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Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek wójta składany przed 

radą i społeczeństwem. Raport dotyczy roku, w którym odbyły się wybory 

samorządowe i zmienił się zarządzający gminą Iłów. Nastąpiło to pod koniec roku 

2018, zatem raport jest swego rodzaju bilansem otwarcia. 

W gminie Iłów widoczne są efekty decyzji inwestycyjnych z poprzednich lat. 

Powstały obiekty szkolne i sportowe w Iłowie, wybudowane zostały drogi gminne, 

szczególnie w rejonie nadwiślańskim. Funkcjonuje sieć wodociągowa oraz kanalizacja 

w Iłowie. Realizowano też projekty unijne, w tym projekt OZE w 2018 r. Niestety jest 

też wiele zaniedbań. 

Mieszkańcy, szczególnie w południowej części gminy, od lat borykają się 

z niedoborem wody. Ponadto władze gminy Słubice, która zaopatruje w wodę także 

kilka nadwiślańskich wsi, wnioskują o odłączenie ich od swojej sieci. To realne 

zagrożenie i bardzo duży problem dla mieszkańców, więc trzeba go będzie rozwiązać. 

Nie jest tajemnicą, że oczyszczalnia ścieków w Iłowie od dawna jest niewydolna 

i wymaga modernizacji. Cały czas stan dróg lokalnych jest niezadawalający i konieczne 

są remonty. Jest też duże zapotrzebowanie na oświetlenie uliczne, ale mimo że środki 

finansowe na ten cel były dostępne w poprzednich latach, gmina nie skorzystała z nich. 

Inna kwestia to inwestycje sportowe przy szkołach. Rozpoczęta budowa sali sportowej 

w Brzozowie Starym pochłonie w najbliższych latach duże środki, przez co gmina 

będzie mieć ograniczone możliwości finansowania inwestycji w Kapturach i Giżycach, 

gdzie dzieci i dorośli nie mają dostępu nawet do boisk. 

Na terenie gminy brakuje miejsc w przedszkolu. Ważnym zadaniem jest także 

objęcie osób starszych pomocą, tym bardziej że na ten cel Rząd RP przeznacza znaczne 

środki i gmina mogłaby z nich skorzystać. 

Bogactwem gminy jest funkcjonujące na wysokim poziomie sadownictwo oraz 

dobrze działające firmy transportowe. Duży potencjał to aktywne jednostki OSP, wokół 

których można integrować i aktywizować społeczeństwo. 

Korzystając z okazji, zapraszam do współpracy na rzecz naszej gminy 

wszystkich jej mieszkańców. 

 

               Wójt Gminy Iłów 

                                     Jan Paweł Kraśniewski 
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Rozdział 1 

CHARAKTERYSTYKA GMINY IŁÓW 

1.1. Historia 

Iłów jest częścią historycznej dzielnicy Polski – Mazowsza. 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. 

Miejscowość przeszła następnie w ręce księcia Siemowita I. 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. Praw miejskich Iłów pozbawiony został w 1870 r., ale zachowały się 

z tamtego okresu zabytkowe kamieniczki na rynku. Ze względu na położenie gminy 

blisko Warszawy, Iłów był terenem intensywnych walk zarówno w trakcie I, jak i II 

wojny światowej. Ofiary Bitew nad Bzurą: 1914 i 1939 r. spoczywają na iłowskich 

cmentarzach. W latach 1973-1998 gmina Iłów należała do województwa płockiego, 

obecnie leży w powiecie sochaczewskim. 

1.2. Położenie i powierzchnia gminy 

Gmina Iłów położona jest w odległości 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. Miejscowości tworzą 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. 

Rysunek 1. Szczegółowy podział administracyjny gminy Iłów 

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/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


Raport o stanie Gminy Iłów za 2018 rok 

6 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Iłów 

 

Gmina Iłów położona jest na obszarze Niziny Środkowo-Mazowieckiej, należąc 

w części południowej do Równiny Kutnowskiej i będąc elementem 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 
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na wysokości 61,1 metrów n.p.m., zaś najwyższe wzniesienie ma 105 metrów i leży na 

terenie wsi Sadowo.  

Na terenie gminy spotkać się można również z ukształtowanymi przez wodę czterema 

stopniami terasowymi. Tereny znajdujące się wzdłuż brzegu Wisły są terenami 

zalewowymi, oddzielonymi od koryta rzeki wałem przeciwpowodziowym. Podkreślić 

warto, że charakterystycznym elementem tego krajobrazu są wyniesione nad 

powierzchnię wody piaszczyste łachy, których wielkość i wyniesienie zmienia się wraz 

z poziomem wody – przy stanie średnim dochodzi do 2 metrów. Ponadto wzdłuż koryta 

rzeki występują pola piasków, wydmy wyniesione w postaci wałów, a także podmokłe 

i zabagnione zagłębienia deflacyjne. Na odcinku Wisły przylegającym do gminy Iłów 

znajdują się faunistyczne rezerwaty przyrody: Kępa Rakowiecka 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: bielika, kormorana 

czarnego, pustułeczkę, sieweczkę obrożną, sokoła wędrownego czy też wydrę i bobra 

europejskiego. 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. 

Gmina Iłów w rejonie nadwiślańskim objęta jest programem Natura 2000. Od 2014 r. 

„Znakiem Natury” gminy wybranym w konkursie internetowym LOP jest 

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

perłą. 

Rysunek 2.  

 

Źródło: Urząd Gminy Iłów 
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Odległości gminy Iłów od gmin ościennych nie są zbyt wielkie: od Słubic – 6,9 km, od 

Sannik – 10,9 km, od Wyszogrodu – 12,5 km, jednak te są położone 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.  

1.3. Środowisko naturalne 

Pod względem budowy geologicznej w gminie Iłów występują formy powstałe 

w czwartorzędzie: od strony południowej i południowo-zachodniej gliny zwałowe, od 

strony północnej i północno-wschodniej iły i mułki zastoiskowe, żwiry i piaski rzeczne. 

W pradolinie Wisły występują iły i piaski, ale również osady organiczne, jak torfy 

i mułki rzeczne. Nie stwierdzono obecności cennych surowców mineralnych poza 

surowcami ilastymi i okruchowymi – jedno złoże surowca ilastego udokumentowano 

w rejonie Krzyżyka Iłowskiego z występującym w nim iłami warstwowymi szarej oraz 

szaro-brązowej barwy. Odkryte zasoby określane są na prawie 6140 m3. Z surowców 

okruchowych najczęściej eksploatowane są piaski akumulacji rzecznej oraz piaski 

wydmowe.  

Gmina Iłów dzieli się na dwa rejony pod względem zróżnicowania gleb. W pierwszym 

dominują gleby żytnio-ziemniaczane lub rzadziej zbożowo-pastewne oraz żytnio-

łubinowe wywodzące się z piasków, zaliczane do klasy V i VI. Występują na północny-

zachód od linii przebiegającej od wsi Wołyńskie, dalej przez Iłów, równolegle do drogi 

Iłów-Łaziska w odległości od 0,5 km do 1,5 km od niej. Gleby klasy III i IV występują 

jedynie na północy, nad samą Wisłą w okolicach Kępy Karolińskiej, Suchodołu, na 

terenie Woli Ładowskiej i w Arciechówku-Bieniewie. Duży odsetek tych terenów jest 

zalesiony, znajdują się także użytki zielone. W części położonej na południowy zachód 

od wskazanej już linii występują gleby brunatne i bielicowe pszenne dobre i pszenno-

żytnie w klasie IIIa i IIIb, rzadziej czarne ziemie. Gleby te pochodzą z glin lekkich, 

średnich lub ciężkich, często spiaszczonych od powierzchni. Obok nich znaczący teren 

zajmują gleby brunatne i bielicowe, rzadziej występują czarne ziemie żytnio-

ziemniaczane dobre o klasach bonitacyjnych IVa i IVb o nieco lżejszym składzie 

mechanicznym.  

Miejscami w gminie Iłów występują niewielkie obszary gleb brunatnych żytnio-

ziemniaczanych słabych, powstałych z piasków słabo gliniastych, średnio i głęboko 

zalegających na glinie lekkiej, a także czarnych ziem zbożowo-pastewnych słabych 
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wytworzonych z płytkich piasków gliniastych lekkich zalegających na piasku słabo 

gliniastym. Gleby te zaliczane są do klasy IVb. Mały obszar zajmują również zbożowo-

pastewne mocne powstałe najczęściej z glin lub płytko zalegających na iłach, 

charakteryzujące się wysoką zawartością składników pokarmowych i potencjalnie 

wysoką żyznością, lecz wadliwymi okresowo stosunkami wodnymi. Dodać należy, że 

najlepsze gleby występujące w gminie Iłów to czarne ziemie pszenne bardzo dobre 

klasy II. Powstają na glinach ciężkich lub średnich, czasami zalegających na iłach. 

Charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami wodnymi i powietrznymi, wyróżniają 

się wysoką żyznością i są łatwe w uprawie. W konkluzji stwierdzić należy, że tereny 

gminy Iłów mają korzystne warunki glebowe, a obszary łąk i pastwisk, zwłaszcza 

w północnej części gminy nadają się do prowadzenia hodowli bydła, natomiast tereny 

w części południowej pod uprawę, zwłaszcza owoców i warzyw.  

Lesistość w gminie Iłów jest niewielka i stanowi 11,4% całego obszaru, co według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi około 1489,1 ha, w tym zaledwie 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. 

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 i 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). Na całym obszarze gminy biegnie również duża sieć rowów melioracyjnych. 

Północna część jest zagrożona powodzią. Stan pogotowia powodziowego ogłaszany 

jest, gdy stan wody w Wiśle w Wyszogrodzie osiąga poziom 5 m, a w Kępie Polskiej 
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4,2 m i ma tendencję wzrostową, natomiast alarm przeciwpowodziowy, gdy wskaźniki 

osiągają odpowiednio 5,5 m w Wyszogrodzie i 4,5 m w Kępie.  

Ważnym elementem środowiska naturalnego są warunki bioklimatyczne. 

W podobieństwie do całego Mazowsza, gminę Iłów cechują niskie opady, jedne 

z najniższych w Polsce, bo jedynie 478 mm w skali roku. Dla porównania średnie 

opady na Mazowszu wahają się od 500 mm na zachodzie do 600 mm na wschodzie. 

Z kolei średnie temperatury osiągają wartość minus 40C  w styczniu i plus 18-190C 

w lipcu. Tym bardziej, że powszechnie wiadomo, że na terenach niskich oraz w dolinie 

Wisły istnieje tendencja do zalegania chłodnych mas powietrza. Na wyższych terenach, 

gdzie poziom wód gruntowych zalega głębiej niż 2 m, średnie temperatury są wyższe. 

Średnia wilgotność wynosi w gminie 79%. Wisła stanowi poza tym naturalny korytarz 

wentylacyjny, w związku z czym gmina należy do terenów dobrze przewietrzanych, 

chociaż występuje tu mało wiatrów silnych i bardzo silnych.  

1.4. 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 (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w oparciu o Statut Gminy Iłów uchwalony 28 lutego 

2019 r. uchwałą nr 29/VI/2019 Rady Gminy Iłów. Organem stanowiącym i kontrolnym 

w każdej gminie jest rada gminy. To ona uchwala budżet czy plany zagospodarowania, 

podejmuje uchwały w sprawie wysokości podatków czy też stawek opłat za wodę 

i ścieki. Podejmuje decyzję w każdej sprawie istotnej dla mieszkańców. Rada Gminy 

w Iłowie liczy 15 radnych. Po ubiegłorocznych, październikowych wyborach 

samorządowych ukonstytuowała się ona w składzie:  

1. Sławomir Tomaszewski – przewodniczący 

2. Dorota Bernat - wiceprzewodnicząca 

3. Przemysław Wasilewski – wiceprzewodniczący 

4. Renata Bartosiak – radna  

5. Rafał Durzyński – radny  

6. Danuta Geras – radna  

7. Radosław Kunz – radny 

8. Andrzej Orliński – radny  

9. Bożena Rolewska – radna 

10. Joanna Rybicka – radna 
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11. Alicja Stańczak – radna 

12. Edyta Szymerska – radna 

13. Paweł Wujcik – radny 

14. Jakub Zientara – radny 

15. Marek Ziółkowski – radny 

Za realizację podjętych przez radę gminy uchwał odpowiedzialny jest wójt, którym po 

ubiegłorocznych wyborach został Jan Paweł Kraśniewski, zastępując na tym stanowisku 

po 20 latach zarządzania Romana Antoniego Kujawę. Do podstawowych obowiązków 

wójta należy kierowanie urzędem gminy, którego pracownicy realizują podjęte 

uchwały. 

Zasady pracy Urzędu na mocy zarządzenia nr 42/2015 Wójta Gminy Iłów z 25 czerwca 

2015 r. określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Iłów.  

Istotne funkcje w strukturze organizacyjnej urzędu gminy zajmują sekretarz i skarbnik 

gminy, bezpośrednio podlegający wójtowi. Podobnie podlegają wójtowi: urząd stanu 

cywilnego, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.  

Organ stanowiący, a więc rada gminy podejmuje również decyzję o utworzeniu 

jednostek organizacyjnych. Na terenie gminy Iłów funkcjonują: 

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie z oddziałami 

gimnazjalnymi, 

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. 

1.5. Demografia  

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców była taka sama i na dzień 

31.12.2018 r. wynosiła 6125 osób. Gminę zamieszkuje 3072 kobiety i 3053 mężczyzn. 

W tzw. wieku produkcyjnym w gminie są 1682 kobiety (do 60 lat) i 2037 mężczyzn (do 

65 lat). Natomiast w grupie osób starszych jest 1164 mieszkańców, zaś najmłodsi - 

dzieci i młodzież do lat 18 to 1242 osoby. 
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W ubiegłym roku w gminie urodziło się 48 dziewczynek i 33 chłopców. W tym czasie 

zmarły 64 osoby, w tym 28 kobiet i 36 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny 

w 2018 r. był dodatni i wyniósł + 17. 

1.6. 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 

(64,9% powierzchni użytków rolnych) oraz do klasy V i VI (35,1%). Według danych 

Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. powierzchnia gruntów rolnych ogółem 

wynosiła 9786,7 ha, z czego użytki rolne zajmowały 8991,8 ha, grunty orne 7031,1 ha, 

sady 1016,8 ha, łąki 624,6 ha, pastwiska 319,2 ha, lasy i grunty leśne 433,3 ha oraz 

grunty pozostałe zajmowały 361,5 ha. Zgodnie ze spisem na terenie gminy Iłów 

zanotowano 1113 gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha i 181 gospodarstw o pow. 

do 1 ha, zajmujących się produkcją rolną. Najliczniejszą grupę stanowiły wówczas 

gospodarstwa od 2 do 5 ha, które stanowiły 21,64% w ogólnej liczbie gospodarstw 

rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wyniosła około 7,65 ha. 

 

ROZDZIAŁ 2 

FINANSE GMINY 

 

2.1.  Budżet gminy, przychody i wydatki 

Plan budżetu gminy Iłów na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 36.548.387,67 zł oraz 

wydatki w kwocie 38.323.878,34 zł. Realizacja okazała się lepsza od planu, gdyż 

dochody wyniosły 37.072.738,05 zł (tj. 101,43% planu), natomiast wydatki – 

37.657.861,32 zł były niższe o 1,74% od zakładanych. 

Dochody gminy Iłów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (31.12.2018 r. – 6 125 osób) 

wynosiły 6.052,70 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 

6.148,23 zł. Ważnym źródłem dochodów są środki transportu. 

Wydatkowane w zakresie działalności Rady Gminy Iłów środki miały wartość 

141.565,49 zł. W 2018 r. gmina Iłów nie realizowała partnerstwa publiczno-prywatnego 

oraz nie wyodrębniła w budżecie środków na fundusz sołecki. 



Raport o stanie Gminy Iłów za 2018 rok 

13 

 

2.2.  Zobowiązania gminy 

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie gminy Iłów wynosiło 9.217.616,00 zł. 

Planowany wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) kształtuje się na poziomie 

6,88% przy dopuszczalnym bez uwzględnienia wyłączeń 7,55%. 

Przychody budżetu wykonane zostały w kwocie 4.175.113,67 zł. 

Rozchody budżetu wykonane zostały w kwocie 2.399.623,00 zł. 

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9.369.570,41 zł, co stanowi 

25,28% wykonanych dochodów ogółem. Na obsługę długu wydatkowano w zeszłym 

roku 151.954,41 zł. 

2.3. Projekty zrealizowane ze środków zewnętrznych w gminie 

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1) W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 

• ,,Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłów” w ramach PROW 2014 – 2020. 

Wykonanie wydatków 1.472.395,14 zł, w tym kwota zewnętrznego 

finansowania 533.593,00 zł (dofinansowanie 36%), 

• ,,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.  

