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1 WSTĘP 

 

Niniejszy dokument stanowiący załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Iłowo- Osada na lata 2016- 2025, zawiera listę zadań 

preferencyjnych, zawnioskowanych do realizacji w przedmiotowym okresie programowania. 

 Wymienione poniżej propozycje (ze wskazaniem realizowanych celów operacyjnych), są nie tylko syntezą potrzeb mieszkańców 

zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych indywidualnie oraz w ramach różnego rodzaju form organizacyjnych, wpisujących się w szeroko 

rozumianą definicje organizacji pozarządowych (NGO’s), ale i rezultatem działalności organizatorsko- planistycznej władz Gminy Iłowo- Osada 

  

2  ZADANIA PREFERENCYJNE WNIOSKOWANE DO REALIZACJI W OKRESIE: 2016-2025 

 

 

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 

w latach 

Cel 

Operacyjny 

Strategii 

1. Remont dróg gminnych związanych 
z budową wiaduktów drogowych i 
kolejowych po modernizacji linii 

a) remont drogi gminnej m. 
Mławka dz. nr 142/3 
b) remont drogi gminnej 

a) ustawienie krawężników; ułożenie 
warstwy odsączającej gr. 10cm i warstwy tłucznia 
20cm po zagęszczeniu; ułożenie warstwy wiążącej 

Ok. 4,4 mln zł  1.1 
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Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 

w latach 

Cel 

Operacyjny 

Strategii 

kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia 188073N m. Mławka 
c) przebudowa drogi gminnej 
łączącej dojazd do wiaduktu 
kolejowego w km 140,409 linii 
kolejowej E65 z drogą woj. 
544 w miejscowości Narzym 
(dr. gm.188010N Narzym ul. 
Dworcowa - Narzym ul. 
Kolonia) 
d) remont ciągu dróg 
gminnych188019N; 188021N; 
188027N; 188038N (Narzym 
ul. Kraszewska ul. Sportowa ul. 
Kraszewska) 
e) ulica Kraszewska 
odnowienie nawierzchni drogi 
gminnej pomiędzy 
miejscowościami Iłowo-Osada 
i Kraszewo 
f) remont drogi gminnej przy 
wiadukcie kolejowym w km 
142,595 linii kolejowej E-65 w 
m. Mansfeldy 

i ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm na dł 
388m - 5,5m szer. na dł. 45m i szer. 5m; ułożenie 
chodnika szer. 2m na dł. 388mb; uzupełnienie 
poboczy kruszywem 
b) ustawienie krawężników; ułożenie 
warstwy odsączającej gr. 10cm i warstwy tłucznia 
20cm pozagęszczeniu; ułożenie warstwy wiążącej 
i ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm na dł 
240m - 4,5m szer.; ułożenie chodnika szer. 2m na 
dł. 240mb; uzupełnienie poboczy kruszywem 
c) wykonanie podbudowy z tłuczniagr 
20cm na całej szer. jezdni; ułożenie warstwy 
wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm 
na dł. 1150m - 5,5m szer.; uzupełnienie poboczy 
kruszywem 
d) wykonanie kan. deszczowej, chodników, 
ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4cm 
e) ułożenie warstwy wyrównawczej i 
warstwy ścieralnej na całej szer. drogi; 
uzupełnienie poboczy kruszywem 
f) ułożenie warstwy wyrównawczej i 
warstwy ścieralnej na całej szer. drogi; 
g) ustawienie krawężników; podbubdowa 
warstwy tłucznia 20cm po zagęszczeniu; ułożenie 
warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4cm na dł 21 Om - 3,5m szer.; 
uzupełnienie pobocz/ kruszywem 

2. Remont dróg gminnych 
stanowiących główne ciągi 
komunikacyjne, stanowiące dojazd 
do stref ekonomicznych lub 
posiadające połączenia z drogami 
wyższych klas 

a) remont drogi gminnej 
ul. Akacyjna 188078N 
b) remont drogi gminnej 
ul. Kościelna 188042N 
c) remont drogi gminnej 
ul. Łąkowa dz. nr 363/11 

a) remont drogi gminnej polegający na 
wymianie wysłużonej infrastruktury wod. kan.; 
ustawienie krawężników; wykonaniu chodników 
ułożeniu warstwy ścieralnej na całej dł. drogi - 
długość całkowita 998mb 
b) remont drogi gminnej polegający na 

