biskupa 

pomocniczego ks. Józefa Zawitkowskiego. Delegacje 

z gmin i instytucji rolniczych złożyły na ołtarzu wieńce 

dożynkowe oraz bochny chleba wypieczone z 

tegorocznego zebranego zboża oraz kosze z darami ołtarza. 

Po mszy uczestnicy przeszli w korowodzie na pobliski teren parafialny, gdzie miały 

miejsce dalsze uroczystości. Rozpoczęto je tradycyjnie od wystąpień organizatorów, 

obrzędu dzielenia chlebem i złożenia podziękowań wszystkim delegacjom wieńcowym 

Źródło: Profil  Facebook Pożegnanie Lata w Iłowie 
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oraz instytucjom i osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych dożynek. 

Oficjalną część dożynek zakończyły występy artystyczne.  

• 21 września odbył się Festyn Rodzinny 

w Brzozowie Starym. Na brzozowskiej scenie 

wystąpiło wielu artystów. Podobnie jak na 

dożynkach zaprezentowały się także Koła 

Gospodyń Wiejskich z budzącymi zachwyt 

kulinariami. 

• 2 października 2019 r. Fundacja ORLEN oraz Orlen Ochrona Sp. z o.o. przekazała 

Gminie Iłów samochód Peugeot Partner. Jest on wykorzystywany - zgodnie ze 

złożonym przez Gminę do Fundacji wnioskiem - do realizacji działań Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz społeczności lokalnej gminy, głównie podczas 

działań zwiększających aktywne uczestnictwo osób starszych i niepełnosprawnych 

w życiu społecznym Gminy min. poprzez zapewnienie dowozu osób starszych do 

Klubu "Senior+" oraz transportu posiłków i pomocy rzeczowej 

• 5 października na terenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie 

Starym odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego marki Renault Midlum.  

• 10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości w Kościele pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Iłowie odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji 

Ojczyzny. Przy Kolumnie Niepodległości poświęconej Marszałkowi Józefowi 

Piłsudskiemu i Iłowianom, poległym 

w obronie Ojczyzny, odbył się Apel 

Poległych. Następnie w Auli im. Jana Pawła 

II w Szkole Podstawowej w Iłowie miał 

miejsce niezwykły koncert Śpiewającej 

Rodziny Kaczmarków. Organizatorem 

uroczystości była Mazowiecka Wspólnota 

Samorządowa oraz Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Ziemi Iłowskiej. 
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11 listopada w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości z inicjatywy 

Wójta Gminy Iłów po raz pierwszy mieszkańcy gminy włączyli się w ogólnopolską 

akcję "Niepodległa do Hymnu". We wszystkich parafiach odśpiewany został Hymn 

Rzeczypospolitej Polskiej. W Kościele pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Iłowie odbyła się 

Msza św. w intencji Ojczyzny i Polaków poległych na 

frontach I Wojny Światowej. W uroczystej Mszy św. 

w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Giżycach uczestniczyły sztandary Straży Pożarnej 

z Giżyc, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 

w  Giżycach i Szkoły Podstawowej im. płk. Ludwika 

Głowackiego w Janowie. 

• 16 listopada odbył się Sztafetowy Bieg Pamięci Sylwestra Rozdżestwieńskiego po 

powiecie sochaczewskim. Organizatorem tego sportowego wydarzenia, w którym udział 

brało ok. 100 uczestników było Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Powiatowy 

Zespół Edukacji, MOSiR, Urzędy Gmin w 

Młodzieszynie i Iłowie, Stowarzyszenie 

„Przez sport w przyszłość” oraz Szkoła 

Podstawowa w Żukowie i członkowie sekcji 

LA OKS „Skra” oddział Sochaczew. Sztafeta 

zakończyła się w Iłowie, gdzie wszyscy 

uczestnicy zostali tradycyjnie zaproszeni na 

poczęstunek do Szkoły Podstawowej.  

• 20 grudnia w auli im. Jana Pawła II Szkoły Podstawowej w Iłowie odbyła się 

Gminna Wigilia Środowiskowa. W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy objęci 

opieką GOPS w Iłowie. Obecni byli również samorządowcy oraz społecznicy działający 

na rzecz gminy. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Iłowie oraz chór „Iłowiacy”. Poczęstunek Wigilijny przygotowały Koła Gospodyń 

Wiejskich. 
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PODSUMOWANIE 

 

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Iłów za rok 2019. 

Wierzę, że uzyskali Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania 

społeczności, którą razem tworzymy i rozwijamy.  

Raport o stanie Gminy Iłów za rok 2019 jest dokumentem obejmującym 

podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Zagadnienia zawarte i opisane 

w Raporcie nie są przypadkowe. Wynikają w dużej mierze z uregulowań prawnych. 

Raport scala wiedzę o działalności za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, 

opartej na faktach oceny. 

Raport potwierdza rzetelność z wykonania budżetu oraz podejmowanie działań 

zgodnie z przyjętą w Strategii Rozwoju Gminy Iłów misją i wizją gminy oraz celami 

strategicznymi i operacyjnymi. Został opracowany na podstawie danych będących 

w posiadaniu stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy, dostępnych analiz, raportów, sprawozdań danych 

statystycznych. W dokumencie tym zamieszczono zbiorcze informacje o naszej Gminie 

w oparciu o dane z 2019 roku. 

Wyzwania gminy Iłów są duże. Dążymy do ich realizacji. Nasze priorytety to: 

bezpieczeństwo mieszkańców, poprawa nawierzchni dróg i ich utrzymanie, 

zabezpieczenie w wodę oraz zakończenie rozpoczętych inwestycji.  

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Iłów, a w szczególności 

samorządowcom - sołtysom, radnym gminnym i powiatowym, społecznikom - za 

współpracę, wsparcie, uwagi, pomysły i wnioski. 

 

 