Wykonanie wydatków 4.445.321,69 zł, w tym kwota zewnętrznego 

finansowania 3.020.537,02 zł (dofinansowanie 68%). 

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

• przebudowano cztery odcinki dróg gminnych w związku z przeciwdziałaniem 

i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych. W ramach 

dofinansowania Wojewody Mazowieckiego przebudowano odcinek 6,105 km 

drogi.  

Wykonanie wydatków 3.268.927,44 zł, w tym kwota zewnętrznego 

finansowania 2.090.000,00 zł. (dofinansowanie 64%).  

Szczegółowy wykaz projektów w rozdziale 4 poz. 4.5.  
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3) W ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu województwa: 

• „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Henryków, gm. Iłów”. 

Wykonanie wydatków 292.074,80 zł, w tym kwota zewnętrznego finansowania 

ze środków dotacji związanych z wyłączeniem gruntów rolnych Urzędu 

Marszałkowskiego w wysokości 93.150,00 zł (dofinansowanie 32%), 

• Remonty siłowni zewnętrznych w Giżycach i w Brzozowie Starym. 

Wykonanie wydatków 43.933,32 zł, w tym kwota zewnętrznego finansowania 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 

w wysokości 20.000,00 zł (dofinansowanie 46%). 

4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych: 

• „Usuwanie i utylizacje azbestu w gminie Iłów w 2018 roku”. 

Wykonanie wydatków 49.868,00 zł, w tym kwota zewnętrznego finansowania 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w wysokości 39.873,86 zł (dofinansowanie 80%), 

• Zakup sprzętu ratownictwa medycznego na rzecz OSP na terenie gminy 

Wykonanie wydatków 44.700,00 zł, w tym kwota zewnętrznego finansowania 

w ramach dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 44.253,00 zł (dofinansowanie 99%).  

2.4.  Stan mienia (nieruchomości) gminy Iłów 

W skład mienia gminy Iłów na koniec okresu sprawozdawczego wchodziły niżej 

wskazane prawa własności oraz użytkowania wieczyste: 

1) prawa własności do 151 nieruchomości gruntowych zabudowanych 

i niezabudowanych będących w dyspozycji gminy Iłów o wartości 1.361.699,88 zł, 

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 4 nieruchomościach gruntowych 

o wartości 72.900,00 zł, 

4) prawa własności 24 budynków i budowli o wartości 10.881.372,15 zł. 
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W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. gmina Iłów w obrocie cywilno-

prawnym zbyła 3 nieruchomości, uzyskując łączny dochód netto w wysokości 

187.351,22 zł.  

Wartość praw wymienionych w pkt.1-4 stanowi kwotę 19.244.182,57 zł. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

w wysokości 241.145,03 zł (w tym 53.793,81 zł czynsze dzierżawne i mieszkaniowe, 

187.351,22 zł sprzedaż nieruchomości). 

ROZDZIAŁ 3 

DECYZJE RADY GMINY 

3.1.  Wykonanie uchwał Rady Gminy Iłów podjętych w 2018 roku 

 

L.p. 
Uchwała  

(numer/data podjęcia) 

 

Przedmiot uchwały 

 

Informacja o wykonaniu 

1.  
178/XXXVIII/2018 z dnia  

25 stycznia 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

2.  
179/XXXVIII/2018 z dnia  

25 stycznia 2018 r. 

Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia  

3.  
180/XXXVIII/2018 z dnia  

25 stycznia 2018 r.  

Określenie wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

4.  
181/XXXIX/2018 z dnia  

27 lutego 2018 r. 

Podział gminy Iłów na okręgi wyborcze Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

5.  
182/XL/2018 z dnia 

22 marca 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

6.  
183/XL/2018 z dnia 

22 marca 2018 r. 

Podział gminy Iłów na obwody 

głosowania 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 
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7.  
184/XL/2018 z dnia 

22 marca 2018 r. 

Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2019 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

8.  
185/XL/2018 z dnia 

22 marca 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Iłów w 2018 r. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego  

9.  
186/XL/2018 z dnia 

22 marca 2018 r. 

Zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez gminę Iłów oraz 

wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Wojew. 

Mazowieckiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2018r. 

10.  
187/XLI/2018 z dnia  

10 kwietnia 2018 r. 

Ustalenie wysokości diet dla radnych  

i Przewodniczącego Rady Gminy w 

Iłowie oraz sołtysów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązuje z dniem  

1 maja 2018 r. 

11.  
188/XLI/2018 z dnia 

10 kwietnia 2018 r. 

Zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

12.  
189/XLI/2018 z dnia 

10 kwietnia 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

13.  
190/XLI/2018 z dnia 

10 kwietnia 2018 r. 

Udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Sochaczewskiemu na 

realizację zadania inwestycyjnego 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

14.  
191/XLI/2018 z dnia 

10 kwietnia 2018 r. 

Określenie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagog. oraz doradców 

zawodow. w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Iłów  

Uchwała weszła w życie z dniem 

1 września 2018 r. 

15.  
192/XLII/2018 z dnia 

29 maja 2018 r. 

Zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie  z dniem 

podjęcia 

16.  
193/XLII/2018 z dnia 

29 maja 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązuje  

w roku budżetowym 2018 

17.  
194/XLII/2018 z dnia 

29 maja 2018 r. 

Udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Sochaczewskiemu na 

realizację zadań inwestycyjnych 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 
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18.  
195/XLII/2018 z dnia 

29 maja 2018 r. 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

19.  
196/XLII/2018 z dnia 

29 maja 2018 r. 

Uchylenie zmiany uchwały dot. ustal. 

wysok. diet dla radnych i Przewodn. 

Rady Gminy w Iłowie oraz sołtysów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

20.  
197/XLII/2018 z dnia 

29 maja 2018 r. 

Zmiana uchwały dot. ustalenia wysok. 

diet dla radnych i Przewodniczącego 

Rady Gminy w Iłowie oraz sołtysów 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dz. Urz. Wojew. Mazowieck. 

21.  
198/XLIII/2018 z dnia  

27 czerwca 2018 r. 

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Iłów  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od 

dnia 01 lipca 2018 r. 

22.  
199/XLIII/2018 z dnia  

27 czerwca 2018 r. 

Zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego za 2017 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

23.  
200/XLIII/2018 z dnia  

27 czerwca 2018 r. 

Udzielenie absolutorium za rok 2017 dla 

Wójta Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

24.  
201/XLIII/2018 z dnia  

27 czerwca 2018 r. 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu w Sochaczewie w sprawie 

podziału Powiatu Sochaczewskiego na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów 

i granic oraz liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

25.  
202/XLIII/2018 z dnia  

27 czerwca 2018 r. 

Zaopiniowanie projektu Planu zadań 

ochronnych dla Rezerwatu Wyspy 

Zakrzewskie  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

26.  
203/XLIV/2018 z dnia  

8 sierpnia 2018 r. 

Zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Iłów  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

27.  
204/XLIV/2018 z dnia  

8 sierpnia 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

28.  
205/XLIV/2018 z dnia  

8 sierpnia 2018 r. 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

29.  
206/XLIV/2018 z dnia  

8 sierpnia 2018 r. 

Zmiana uchwały Nr 195/XLII/2018 

Rady Gminy Iłów z dnia 29 maja 2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 
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30.  
207/XLV/2018 z dnia  

6 września 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

31.  
208/XLV/2018 z dnia  

9 października 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

32.  
209/XLVI/2018 z dnia  

9 października 2018 r. 

Statut Gminy Iłów Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

33.  
210/XLVI/2018 z dnia  

9 października 2018 r. 

Nadanie imienia Szkole Podstawowej 

im. Wojska Polskiego w Giżycach 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

34.  
211/XLVI/2018 z dnia  

9 października 2018 r. 

Nadanie nazwy urzędowej parkowi w 

Iłowie  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

35.  
212/XLVI/2018 z dnia  

9 października 2018 r. 

Ustalenie maksymalnej liczby 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  

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

36.  
1/I/2018 z dnia 22 listopada 

2018 r. 

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy 

Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

37.  
2/I/2018 z dnia 22 listopada 

2018 r. 

Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

38.  
3/I/2018 z dnia 22 listopada 

2018 r. 

Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Iłów  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

39.  
4/I/2018 z dnia 29 listopada 

2018 r. 

Zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

40.  
5/II/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

41.  
6/II/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

 

Określenie wysokości stawek podatku  

od nieruchomości 

Uchwała podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

i weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2019 r. 
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42.  
7/II/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

Obniżenie średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawa do 

obliczenia podatku rolnego na obszarze 

gminy Iłów 

Uchwała podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

i weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2019 r. 

43.  
8/II/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

Określenie wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na rok 2019 

obowiązujących na terenie gminy Iłów 

oraz zwolnień w tym podatku  

Uchwała podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

i weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2019 r. 

44.  
9/II/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

Wybór Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Iłów  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

45.  
10/II/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

46.  
11/II/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

Wybór Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Iłów  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

47.  
12/II/2018 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

Powołanie Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

48.  
13/III/2018 z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

49.  
14/III/2018 z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Przyjęcie programu 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 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2019 r. 

50.  
15/III/2018 z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Statut Gminy Iłów Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

51.  
16/III/2018 z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Nadanie nazwy urzędowej parkowi 

w Iłowie  

Uchwała weszła w życie 14 dni po 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego  
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52.  

17/III/2018 z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

 

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Iłów  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od 

dnia 22 listopada 2018 r. 

53.  
18/III/2018 z dnia 

19 grudnia 2018. 

Wybór metody ustalania wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty 

Uchwała podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

i weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2019 r. 

54.  
19/III/2018 z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Wieloletni program osłonowy 

w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2019 r. 

55.  
20/III/2018 z dnia 

19 grudnia 2018 r. 

Warunki przyznawania i zasad zwrotu 

wydatków w zakresie udzielenia 

wsparcia w postaci posiłku, dowozu 

posiłków, świadcz. pieniężn. 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 

Uchwała podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

i weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2019 r. 

56.  
21/IV/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 r. 

Zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

57.  
22/IV/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 r. 

Zmiana uchwały budżetowej gminy Iłów 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i obowiązywała w roku 

budżetowym 2018 

58.  
23/IV/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 r. 

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Iłów  

Uchwała weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2019 r. 

59.  
24/IV/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 r. 

 

Uchwała budżetowa gminy Iłów na rok 

2019 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2019 r. i obowiązywała 

w roku budżetowym 2019. 

Podlegała publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Mazowieckiego 

i na tablicy ogłoszeń Urz. Gminy 
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3.2.  Wykonanie uchwał Rady Gminy Iłów podjętych w 2017 roku, których 

realizacja obejmowała rok 2018 
 

L.p. 

 

Uchwała  

(numer/data podjęcia) 

Przedmiot uchwały Informacja o wykonaniu 

1.  
132/XXVII/2017 z dnia  

14 lutego 2017 r. 

Ustalenie sieci publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez 

gminę Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

2.  
135/XXVII/2017 z dnia  

14 lutego 2017 r. 

Zmiana Uchwały Nr 164/XXXI/2004 

Rady Gminy Iłów z dnia 8 grudnia 2004 

r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

3.  
137/XXVIII/2017 z dnia  

21 marca 2017 r. 

Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2018 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

4.  
139/XXVIII/2017 z dnia  

21 marca 2017 r. 

Określenie kryteriów rekrutacji do 

prowadzonych przez gminę Iłów 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, które będą 

brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, 

określenie punktów za każde z tych 

kryteriów i dokumentów niezbędnych 

do ich prowadzenia  

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

5.  
140/XXVIII/2017 z dnia  

21 marca 2017 r. 

Określenie kryteriów rekrutacji do klas 

pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Iłów, liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

6.  
142/XXVIII/2017 z dnia 

21 marca 2017 r. 

Dostosowanie sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

7.  154/XXXIII/2017 z dnia Zaciągnięcie kredytu długoterminowego Uchwała weszła w życie z dniem 



Raport o stanie Gminy Iłów za 2018 rok 

22 

 

28 września 2017 r. podjęcia 

8.  
155/XXXIII/2017 z dnia 

28 września 2017 r. 

Zaciągnięcie pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

9.  
161/XXXV/2017 z dnia 

24 listopada 2017 r. 

 

Określenie wysokości stawki podatku  

od nieruchomości 

Uchwała podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

i weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2018 r.  

10.  
162/XXXV/2017 z dnia 

24 listopada 2017 r. 

Obniżenie średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawa do 

obliczenia podatku rolnego na rok 2018 

Uchwała podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

i weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2018 r. 

11.  
163/XXXV/2017 z dnia 

24 listopada 2017 r. 

Określenie wysokości stawki podatku 

od środków transportowych na rok 2018 

obowiązujących na terenie gminy Iłów 

oraz zwolnień w tym podatku 

Uchwała podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

i weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2018 r. 

12.  
164/XXXV/2017 z dnia 

24 listopada 2017 r. 

 

Opłata targowa 

Uchwała weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

13.  
166/XXXV/2017 z dnia 

24 listopada 2017 r. 

Stwierdzenie przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Iłowie w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. marszałka 

Józefa Piłsudskiego  

w Iłowie  

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

14.  
167/XXXV/2017 z dnia 

24 listopada 2017 r. 

Stwierdzenie przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. I Armii Wojska 

Polskiego w Giżycach w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska 

Polskiego w Giżycach 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 
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15.  
168/XXXV/2017 z dnia 

24 listopada 2017 r. 

Stwierdzenie przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Żołnierzy AK 

Cichociemnych w Brzozowie Starym  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Żołnierzy AK Cichociemnych w 

Brzozowie Starym 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

16.  
170/XXXVI/2017 z dnia 

19 grudnia 2017 r. 

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Iłów 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2018 r. 

17.  
171/XXXVI/2017 z dnia 

19 grudnia 2017 r. 

Uchwała budżetowa gminy Iłów na rok 

2018 

Uchwała weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2018 r. i podlegała 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy 

18.  
172/XXXVI/2017 z dnia 

19 grudnia 2017 r.  

Przyjęcie programu 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 2018 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2018 r. 

19.  
173/XXXVI/2017 z dnia 

19 grudnia 2017 r. 

Zaopiniowanie projektów Planów zadań 

ochronnych dla Rezerwatów Kępa 

Rakowska i Kępa Antonińska 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

20.  
174/XXXVI/2017 z dnia 

19 grudnia 2017 r. 

Uchwalenie programu gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym gminy Iłów 

oraz zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład zasobu 

mieszkaniowego gminy w latach 2018-

2022 

Uchwała obowiązywała od dnia 

podjęcia, podlegała ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, 

podaniu do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iłów 

oraz publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej 

21.  
175/XXXVI/2017 z dnia 

19 grudnia 2017 r. 

Przyjęcie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązań Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 
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ROZDZIAŁ 4 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

4.1.  Wstępne informacje 

W 2018 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 2018 roku  

W 2018 r. wydano 29 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

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

17 dotyczy kablowych linii niskiego napięcia ze złączem (złączami) kablowo-

pomiarowym w następujących obrębach geodezyjnych gminy: 

• ,,Iłów Osada” – 130 m 

• ,,Brzozów SHRO” – 16 m 

• ,,Iłów Osada” – 46 m 

• ,,Pieczyska Iłowskie” – 152 m 

• ,,Miękiny” – 99 m 

• ,,Giżyce” – 90 m 

• ,,Pieczyska Łowickie” – 120 m 

• ,,Gilówka Dolna” – 48 m 

• ,,Gilówka Górna” – 50 m 

• ,,Henryków” – 120 m 

• ,,Budy Iłowskie” – 70 m 

• ,,Iłów Wieś” i „Iłów Osada” – 160 m 

• ,,Iłów Osada” – 130 m 

• ,,Wola Ładowska” – 135 m 

• ,,Henryków” – 120 m 

• ,,Iłów Osada” – 110 m 

• ,,Narty” – 50 m 

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

o długości ok. 495 m w obrębie geodezyjnym ,,Wola Ładowska” i ,,Łady”, o długości 
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ok. 415 m w obrębie ,,Załusków Parcel” i ,,Załusków Wieś” oraz o długości ok. 2600 m 

w obrębie ,,Pieczyska Iłowskie”, ,,Gilówka Dolna” i ,,Gilówka Górna”). 

Na liście inwestycji elektroenergetycznych, które uzyskały decyzję lokalizacyjną 

w ubiegłym roku, są także: budowa napowietrznej linii niskiego napięcia (ok. 956 m) 

w obrębie geodezyjnym ,,Henryków” i ,,Olunin”, a także linii (ok. 900 m) w obrębie 

,,Narty”. Dzięki wydanej decyzji lokalizacyjnej dla budowy linii, powstaje oświetlenie 

drogowe w obrębie geodezyjnym ,,Giżyce” (na odcinku 55 m). 