8,35 mln zł  1.1 
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Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 

w latach 

Cel 

Operacyjny 

Strategii 

d) remont drogi gminnej 
ul. Staszica 188052N 
e) remont drogi gminnej 
ul. Lipowa 188044N 
f) remont drogi gminnej 
ul. Jagiellońska dz. 521/10 
g) remont drogi gminnej 
m. Dźwierznia-Mława ul. 
Piekiełko nr dr. 188077N 
h) remont drogi gminnej 
Dźwierznia - Białuty nr dr. 
188065N oraz dróg gminnych 
w m Białuty dz. 161; 173; 
170/1; 194; 146; 90; 119; 62 
i) remont drogi gminnej 
m.Mansfeldy j) remont drogi 
gminnej m. Gajówki 

wymianie, ustawieniu krawężników; wykonaniu 
chodników poszerzeniu drogi na dł. 401 mb 
ułożeniu warstwy ścieralnej na całej dł. drogi - 
długość całkowita 929mb 
c) remont drogi gminnej ułożenie warstwy 
wiążącej, ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 
4cm wykonanie kanalizacji sanitarnej 
d) remont drogi gminnej polegający na 
wymianie wysłużonej infrastruktury wod. kan.; 
ustawienie krawężników; wykonanie chodników 
ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej na 
całej dł. drogi długość całkowita 1182mb 
e) remont drogi gminnej polegający na 
wymianie wysłużonej infrastruktury wod. kan.; 
ustawienie krawężników; wykonanie chodników 
ułożenie warstwy ścieralnej na całej dł. drogi - 
długość całkowita 318mb 
f) ułożenie warstwy wyrównawczej i 
warstwy ścieralnej na całej szer. drogi; ułożenie 
warstwy odsączającej gr. 10cm i warstwy tłucznia 
20cm po zagęszczeniu; 
g) ułożenie warstwy ścieralnej na całej szer. 
drogi; dł. 571 mb 
h) ułożenie warstwy ścieralnej na całej szer. drogi; 
dł. 1504mb 

3. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Czas końca dziur w jezdni 

Gmina Iłowo-Osada Projekt polegałby w pierwszej kolejności na 
modernizacji kompleksowej dróg gminy łączących 
z drogami powiatowymi i drogami wojewódzkimi 
a następnie modernizacja dróg innych np. (droga 
Iłowo-Osada, Iłowo- Wieś, Narzym Kurki, 
Działdowo,-droga Białuty-Dzwierżnia -droga 
Dzwierżnia-Piekiełko-droga Narzym -Kolonia 
Narzym), w miejscowościach. Brodowo i 

  1.1 
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Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 

w latach 

Cel 

Operacyjny 

Strategii 

Wierzbowo 

4. Poprawa funkcjonowania 
systemów kanalizacyjnych oraz 
ograniczenie jej uciążliwości, 
wdrożenie programu monitoringu 
pracy przepompowni i 
oczyszczalni. 

Gmina Iłowo-Osada W ramach programu wskazuje się wyposażenie 
przepompowni oraz sieci w elementy 
ograniczające oddziaływanie odorogenne. 
Zakres oddziaływania związany będzie z 
obciążeniem kanalizacji oraz rzeczywistym 
pojawieniem się odorów w eksploatowanych 
systemach kanalizacyjnych. 
W ramach programu można wykonać 
następujące zabezpieczenia: 
- biofiltry na kominkach wszystkich 
przepompowni 
- biofiltry aktywne / zraszane / na 
przepompowniach o wysokim oddziaływaniu 
- instalacji dozowania środków 
chemicznych / ferrox / do ograniczenia 
zagniwania ścieków dla długich tranzytów z 
zauważalnym zagniwaniem ścieków.. 
- wkłady biofiltrów we włazach 
kanałowych w rejonach oddziaływania z sieci 
kanalizacyjnej. 

150 tys.zł  1.2 

5. Remont, przebudowę kanalizacji 
m. Iłowo -Osada ul. Akacyjna, 
Lipowa, Leśna Wdzięczna 
Tysiąclecia Kochanowskiego 
Krzywa Nowa - Łokietka 

Iłowo-Osada -ul. Lipowa ks. 200mb 
- ul. Akacyjna ks. 270mb 
- ul. Leśna ks. 150mb 
- ul. Wdzięczna ks.130mb 
- ul.Tysiąclecia ks. 100mb 
- ul. Kochanowskiego ks. 150mb 
- ul. Krzywa ks. 270mb 
- ul.Nowa - Łokietka ks. 350mb 

1,68 mln zł  1.2 

6. Remont, przebudowę kanalizacji 
m. Iłowo -Osada ul. Staszica, Polna, 
Kraszewska, 

Iłowo-Osada  2,0 mln zł  1.2 

7. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej Wierzbowo, Mansfeldy, - Mansfeldy ks. 580mb; 450mb kt. 600mb; Wierzbowo   1.2 
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Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 

w latach 

Cel 

Operacyjny 

Strategii 

dla miejscowości Wierzbowo, 
Mansfeldy, Gajówki, Brodowo, 
Janowo, Sochy, Dźwierznia, 
Purgałki, Chorap, Mławka lub 
wykonanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków w tych 
miejscowościach, remont stacji 
wodociągowych 

Gajówki, Brodowo, Janowo, 
Sochy, Dźwierznia, Purgałki, 
Chorap, Mławka 

przepompownia ścieków 
- Gajówki ks. 200mb, 140mb, 350mb, ; 
przepompownia ścieków główne , przydomowe; 
k. tłocz. 800mb; k. t. 1700mb przepompownie 
przydomowe na trasie 13szt. 
- Brodowo ks. 700mb, 240mb, k. tł. 
1000mb przepompownie przydomowe 31szt. 
przepopownia ścieków główna k. t. 2500mb, 
1400mb 
- Janowo k.s. 350 mb, 150mb 
przepompownia ścieków k. t. 1300mb 
- Sochy k.s. 200mb, 90 mb 1100mb 
przepompownie przydomowe 17 szt. 
przepompowniaścieków główna k. t. 1500mb 
- Dźwierznia k.s. 500mb 250mb 500mb 
przepompownie przydomowe 15szt. 
przepompownie ścieków główne k.t. 
- Purgałki oczyszczalnie przydomowe 8szt. 
- Chorab oczyszczalnie przydomowe 4szt. 
- Dwukoły oczyszczalnie przydomowe 3 
szt. 
- Mławka k.s. 800mb, 450mb, 
przepompownia ścieków k. t. 800mb 
- stacja wodociągowa Iłowo-Osada - 
remont 

770 000,00zł 
Mansfeldy  
421 000,00zł 
Gajówki  
668 000,00zł 
Brodowo  
1 021 000,00zł 
Janowo  
316 000,00zł 
Sochy  
546 000,00zł 
Dźwierznia  
671 000,00zł 
oczyszczalnie 
przydomowe 
Purgałki  
112 000,00zł 
oczyszczalnie 
przydomowe 
Chorab  
56 000,00zł 
oczyszczalnie 
przydomowe 
Dwukoły  
42 000,00zł 
kanalizacja 
Mławka  
522 000,00zł 
stacja 
wodociągowa 
Iłowo-Osada  
45 000,00 zł 

8. Rozbudowa systemów kanalizacji 
deszczowej w obszarach jej 

Iłowo-Osada    1.2 
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Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 

w latach 

Cel 

Operacyjny 

Strategii 

występowania oraz w obszarach 
wymagających jej stosowania - 
miejscowość Iłowo - Osada. 

9. Remont sieci oraz wymiana 
odcinków sieci w Narzymiu i 
Iłowie. 

Narzym    1.2 

10. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Zielona gmina 

Gmina Iłowo-Osada Projekt kompleksowy mający na celu ochronę 
środowiska naturalnego poprzez : 
- rozbudowę lokalnej infrastruktury w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, deszczowej 
(budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w terenie 
o niskim wskaźniku zabudowy ) 
-zagospodarowanie w gminie znajdujących się 
zbiorników wodnych/Iłowo Wieś, Iłowo-Osada 

  1.2 
4.1 

11. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Uruchomienie 
mieszkań chronionych 

 • Utworzenie programu mającego na celu 
zwiększenie zakresu działań 
środowiskowego Domu Samopomocy 

• w Iłowie-Osadzie, poprzez uruchomienie 
czterech „mieszkań chronionych”, z 
czego dwa mieszkania chronione oraz 
dwa mieszkania chronione o 
charakterze adaptacyjnym, wraz z 
działaniami inwestycyjnymi (remont i 
przystosowanie bazy lokalowej). 

• Głównym założeniem uruchomienia 
dwóch mieszkań chronionych byłoby 
utworzenie miejsca pobytu w sytuacjach 
kryzysowych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Realizacja zadania 
odbywałaby się poprzez: całodobową 
opiekę, zapewnienie wyżywienia, 
program socjalny 

• Mieszkania chronione o charakterze 

 2016-
2020 

1.3 
2.5 
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Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 

w latach 

Cel 

Operacyjny 

Strategii 

adaptacyjnym byłyby przeznaczone dla 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Głównym założeniem istnienia mieszkań 
adaptacyjnych jest zapewnienie 
podopiecznym całodobowej opieki oraz 
usamodzielnienie osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w 
różnych dziedzinach życia. Realizacja 
zadania odbywałaby się poprzez: 
ułatwienie praktycznej realizacji 
indywidualnych programów 
usamodzielnień, umożliwienie realizacji 
pracy socjalnej, ułatwienie realizacji 
indywidualnych programów z zakresu 
umiejętności społecznych 

12. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Budownictwo 
Socjalne 

Gmina Iłowo-Osada Wybudowanie budynków rotacyjnych    1.3 

13. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Modernizacja przystanków 
autobusowych w gminie (jeden typ 
- projekt związany z naszym 
regionem) 

Gmina Iłowo-Osada - usytuowanie nowych przystanków przy czym 
ogłoszenie konkursu na najlepiej utrzymany w 
czystości przystanek i zagospodarowanie terenu 
wokół przystanku dla poszczególnych sołectw 

  1.3 
2.7 

14. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Publiczny Internet dla każdego 

Gmina Iłowo-Osada • Projekt zakłada utworzenie publicznego 
dostępu do Internetu w centrum Iłowa 

  1.4 
2.6 

15. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
E-gmina XXI wieku w trzech 
krokach: uczyć, robić, korzystać 

Gmina Iłowo-Osada • projekt regionalny do którego gmina 
mogła by się dopisać polegający na 
praktycznej promocji usług 
informatyczno- elektronicznych na 
terenach wiejskich i innych poprzez tzw. 
objazdowe laboratoria „czynu E” 

  1.4 
2.6 



Załącznik Nr 1 do 

Strategii Rozwoju Gminy Iłowo- Osada na lata 2016-2025 

Strona 10 

 

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 

w latach 

Cel 

Operacyjny 

Strategii 

/demonstracje możliwości 
informatyczno-elektronicznych 
bezpośrednio w miejscowościach, 
wsiach na komputery, laptopy, tablety 
itd. 

• budowa łącz szerokopasmowych dla 
danej miejscowości miejskiej, wiejskiej a 
dla samej miejscowości tworzenie bez 
przewodowych lokalnych przekaźników 
transmisji internetowej celem 
powołania np. lokalna e-gazeta ,lokalna 
e- telewizja, e-lokalna tablica ogłoszeń 
e-poradniki w zakresie promowania 
przedsiębiorczości itd., przykładowe 
rozwiązania, adresy kompetencje 
instytucji wspomagających 
przedsiębiorczość lokalną, 

• e-usługi 

• wdrożenie projektu e-gmina w zakresie 
wyposażenia gmin w infrastrukturę 
informatyczną (sprzęt, 
oprogramowanie), 

• stworzenie w tym zakresie wzorcowych 
opracowań infrastruktury, 
kompatybilnych rozwiązań technicznych 
mogących mieć wdrożenie „od zaraz” ( 
projekty które można adaptować, 
unowocześniać bez potrzeby tworzenia 
setek indywidualnych autorskich 
projektów) przykład Orlików 2012 

16. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Śpię spokojnie 

Gmina Iłowo-Osada Projekt polegałby na wykorzystaniu łączności e-
gmina dla szybkiego informowania społeczeństwa 
o zagrożeniach klęskach żywiołowych, stworzenie 

  1.4 
2.6 
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Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Krótki opis Szacunkowa 

wartość 

Realizacja 
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Operacyjny 
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tablic ostrzegawczych 

17. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Rozbudowa usług w zakresie e- 
administracji 

Gmina Iłowo-Osada Obsługa klienta poprzez zastosowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych e- urząd 
Rozbudowa usług e-urzędu dla jednostek 
samorządu terytorialnego, pełna obsługa poprzez 
www. 

  1.4 
2.6 

18. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Centra kształcenia 

Gmina Iłowo-Osada Rozbudowa możliwości kształcenia poprzez e-
learning punktów PIAP, Centrów Informacji itp. 
Rozwijanie umiejętności informatycznych e-
administracja 

  1.4 
2.6 

19. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
GCI w gminie 

Gmina Iłowo-Osada Projekt polegałby na stworzeniu z GCI mini 
ośrodka w zakresie promocji zatrudnienia, 
kontaktów z instytucjami zajmującymi się 
zwalczaniem bezrobocia. 
Kontakt bezrobotny-przedsiębiorca. 