Wójt Gminy w Iłowie wydał także decyzje lokalizacyjne dla budowy Stacji Uzdatniania 

Wody, która obejmuje m.in. obudowę studni głębinowej, dwa zbiorniki na wodę 

uzdatnioną o pojemności 100 m3 każdy, budynek technologiczny stacji uzdatniania 

wody, obiekty i instalacje technologiczne obróbki i podczyszczania ścieków w obrębie 

,,Lubatka”, gm. Iłów. 

Ustalono również lokalizację dla budowy czterech fragmentów wodociągu gminnego 

(ok. 105 m, ok. 210 m, ok. 170 m i ok. 45 m) we wsiach Bieniew i Łady, jak również 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 105 m) w obrębie ,,Iłów Osada”. 

Wydane w ubiegłym roku decyzje lokalizacyjne odnosiły się też do budowy stacji 

bazowej telefonii komórkowej firmy P4 (operatora sieci Play) we wsi Iłów Osada, 

a także do rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie Starym oraz 

budowy podziemnego zbiornika gazu LPG (propan-butan) wraz z przyłączem gazowym 

i instalacją wewnętrzną, służących zaopatrzeniu w ciepło budynku szkoły podstawowej 

w Brzozowie Starym.  

Wydano także 50 decyzji o warunkach zabudowy: 31 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 6 decyzji dotyczących zabudowy usługowej oraz 

13 decyzji dotyczących innej zabudowy. 

4.3. Wodociągi 

Na terenie gminy czynne są dwie stacje uzdatniania wody. W ubiegłym roku 

wybudowano 17 km sieci wodociągowej. W efekcie na koniec 2018 r. sieć 

wodociągowa miała długość 195 km i podłączone do niej były 1373 budynki (czyli 

o 12 więcej niż rok wcześniej). To oznacza, że blisko trzy czwarte (72,6%) budynków 

ma dostęp do wodociągów. Zbiorcza sieć obejmuje 48 sołectw w gminie Iłów. Stawkę 

opłat za wodę w gminie ustalono na poziomie 3,67 – 3,88 zł za m3 (brutto). 
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4.4. Kanalizacja 

W gminie działa także zbiorcza oczyszczalnia ścieków, ale dotychczas ułożono tylko 

ok. 11 km sieci kanalizacyjnej (w ubiegłym roku nie było inwestycji w tym zakresie). 

Korzysta z niej 259 budynków na terenie m. Iłów. Obowiązująca opłata w 2018 r. 

za 1 m3 ścieków komunalnych dopływających siecią kanalizacyjną na oczyszczalnię 

ścieków w Iłowie wynosiła 3,70 zł netto + należny podatek VAT (8%), natomiast 1 m3 

wprowadzanych ścieków komunalnych dowożonych z terenu gminy na oczyszczalnię 

ścieków w Iłowie tj. 2,30 zł netto + należny podatek VAT (8%) oraz 1 m3 

wprowadzanych ścieków komunalnych dowożonych spoza terenu gminy 

na oczyszczalnię ścieków w Iłowie tj. 20,40 zł netto + należny podatek VAT (8%).  

Ponadto przy budynkach indywidualnych funkcjonuje 140 oczyszczalni, z czego 

67 wybudowano w 2018 roku korzystając z przyznanej pomocy w ramach realizacji 

operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, 

tytuł operacji: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów.  

4.5. Drogownictwo i inwestycje 

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

129,332 km. 

Nawierzchnią bitumiczną pokrytych jest 75,432 km (w roku 2018 wykonano 6,813 km), 

zaś gruntowo-żwirową około 54 km. Ponadto w bieżącym utrzymaniu gminy jest około 

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

W 2018 r. na terenie gminy zrealizowano z udziałem środków publicznych w ramach 

umowy o udzielenie dotacji celowej następujące inwestycje w zakresie odbudowy dróg 

gminnych*: 

• nr 380255W w Iłowie, ul. Strażacka o długości 0,676 km  

Koszt brutto - 316.992,60 zł (dotacja - 200.000 zł, udział własny gminy - 

110.889,38 zł plus koszty niekwalifikowane w wysokości 6.103,22 zł 

(dofinansowanie 63%), 
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• nr 380240W w Giżyczkach o długości 0,888 km  

Koszt brutto - 421.644,25 zł (dotacja - 260.000,00 zł, udział własny gminy - 

147.107,98 zł plus koszty niekwalifikowane w wysokości 14.536,27 zł 

(dofinansowanie 62%), 

• Łady – Arciechówek o długości 2,820 km  

Koszt brutto - 1.463.091,89 zł (dotacja - 930.000,00 zł, udział własny gminy - 

520.137,53 zł plus koszty niekwalifikowane w wysokości 12.954,36 zł 

(dofinansowanie 64%), 

• nr 380241W w Giżyczkach o długości 1,721 km 

Koszt brutto - 935.110,70 zł (dotacja - 700.000,00 zł, udział własny gminy - 

222.054,74 zł plus koszty niekwalifikowane w wysokości 13.055,96 zł 

(dofinansowanie 75%). 

 

*Dla wyżej wymienionych inwestycji promesa w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

a dysponentem tych środków jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

przy Wojewodzie Mazowieckim. 

Ponadto po złożeniu wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem 

z produkcji gruntów rolnych (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych) gmina Iłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł 

na przebudowę 708 m drogi gminnej w miejscowości Henryków, której koszt brutto 

wyniósł 272.354,80 zł (dofinansowanie 37%). 

W gminie nie wybudowano dotąd żadnej ścieżki rowerowej. 

4.6.  Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

W 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

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

➢ Iłów ul. Płocka 8 - 1 lokal mieszkalny/służbowy (50 m2) 

➢ Iłów Pl.  Kasztanowy 6  - 2 lokale mieszkalne (70 m 2 ) 

➢ Łady 9 - 4 lokale (120 m2 ). 

W 2018 r. w 30 procent tych mieszkań nie było toalet i nie wykonywano jakichkolwiek 

prac adaptacyjnych, a także nie oddano do użytkowania nowych mieszkań 
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w istniejących lokalach.  Zadłużenie z tytułu czynszów mieszkalnych na dzień 

31 grudnia 2018 r. wyniosło 500 zł. 

Zasady przyznawania mieszkań były 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 początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały trzy osoby, zaś pod 

koniec grudnia - cztery. 

W 2018 r. wypłacono 75 osobom  dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 11.605 zł. 

 

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 i najem: 

Gmina zawarła z rolnikami na początku 2018 r.  dwie umowy dzierżawy  gruntu na cele 

nie związane z działalnością gospodarczą: pierwsza dotyczy 8200 m2 gruntu rolnego 

położonego w miejscowości Łady, druga - przeznaczonego na cele mieszkaniowe 

o powierzchni 45 m2  w Iłowie. 

Umowy dzierżawy gruntów i lokali użytkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 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 (na usługi 

     medyczne NZOZ w Brzozowie Starym), 

• lokal w budynku w Iłowie, Pl. 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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• lokal w budynku Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie, ul. Płocka - 19,90 m2 

     (placówka handlowa - sprzedaż artykułów spożywczych). 

Gmina zawarła w 2018 roku umowy najmu dwóch lokali (o powierzchni  135,98 m2 

oraz 78,85 m2) na świadczenie usług medycznych przez NZOZ w Iłowie. 

Nie wszyscy najemcy i dzierżawcy w terminie regulowali opłaty, w efekcie zadłużenie 

z tytułu zawartych z nimi umów wyniosło 24.076,56 złotych na koniec 2018 r . 

 

Użyczenie: 

Gmina zawarła w 2018 roku następujące umowy  użyczenia na rzecz Ochotniczych 

Straży Pożarnych: 

• działki zabudowanej nr 18 w Giżycach - 2400 m 2 

• działek nr 115/6, 115/9 i 115/10 w Ładach - 1032 m 2 

• działki zabudowanej  nr 77 w Suchodole - 1491 m 2 

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

• działki zabudowanej nr 29 w Łaziskach -  1100 m 2 

• działki zabudowanej  nr 94 w Załuskowie - 3364 m 2. 