  2.1 
3.1 

20. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Rozwój lokalnej infrastruktury 
społecznej w zakresie zapewnienia 
wsparcia dla starszych osób 
samotnych i chorych 

Gmina Iłowo-Osada Na poziomie lokalnym (gmina) utworzenie 
rodzinnego domu pomocy bądź utworzenie na 
poziomie powiatu (ewentualny projekt 
partnerski) nowego DPS zabezpieczającego 
potrzeby w tym zakresie. Na poziomie lokalnym 
(gmina) rodzinny dom pomocy mógłby być 
prowadzony przez przedsiębiorstwo społeczne 

 2014-
2016 

2.1 

21. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Rozwój sieci usług społecznych (w 
tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych) na terenie Gminy 

Gmina Iłowo-Osada W związku z występującym zjawiskiem 
gwałtownego starzenia się społeczeństwa 
zaobserwować należy rosnące zapotrzebowanie 
na usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i 
niepełnosprawnych. Istniejący system wsparcia w 
tym zakresie staje się niewydolny, w związku z 
czym niezbędne staje się wygenerowanie i 
wdrożenie nowego modelu rozwiązań w tym 
zakresie opartego na przykład na wzorach 
norweskich, w którym poza opiekunką 
środowiskową osobę obsługuje szereg 

 2014-
2020 

2.1 
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specjalistów (m.in. psycholog, fizjoterapeuta, 
dietetyk itp.) co docelowo pozwala zachować 
osobę objętą wsparciem jak najdłużej we 
własnym środowisku, eliminując tym samym 
konieczność skierowania do kosztownych z 
punktu widzenia samorządu gminnego 
zinstytucjonalizowanych form wsparcia (np. DPS). 
Projekt wymagałby wygenerowania własnych 
służb (np. spółdzielnia socjalna), które mogłyby 
świadczyć całodobowo niedrogie usługi 
opiekuńcze. 

22. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Aktywizacja zawodowa i społeczna 
długotrwale bezrobotnych 
mieszkańców gminy przy 
współpracy ze służbami 
zatrudnienia (PUP) 

Gmina Iłowo-Osada Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia w 
efekcie degeneruje podstawowe umiejętności 
społeczne, bez których znalezienie pracy na 
bardzo dynamicznym rynku zatrudnienia staje się 
niezwykle trudne. W ramach projektowanych 
działań należy kontynuować pracę z osobami 
długotrwale bezrobotnymi w zakresie ich 
aktywizacji społecznej oraz dostosowywania ich 
umiejętności zawodowych na potrzeby 
faktycznego zapotrzebowania rynku pracy w 
cyklu miękkich projektów zakończonych stażami i 
praktykami w systemie finansowanym ze 
środków Urzędu Pracy. 

 2014-
2020 

2.1 

23. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Wsparcie dla tworzenia i 
funkcjonowania podmiotów 
ekonomii społecznej 

Gmina Iłowo-Osada Tworzenie warunków do rozwoju ekonomii 
społecznej poprzez realizację projektów typu 
szkoła liderów ekonomii społecznej które w 
rezultacie pozwolą przenieść część działań 
realizowanych dotąd przez Gminę w sektor 
uspołeczniony, np. wspomniane usługi 
opiekuńcze, dożywianie dzieci, prowadzenie 
jednostek wsparcia (świetlice 
socjoterapeutyczne, placówki opiekuńcze), 
punkty przedszkolne czy innych niezbędnych 

 2014-
2020 

2.1 
3.1 
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usług społecznych w postaci np. opiekunek 
dziecięcych, sprzątania, drobnych remontów itp. 

24. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Organizacja szkoleń dla 
pracowników administracyjnych 
szkół i przedszkoli. 

Gmina Iłowo-Osada Organizacja szkolenia dla pracowników 
administracji szkół z zakresu: 
- postępowania administracyjnego, 
- ochrony danych osobowych, 
- prowadzenia dokumentacji kadrowej, 
- prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania, 
- prowadzenia archiwum zakładowego. 

  2.2 

25. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Zdrowie w gminie 

Gmina Iłowo-Osada Projekt polegałby na stworzeniu miejsc 
rewitalizacji zdrowia poprzez zbudowanie ścieżek 
rowerowych, ścieżek spacerowych z 
uwzględnieniem miejsc pamięci historycznych z 
uwzględnieniem tendencji w zakresie krajowego 
rozwoju infrastruktury drogowej 

  2.3 

26. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Zaplecze edukacji w gminie 

Gmina Iłowo-Osada Wzmocnienie infrastruktury ośrodków oświaty, 
przedszkoli, doposażenie w pomoce naukowe. 
Modernizacja np. modernizacja sal 
gimnastycznych ZS nr 1 Iłowo-Osada, ZS nr 2 
Narzym, dalsza rozbudowa zaplecza sportowego 
Orliki 2012 /kort tenisowy, bieżnia, skocznie itd., 
przygotowanie do wykorzystania w okresie 
zimowym- lodowiska 

  2.4 
2.5 

27. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Organizacja dodatkowych zajęć dla 
wychowanków przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych. 

Gmina Iłowo-Osada Organizacja zajęć edukacyjnych i 
specjalistycznych dla wychowanków przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych: 
logopedycznych, 
korekcyjno - kompensacyjnych, 
gimnastyki korekcyjnej, 
języka angielskiego, 
rytmiki 

  2.4 

28. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: Gmina Iłowo-Osada • Utworzenie przy lokomotywie miejsca   2.5 
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- Rewitalizacja centrum Iłowa wypoczynku, rekreacji w postaci 
usytuowania ławek wzdłuż lokomotywy 
oraz tablic informacyjnych o historii 
kolei iłowskiej. Dodatkowo utworzenie 
na skarpie dywanu kwiatowego z 
napisem Iłowo-Osada 

• Po prawej stronie torów utworzenie 
miejsca rekreacji i spotkań (skweru) w 
postaci nasadzenia drzewek, 
usytuowania ławek, wykonanie 
fontanny 

• Na skarpie po prawej stronie wykonanie 
schodów/ławek z kamienia 

• Utworzenie alejek wyłożonych kostką 

• Utworzenie wokół stawu ścieżki 
spacerowej z lampami solarnymi, 
ławkami i koszami 

• Zagospodarowanie stawu, tj. 
przesunięcie go w prawą stronę, 
oczyszczenie, pogłębienie, 
obfaszynowanie i zamontowanie pompy 
wodnej z iluminacją świetlną, dającej 
efekt podświetlanej fontanny. 

• Dodatkowo wykonanie siłowni na 
powietrzu oraz utworzenie zamkniętego 
boiska do piłki plażowej 

• W dalszej części działki wykonanie 
amfiteatru i miejsc dla widowni 

• Utworzenie placu zabaw na rogu ulicy 
Lipowej, Akacyjnej i Łokietka. 

• Wykonanie parkingu przy stadionie 

• Modernizacja obiektu stadionu poprzez 
wykonanie siłowni w budynku socjalnym 

1.3 
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oraz odtworzenie kortów tenisowych 

• Usytuowanie ławek na ulicy Kościelnej 

• Zawieszenie kwietników na słupach 
energetycznych wzdłuż ulicy 
Wyzwolenia oraz zamontowanie ławek i 
koszy 

• Pielęgnacja alei kasztanowców 

• Podjęcie uchwały ws. Utrzymania zieleni 
(trawy) wzdłuż pasu drogowego ulicy 
Wyzwolenia 

• Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu 
Gminy w postaci utworzenia miejsc 
parkingowych utwardzonych kostka oraz 
wykonanie nasadzeń motywów 
kwiatowych przed urzędem 
odzwierciedlających herb gminy a z 
drugiej strony ławki z koszami 

• Nasadzenie dużo zieleni i kwiatów 

• Zakupienie na główną ulicę Iłowa- Osady 
piętrowych (kaskadowych) donic do 
nasadzeń kwiatów na okres wiosenno -
letni, doszłoby nowe zadanie dla 
Zakładu Gospodarki Komunalne 

• Zainstalowanie na słupach 
oświetleniowych na stałe (gniazd 
wtykowych) do łatwiejszego 
instalowania elementów 
oświetleniowych na okres Świąt Bożego 
Narodzenia 

29. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Rewitalizacja Narzymia 

Gmina Iłowo-Osada • Utworzenie parku rekreacyjno- 
sportowego na ulicy Sportowej w 
lokalnym lasku 

• Utworzenie skateparku w ogródku 

  2.5 
1.3 
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jordanowskim przy ulicy Robotniczej 

30. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Utworzenie miejsca rekreacji w 
miejscowości Białuty 

Gmina Iłowo-Osada • Zagospodarowanie miejsca przed GOKiS, 
oczyszczenie stawu i utworzenie ścieżki 
z ławkami wokół zbiornika oraz boiska 
do piłki siatkowej. 

  2.5 
1.3 

31. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Utworzenie miejsca rekreacji w 
miejscowości Sochy 

Gmina Iłowo-Osada • Oczyszczenie i pogłębienie stawu, 
zamontowanie ławek i utworzenie 
miejsca na ognisko, dodatkowo 
wybudowanie altany. 