 

Ponadto umowy użyczenia obejmowały: 

• działka nr 81/1 -  2817 m 2 w Suchodole na rzecz Stowarzyszenia Gmin 

Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku, 

• lokal - 50 m 2 w Świetlicy Wiejskiej w Suchodole na rzecz Stowarzyszenia 

Mazowiecki Klaster Przedsiębiorczości z siedzibą w Bolimowie, 

• lokal - 50 m 2 w Świetlicy Wiejskiej w Suchodole na rzecz osoby fizycznej, 

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

67, Giżyce 10 i Kaptury 5 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, 

• grunt - 80 m2  w Ładach na rzecz osób fizycznych (tj. 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. 
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ROZDZIAŁ 5 

POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO GMINY 

5.1. Pomoc społeczna i realizacja strategii 

Na początku roku 2018 szacowano, że 480 osób zagrożonych było ubóstwem, zaś pod 

koniec 2018 r. było to 469 mieszkańców. Do tej niewielkiej poprawy sytuacji 

przyczyniła się lepsza koniunktura gospodarcza i prace sezonowe. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje należące do jego kompetencji zadania 

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

świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacji programów osłonowych. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2025 przyjęta 

została uchwałą nr 156/XLIV/2010 Rady Gminy Iłów z dnia 12 kwietnia 2010 r. Celem 

strategicznym opracowanej Strategii jest zapewnienie godnych warunków życia 

mieszkańcom gminy Iłów poprzez przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego 

oraz wdrożenie efektywnego systemu wsparcia dla środowisk potrzebujących.  

„Gminny Program Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną” przyjęty uchwałą 

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

W roku 2018 wszczęto w gminie procedurę Niebieskiej Karty w związku z przemocą 

w 10 rodzinach i w efekcie odbyło się dziewięć spotkań grup roboczych. 
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Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 realizowany w głównej mierze poprzez finansowanie 

kosztów posiłków spożywanych przez dzieci w szkołach i przedszkolu, dowóz posiłków 

do szkół na terenie gminy oraz pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków 

i żywności. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia 

dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych 

380 mieszkańców gminy, w grupie tej 206 osób korzystało z posiłku, 235 otrzymało 

zasiłek celowy, a jedna świadczenie rzeczowe. Natomiast z programu operacyjnego 

„Pomoc żywnościowa” skorzystało 538 osób oraz wydano 192 skierowania. 

5.2.  Beneficjenci pomocy społecznej 

W 2018 r. udzielono pomocy i wsparcia w sumie 749 osobom, w tej grupie 

140 mieszkańców skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej. Świadczenie przyznano 

340 osobom i rodzinom (w tym 189 osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, a także 

99 osobom w wieku produkcyjnym i 52 w wieku poprodukcyjnym). W gronie 

korzystających z pomocy było 530 osób poniżej kryterium dochodowego i 79 powyżej 

tego kryterium. 

Inne formy pomocy otrzymały: 

• zasiłek stały – 23 osoby (wypłacono 215 świadczeń); 

• zasiłek okresowy – 10 osób (wypłacono 19 świadczeń); 

• posiłek w szkole – 206 uczniów (26619 świadczeń); 

• usługi opiekuńcze – 5 osób (625 świadczeń). 

Ponadto 129 rodzinom przyznano zasiłki celowe, w tym 42 z bezzwrotnego zasiłku 

celowego specjalnego (i były to w sumie 64 świadczenia).  

W roku 2018 gmina pokryła koszty pobytu dwóch osób w domach pomocy społecznej 

(DPS), a także przygotowano dokumentację dla dwóch innych osób, by mogły trafić do 

zakładu opiekuńczo-leczniczego. 

W pieczy zastępczej z terenu gminy Iłów znajdowało się czworo dzieci. Natomiast 

z pomocy asystenta rodziny skorzystało 10 rodzin. 
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Gmina opłaciła także składkę zdrowotną za 20 osób, które korzystają ze świadczeń 

z pomocy społecznej (w sumie było to 185 składek). Realizując zadania ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej, wydano 6 decyzji potwierdzających prawo 

do świadczeń. 

Ponadto gmina ufundowała pomoc rzeczową dla 14 mieszkańców, którzy ukończyli 

90 lat oraz trzech stulatków. Zaś Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 

i przekazał w 2018 r. nową odzież dla 25 rodzin i bezpłatnie użyczył sprzęt 

rehabilitacyjny 8 osobom. 

W 2018 r. w związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) wydano 83 karty. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. z zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego 

na dzieci korzystało 410 rodzin, zaś na koniec 2018 r. 385 rodzin. Ostatecznie w ciągu 

roku wypłacono 1.203.274,00 zł. 

Pozostałe zasiłki i świadczenia: 

• zasiłki pielęgnacyjne – 250.553,00 zł, 

• świadczenia opiekuńcze – 791.965,00 zł, 

• świadczenia rodzicielskie – 234.651,00 zł, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59.000,00 zł. 

Realizując rządowy program „Dobry Start” przyznano 792 świadczenia na kwotę 

237.600,00 zł, ponadto wypłacono jedno świadczenie „Za życiem” w kwocie 4.000 zł.  

Na początku 2018 r. 472 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze (500+) 

na dziecko, a na koniec 2018 r. 458 rodzin. 

Gmina dokonała także wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 

35 uprawnionych osób, jednocześnie prowadząc postępowania wobec 23 dłużników 

alimentacyjnych. 

Dodatki 

W ubiegłym roku ośmiu mieszkańców gminy o bardzo niskich dochodach skorzystało 

z dodatków mieszkaniowych. W sumie przeznaczono dla nich kwotę 11.605,26 zł. 

Kwota najniższego jednorazowo dodatku wynosiła 91,13 zł, zaś najwyższy wyniósł 

282,64 zł. 
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Wypłacono także dodatki energetyczne na łączną kwotę 424,27 zł, których 

beneficjentami były trzy osoby. Podstawą ich przyznania było prawo do dodatku 

mieszkaniowego. Pieniądze wypłacono w okresie od początku roku do końca kwietnia 

2018 r. i wówczas na jedno gospodarstwo przypadało 15,58 zł miesięcznie, zaś 

w okresie od maja do końca roku kwota ta była o 0,19 zł wyższa. 

5.3.  Ochrona zdrowia mieszkańców – programy 

Na realizację ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii” przeznaczono w sumie 67.334,82 zł. 

To środki uzyskane przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych i zezwoleń jednorazowych oraz wydanych 

przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć. W 2018 r. 

w gminie 18 podmiotów posiadało 43 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

(była to stała liczba). 

Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała z 11 rodzinami, 

w których występowały problemy w związku z nadużywaniem alkoholu. 

5.4.  Straż Pożarna 

Na terenie gminy Iłów działa osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Najliczniejsza znajduje się w Brzozowie Starym (78 członków). W sumie do OSP 

należy 314 osób (w tym 60 kobiet). W ubiegłym roku strażacy uczestniczyli 

w 142 akcjach ratowniczych w czterech rejonach działania – w Iłowie (53), Brzozowie 

Starym (62), Giżycach (25) i Suchodole (2). Ochotnicze Straże Pożarne w Brzozowie 

Starym, Giżycach i Iłowie od lat należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. 

Strażacy mają do dyspozycji 8 wozów (pojazdów), jednak w rejonie działania 

Ostrowce, Załusków, Łady i Łaziska nie ma żadnego. 

Na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Iłów przeznaczono 

w 2018 r. 244.656,21 zł.  

5.5.  Charakterystyka przestępczości w gminie Iłów 

Do głównych zagrożeń na terenie gminy Iłów w 2018 r. należy zaliczyć: zdarzenia 

drogowe i przestępstwa drogowe, czyli wypadki oraz kolizje. Ponadto doszło do 
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kradzieży i włamań, jak również przestępstw przeciwko rodzinie oraz uszkodzeń 

mienia. 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Iłowie przeprowadzili w sumie 73 postępowania 

przygotowawcze. Prowadzone dochodzenia i śledztwa dotyczyły: 10 wypadków 

drogowych, w tym dwóch ze skutkiem śmiertelnym, 14 kradzieży i kradzieży 

z włamaniem, 7 oszustw/przestępstw gospodarczych, 6 zatrzymań nietrzeźwych 

kierujących, 2 przypadków naruszeń zakazu sądowego, 4 uszkodzeń mienia oraz 

16 przestępstw przeciwko rodzinie (alimenty, znęcanie się, groźby) a także 14 innych 

przestępstw. Zatrzymano w zeszłym roku 6 nietrzeźwych kierowców. 

Policja nie prowadziła badań poczucia bezpieczeństwa na terenie gminy Iłów. 

Prowadzono natomiast akcje informacyjne dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa oraz na temat programu ,,Dzielnicowy bliżej nas”, zaś w szkołach 

odbyły się prelekcje i spotkania na temat zagrożeń. 