  2.5 
1.3 

32. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Utworzenie sieci ścieżek 
rowerowych po Gminie 

Gmina Iłowo-Osada • Zakłada się utworzenie sieci dróg 
rowerowych po obszarze gminy Iłowo- 
Osada, dodatkowo umieszczenia tablic 
informacyjnych na trasach przy 
ciekawych miejscach historycznych i 
przyrodniczych 

  2.5 
1.3 

33. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Wydanie publikacji 

Gmina Iłowo-Osada • Zakłada się wydanie informatorów, map 
i zdjęć dotyczących historii kolei w 
Iłowie. 

  2.5 
1.3 

34. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Zagospodarowanie terenu przy 
zalewie Ruda 

Gmina Iłowo-Osada • Utworzenie kąpieliska nad zalewem 
wraz z pomostem 

• Urządzenie z pełnym zapleczem 
sanitarnym pól namiotowych 

  2.5 
1.3 

35. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Tablice informujące 

Gmina Iłowo-Osada • Zakłada się umiejscowienie tablic na 
drogach wlotowych na teren gminy, 
witających i żegnających podróżnych. 

  2.5 
1.3 

36. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Zagospodarowanie terenu wokół 
stawu w Brodowie i nadanie mu 
funkcji miejsca aktywnego 
wypoczynku i rekreacji 
mieszkańców wsi 

Gmina Iłowo-Osada • Planowane jest oczyszczenie i 
uporządkowanie samego zbiornika, 
terenu wokół niego, zniwelowanie 
terenu i w dalszej kolejności stworzenie 
miniparku (nowe nasadzenia drzew, 
krzewów i roślin wieloletnich, 
wyznaczenie i utworzenie alejek 
spacerowych, zorganizowanie 

  2.5 
1.3 
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kwietników i trawników) 

37. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Organizacja dodatkowych zajęć dla 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów. 

Gmina Iłowo-Osada Organizacja dodatkowych zajęć:  
1) edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów z zakresu: 
- jęz. polskiego, 
- jęz. angielskiego, 
- matematyki, 
- informatyki, 
- przyrody, 
2) specjalistycznych dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych: 
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 
- zajęcia rewalidacyjne, 
- zajęcia logopedyczne, 
- zajęcia socjoterapeutyczne 
3) zajęć rozwijających zainteresowania i 
umiejętności uczniów: 
- zajęcia teatralne, 
- zajęcia plastyczne, 
- zajęcia muzyczne (chór szkolny, zespół 
instrumentalny), 
- zajęcia sks, 
- zajęcia fotograficzne 

  2.5 

38. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Organizacja szkoleń dla kadry 
pedagogicznej szkół i przedszkoli. 

Gmina Iłowo-Osada Organizacja szkolenia dla nauczycieli z zakresu 
wykorzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych, w tym 
budowa i wykorzystanie platformy e-
learningowej 

  2.5 
2.2 

39. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej 

Gmina Iłowo-Osada ■ Wykonanie ogrodzenia posesji Szkoły 
Podstawowej w Białutach. 
■ Budowa parkingu dla samochodów na 
posesji Szkoły Podstawowej w Białutach oraz 
zagospodarowanie terenu wokół szkoły. 

  2.5 
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■ Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną 
przy Szkole Podstawowej w Białutach. 
■ Wykonanie docieplenia budynków 
Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie - Osadzie 
(przedszkole, szkoła podstawowa, hala sportowa), 
wykonanie elewacji w kolorystce współgrającej z 
budynkami gimnazjum i „starej” części szkoły. 
■ Remont pomieszczeń w „starej” części 
Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie - Osadzie w tym: 
wykonanie podłóg i posadzek, malowanie ścian i 
sufitów, wymiana stolarki drzwiowej 
■ Nadbudowa I piętra nad budynkiem 
pawilonu w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu z 
przeznaczeniem na przedszkole. 
■ Wykonanie docieplenia budynków 
Zespołu Szkół nr 2 w Narzymiu oraz wykonanie 
elewacji 
■ Remont pomieszczeń tzw. pawilonu, w 
tym wykonanie podłóg i posadzek, wymiana 
stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów. 
■ Wykonanie ogrodzenia posesji Zespołu 
Szkół Nr 2 w Narzymiu od strony sąsiadujących 
posesji ul. Ogrodowej. 
■ Naprawa istniejącego lub 
wykonanie nowego ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 
2 w Narzymiu od strony ul. Kościelnej 

40. Utworzenie świetlicy w Remizie w 
Iłowie-Wsi 

Iłowo-Wieś, ul. Wiejska Utworzenie i wyposażenie świetlicy na spotkania 
lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji 

  2.5 

41. Aleja Lipowa w Mansfeldach Mansfeldy Utworzenie parku, zakup ławek, koszty i 
elementów siłowni zewnętrznej 

  2.5 

42. Doposażenie i remont świetlic 
wiejskich w miejscowościach: 
Narzym, Mansfeldy, Brodowo, 

Narzym, Mansfeldy, Brodowo, 
Sochy, Dźwierznia, Iłowo- 
Wieś 

• Remont i doposażenie świetlic, w tym 
instalacja hot- spot., zgodnie z 
potrzebami lokalnej społeczności. 