 

ROZDZIAŁ 6 

OŚWIATA I KULTURA 

6.1.  Edukacja – szkoły i przedszkola 

W gminie działają cztery szkoły podstawowe. W żadnej z nich nie funkcjonują oddziały 

specjalne czy integracyjne, ale w 2018 r. dwóch uczniów korzystało z nauczania 

indywidualnego. We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 584 uczennic 

i uczniów. Każda z klas liczyła średnio 15 osób, ale najwięcej w szkole podstawowej 

w Iłowie – 19 osób w klasie, najmniej w Giżycach – 7. W szkołach odbywała się nauka 

języków obcych – angielskiego i niemieckiego. 

Na jednego nauczyciela przypada średnio ponad siedmioro (7,33) uczennic i uczniów. 

W 2018 r. szkoły ukończyło 58 osób, troje nie otrzymało promocji do kolejnej klasy 

(dwoje z powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów i jedna z powodu oceny 

niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów).  

W 2018 r. wyniki egzaminu gimnazjalnego kwalifikowały uczniów w skali staninowej 

na poziomie: j. polski, historia, matematyka – 5 (średni), przedmioty przyrodnicze – 

6 (wyżej średni), j. angielski – 4 (niżej średni). Dla porównania ci sami uczniowie 

w 2015 r. na sprawdzianie w szóstej klasie uzyskali z j. polskiego i matematyki tylko 



Raport o stanie Gminy Iłów za 2018 rok 

35 

 

4 (niżej średni) stanin, a z języka angielskiego 5 (średni). Należy zwrócić uwagę, że 

największy udział w wyniku ma zawsze Szkoła Podstawowa w Iłowie, której uczniowie 

zawsze stanowią ok. 50% ogółu uczniów. W tej szkole w 2015 r. uczniowie osiągnęli 

z j. polskiego i matematyki 3 (niski), a z j. angielskiego 4 (niżej średni).  

Ponad połowa (363) uczniów dojeżdżała do szkoły za sprawą organizowanych przez 

gminę środków transportu publicznego, pozostałych (38%) uczennic i uczniów dowozili 

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

W poszczególnych szkołach zatrudniono: 

SP Iłów  

38 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

• jeden nauczyciel stażysta, 

• troje nauczycieli kontraktowych, 

• sześciu (6,09) nauczycieli mianowanych, 

• 28 nauczycieli dyplomowanych.  

SP Brzozów Stary 

20 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

• jeden (1,49) nauczyciel stażysta, 

• jeden (1,5) nauczyciel kontraktowy, 

• jeden nauczyciel mianowany, 

• szesnastu (16,5) nauczycieli dyplomowanych. 

SP Giżyce  

8 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 8,88), w tym: 

• jeden (1,18) nauczyciel kontraktowy, 

• jeden nauczyciel mianowany, 

• sześciu (6,7) nauczycieli dyplomowanych. 

SP Kaptury 

12 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 12,08), w tym: 

• jeden (1,02) nauczyciel kontraktowy, 

• dwoje (2,78) nauczycieli mianowanych, 

• ośmiu (8,28) nauczycieli dyplomowanych.  
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W ciągu 2018 r. zatrudniono w poszczególnych szkołach 6 nauczycieli (w przeliczeniu 

na pełne etaty). 

Przedszkola 

W 2018 r. działało jedno przedszkole gminne, a także oddziały przedszkolne przy 

wszystkich czterech szkołach podstawowych (w żadnym nie było oddziału 

specjalnego). Do głównej placówki uczęszczało 50 dzieci (24 dziewczynki 

i 26 chłopców): z rocznika 2016 – jedno dziecko, z rocznika 2015 – 12 dzieci, 

z rocznika 2014 – 18 dzieci, z rocznika 2016 – 19 dzieci.  

Z opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych korzystało 

144 dzieci (73 dziewczynki i 71 chłopców).  

6.2. Koszty oświaty 

Gmina poniosła na oświatę wydatki w wysokości 9.305.389,00 zł, z czego 

5.959.919,00 zł (tj. 64%) pokryła subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa. 

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

z budżetu gminy kształtowały się następująco: 

• Szkoła Podstawowa Iłów       9.420 zł 

• Szkoła Podstawowa Brzozów Stary   12.238 zł 

• Szkoła Podstawowa Giżyce              16.586 zł 

• Szkoła Podstawowa Kaptury              12.301 zł. 

 

Ponadto Wójt Gminy Iłów w 2018 r. przyznał stypendia socjalne dla uczennic 

i uczniów na łączną kwotę 34.263,00 zł. 

W 2018 r. na prowadzenie przedszkola i oddziałów przedszkolnych gmina wydała 

904.307,00 zł. 

6.3.  Promocja gminy 

W 2018 r. wydano 109.995,45 zł na promocję, które przeznaczono na usługi radiowe 

i prasowe promujące gminę. Ponadto z funduszy gminnych finansowano częściowo 

także organizację dożynek oraz imprez „Otwarcie lasu” i „Pożegnanie Lata”, jak 

również Dzień Cichociemnych w Brzozowie Starym. 
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Część wydatków poniesiono również na materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród 

rzeczowych w organizowanych konkursach. 

W 2018 r. gmina Iłów współprowadziła tytuły prasowe: Echo Powiatu, e-Sochaczew, 

„Express  Sochaczewski” oraz wydawała Biuletyn „Nasza Gmina Iłów”. Ponadto 

prowadzono stronę internetową urzędu oraz gminną stronę BIP, które miały na celu 

przede wszystkim ułatwienie komunikacji urzędu z obywatelami.  

6.4.  Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury 

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie jest jedyną z bibliotek funkcjonujących na 

terenie gminy Iłów i znajduje się w budynku dostosowanym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych przy ul. Wyzwolenia 16. 

W minionym roku księgozbiór wzbogacił się o 403 pozycje i na koniec grudnia liczył 

14061 woluminów. Zatem przeciętnie na każdego mieszkańca gminy przypada 

2,5 pozycji. W bibliotece nie ma jednak możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD, 

gdyż nie ma w ogóle zbioru audiowizualnego. W Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Iłowie znajduje się 6 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu. 

Zapewnione są także katalogi on-line. 

Na początku 2018 r. zostało zarejestrowanych 350 czytelników, a na koniec roku 

o 418 więcej. W sumie w ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 1763 czytelników, 

którzy skorzystali łącznie z 15.021 woluminów. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłowie odbyło się 14 lekcji bibliotecznych oraz 

5 dni głośnego czytania celem promocji czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło 

udział 356 mieszkańców, a wydatki na ten cel wyniosły 300 zł.  

W 2018 r. z inicjatywy biblioteki zorganizowano także spotkania autorskie, imprezy 

turystyczne i sportowo-rekreacyjne, konkursy oraz warsztaty, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców i wzięły w nich udział 1254 osoby. Wydarzenia te 

wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 900 zł. Ponadto biblioteka skorzystała 

także z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6.000 zł 

na nowe książki, dzięki czemu zakupiono 212 pozycji. 

Na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 150.000 zł. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie mieści się w odrębnym budynku o pow. 

całkowitej 370 m2 i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto 

posiada salę widowiskową na 200 osób. W GOK-u, gdzie jest dostęp do Internetu 

szerokopasmowego, znajduje się także sala komputerowa z darmowym dostępem do 

Internetu.  

W roku 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie pracowało 5 osób na 3 etatach 

(łącznie). 

Zajęcia stałe prowadzone w GOK: 

• wokalne (36 osób dzieci i młodzieży) oraz zespół śpiewaczy IŁOWIACY, 

• teatralno-wokalne (okazjonalnie), 

• Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 5 w Iłowie, 

• Punkt konsultacyjny ODR, 

• Koło Wędkarskie nr 52 PZW, 

• Grupa Motocyklowa AIOŁA, 

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

 

W 2018 r. GOK zorganizował lub był współorganizatorem 34 imprez, w tym jednej 

wystawy malarskiej, trzech przeglądów i festiwali. Z jego inicjatywy odbyło się także 

sześć koncertów, siedem prelekcji i spotkań, jak również pięć imprez turystycznych 

i sportowo – rekreacyjnych i dwie konferencje. W gminnym ośrodku zorganizowano 

także trzykrotnie konkursy oraz pokazy teatralne (w tym jeden plenerowy) a także 

cztery dyskoteki. Łącznie w imprezach wzięło udział ok. 3600 mieszkanek 

i mieszkańców. Z całej sumy (300.000 zł) dotacji na działalność ośrodka, na wszystkie 

te wydarzenia przeznaczono ok. 20.000 zł. 

Amatorski ruch artystyczny: 

• zespół śpiewaczy IŁOWIACY (ok. 20 osób), 

• zespół wokalny BOMBLE (5 osób), 

• zespół wokalny ALTER EGO (8 osób), 

• zespół wokalny TERAZ MY (8 osób), 

• wykonawcy indywidualni(15 osób) . 
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ROZDZIAŁ 7 

ŚRODOWISKO I BIZNES 

 

7.1.  Ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadów 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Marszałka Województwa Mazowieckiego 

w 2018 r. na terenie gminy Iłów nie wystąpiły przekroczenia 24-godzinnego 

dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Płocku nie prowadził w 2018 r. 

monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Iłów.  

Głównym powodem zanieczyszczenia powietrza w gminie jest tzw. niska emisja 

z kotłów opalanych zanieczyszczonym węglem w gospodarstwach domowych oraz 

transport. Na terenie gminy nie działają zakłady, które można określić jako szczególnie 

uciążliwe dla środowiska, jedynie w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw istnieją 

zakłady produkcyjne, które jednakże na skalę produkcji oraz ilość przetwarzanych 

surowców pozostają bez większego wpływu na stan powietrza w gminie Iłów. 

W 2018 r. udział ścieków oczyszczonych (sieć kanalizacyjna) w ściekach 

wymagających oczyszczenia wynosił 100%, a z oczyszczalni ścieków komunalnych 

korzystało 259 budynków (na początku i pod koniec 2018 r.). Wszystkie były 

zlokalizowane na wsi. Pracownicy sygnalizują zły stan oczyszczalni. 

W 2018 r. na terenie gminy nie istniały legalnie działające ani dzikie wysypiska 

odpadów komunalnych (zarówno na początku, jak i pod koniec 2018 r.).  

W ciągu ubiegłego roku mieszkańcom gminy udało się zmniejszyć ilość wytwarzanych 

odpadów. Na koniec grudnia na jedną/jednego mieszkankę/mieszkańca przypadało 

30 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych (czyli o 4 kg mniej niż w styczniu) 

oraz 146 kg zmieszanych (czyli o 13 kg mniej). 

Zmiana proporcji wynikała z tego, że mieszkańcy mają lepszą wiedzę na temat działań 

służących ochronie środowiska, a gmina poprzez prelekcje edukacyjne przekonywała, 

że należy unikać używania produktów nie nadających się do recyklingu 

i kompostowania, kupować produkty w opakowaniach zwrotnych lub zapakowane 
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w minimalną ilość opakowań. 

Gmina Iłów działała na rzecz popularyzacji wiedzy mieszkańców o nowym systemie 

gospodarki i selektywnej zbiórce odpadów komunalnych oraz ich preselekcji 

w gospodarstwach domowych. 

Na terenie gminy podjęto w zeszłym roku następujące działania służące poprawie 

warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy: 

• wybudowano 67 przydomowych oczyszczalni ścieków, by poprawić jakość 

ścieków i ograniczyć ich przedostawanie się do gruntu, 

• zrealizowano inwestycje w odnawialne źródła energii: 21 instalacji solarnych, 

71 instalacji fotowoltaicznych, 48 pomp ciepła, 

• promocja projektów w odnawialne źródła energii oraz programu Czyste Powietrze 

(dwa spotkania informacyjne), 

• oszacowano 115 ha dotkniętych gradobiciem oraz 900 ha dotkniętych klęską suszy 

rolniczej, 

• przeznaczono 45.000 zł  na bezdomne zwierzęta, 

• usunięto 178 Mg wyrobów azbestowych, w związku z czym pozyskano 39.000 zł 

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Warszawie, 

• wybudowano 3 drewniane wiaty rowerowe ustawione na trasach rowerowych 

w miejscowościach Łady, Pieczyska Łowickie i Suchodół we współpracy 

i z dofinansowaniu środków Ligi Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenia Gmin 

Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.  

 

Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Iłów i ich 

zagospodarowaniem zajmowała się w 2018 r. ENERIS Surowce S.A. Oddział 

w Tomaszowie Mazowieckim, natomiast w ramach zawartego przez siedem gmin 

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

przeprowadzenia 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 odpowiada ZEBRA RECYKLING Sp. z o.o. z Sochaczewa 

przy wykorzystaniu działającego od 01.08.2017 r. stacjonarnego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sochaczewie przy ul. Chemicznej 8.  



Raport o stanie Gminy Iłów za 2018 rok 

41 

 

Właściciele nieruchomości zamieszkali na terenie gminy mają wybór – mogą 

selektywnie zbierać odpady „u źródła” i są to: tworzywa sztuczne, metal, szkło i papier 

oraz w okresie letnim odpady zielone, zaś w sezonie grzewczym - popiół. Wówczas 

korzystają z preferencyjnej stawki miesięcznej w wysokości 8,50 zł od osoby 

(niezmiennie od czterech lat). Jeśli nie zdecydują się na segregacje, to w przypadku 

zmieszanych odpadów komunalnych opłata wynosi 17,00 zł (za osobę miesięcznie). 

Właściciele nieruchomości mogą też dostarczać tworzywa sztuczne, metal, szkło do 

istniejących w gminie trzech ogólnodostępnych miejsc do selektywnej zbiórki 

odpadów: w Iłowie przy ul. Płockiej 8, oraz w Brzozowie Starym 67 i Giżycach 10. 

(Dwa razy do roku odbywa się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon, jak również raz na miesiąc odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny 

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

w Brzozowie Starym, Giżycach, Iłowie i Kapturach można oddać zużyte akumulatory, 

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

lekarstwa. 

W ramach akcji promocji segregacji odpadów 30 października 2018 r. przedstawiciele 

firmy ENERIS Surowce S.A. poprowadzili w szkole w Kapturach prelekcje dla dzieci 

o tym, jak prawidłowo segregować śmieci i ograniczyć ich wytwarzanie. 

Gmina Iłów wykonała w ubiegłym roku określony (na 30%) w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, gdyż wyniósł 31,36%. 

7.2.  Koszty związane z gospodarką odpadami 

Odbiór, odzysk, recykling i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych kosztował gminę w zeszłym roku 517.955,28 zł brutto. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. – podsumowanie: 

• należności      682.171,69 zł, 

• wpływy          578.834,25 zł, 

• zaległości       106.480,31 zł, 

• nadpłaty             3.142,87 zł. 
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Dodatkowo gmina poniosła koszty w związku z wdrożeniem i obsługą nowego systemu 

gospodarowania odpadami, tj.: druk deklaracji i ulotek, utrzymanie programu 

i szkolenia oraz wynagrodzenie pracownika.  

7.3.  Aktywność biznesowa mieszkańców 

Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

w ubiegłym roku na terenie gminy Iłów działało aktywnie 292 przedsiębiorców, a także 

15 spółek. Ponadto złożono 18 wniosków o założenie działalności oraz dokonano zmian 

we wpisach do ewidencji w 75 przypadkach.  

Profil działalności gospodarczej jest bardzo szeroki. Dane w CEIDG pokazują, że 

w 2018 r. najwięcej przedsiębiorców (tj. 160) wybrało transport drogowy towarów. 

Warsztaty samochodowe (naprawcze) prowadziło 75 osób, zaś hurtową i detaliczną 

sprzedażą samochodów (osobowych i furgonetek) zajmowało się 66 osób. Roboty 

budowlane i wykończeniowe prowadziło 47 przedsiębiorców. Poza tym 35 firm 

wykonywało instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne. Jak 

wynika z ewidencji, budową domów i obiektów niemieszkalnych zajmowało się 

29 firm, natomiast 20 firm prowadziło prace związane z budową dróg i autostrad. 

Wyspecjalizowane sklepy kosmetyczne prowadziły 22 osoby, zaś 16 mieszkańców 

zajmowało się przeprowadzkami. Produkcją filmów, nagrań wideo, telewizyjnych oraz 

dźwiękowych i muzycznych zajmowało się 10 mieszkańców. Restauracje i placówki 

gastronomiczne prowadziło 9 osób. Ponadto 6 osób zajmowało się hurtową sprzedażą 

odpadów i złomu i tylu samo wydawaniem książek. Hotele i obiekty zakwaterowania 

prowadziło 7 osób. Produkcję soków z owoców i warzyw zgłosiło do CEIDG 

5 mieszkańców. 