 2017-
2020  

2.5 
2.6 
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Sochy, Dźwierznia, Iłowo- Wieś 

43. Urozmaicenie placu zabaw Iłowo-Wieś, ul. Wiejska Dokupienie huśtawek, karuzel, dostawienie 
sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

  2.5, 

44. Instalacja monitoringu przestrzeni 
publicznych 

Iłowo- Osada • Monitoring przestrzeni publicznych msc. 
Iłow- Osada. Głównym celem projektu 
będzie podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ilości 
aktów wandalizmu. 

140 000zł 2017-
2020 

2.6 
2.7 

45. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Wsparcie Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
w Iłowie-Osadzie 

Gmina Iłowo-Osada • Wsparcie dla gminnego zespołu na rzecz 
przeciwdziałania przemocy — 
wyposażenie w instrumenty 
umożliwiające rozwój i efektywność 
działań zespołu - prowadzenie kampanii 
profilaktycznych, wsparcie 
specjalistyczne (psycholog), 
prowadzenie działań na rzecz dzieci i 
młodzieży dotkniętej przemocą w 
rodzinie. 

 2014-
2016 

2.7 

46. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Duże ładne tablice informacyjne w 
każdym sołectwie 

Gmina Iłowo-Osada - poprawią nie tylko estetykę miejscowości, ale 
również stworzą możliwość przekazywania 
większej ilości informacji metodą tradycyjną 
(zapotrzebowanie na ten sposób przekazywania 
informacji wynika z przeprowadzonego badania 
ankietowego)- gdyby była możliwość wydatkować 
w części środki z funduszu sołeckiego 

  2.7 

47. Zakup urządzenia WUKO 
samojezdnego bądź na przyczepce. 

Gmina Iłowo-Osada - element niezbędny do bieżącego 
utrzymania posiadanej infrastruktury 

900 tys. zł  4.1 

48. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Ochrona przyrody w krajobrazie 
wiejskim 

Gmina Iłowo-Osada • Zachowanie i powiększanie terenów 
zielonych jako Obszarów i ostoi 
przyrodniczych 

• Wprowadzenie do zieleni wiejskiej 
nowych nasadzeń 

• Zachowanie i odtwarzanie śródpolnych 

  4.1 
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zadrzewień i małych zbiorników 
wodnych 

• Aktualizacja i rozwijanie planów 
urządzania lasów niebędących w 
zarządzie lasów państwowych 

• Rekultywacja terenów zdegradowanych 

49. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
- Doskonalenie systemu 
gospodarki odpadami 

 • Realizacja programu usuwania 
produktów zawierających azbest 
(wywóz i unieszkodliwianie na 
wysypiskach śmieci) 

• Propagowanie produktów substancji 
ulegających biodegradacji (torby na 
zakupy, naczynia jednorazowego użytku) 

• Zabezpieczenie potrzeb w zakresie 
inwestycyjnym w gospodarce odpadami 
(zakup koszy, worków) 

  4.1 

50. Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 
realizowanego 
przez jednostki OSP z Gminy Iłowo-
Osada 

OSP Gmina Iłowo-Osada Projekt będzie dotyczył doposażenia jednostek 
OSP w niezbędny sprzęt oraz remont strażnicy 
OSP. Głównym celem projektu jest poprawa 
możliwości zapobiegania zdarzeniom 
powodujących zagrożenie środowiska, życia i 
mienia mieszkańców, przez jednostki OSP z 
terenu gminy Iłowo-Osada. Do celów 
szczegółowych, ściśle powiązanych z celem 
głównym należały: wzrost poziomu zdolności 
bojowej jednostek OSP na obszarze gminy Iłowo-
Osada, dostosowanie remiz OSP do wymogów 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 
zminimalizowanie ryzyka awarii sprzętu 
specjalistycznego i pojazdów pożarniczych. 

 2017-
2019 

4.1 
4.2 
2.7 

51. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Ochrona, promocja i rozwój 
dziedzictwa kulturowego i 

Gmina Iłowo-Osada ■ Zaprojektowanie i wykonanie nowego 
pomnika oraz w Iłowie- Osadzie ul. Leśna - 
miejsce obozu przejściowego z 1942 r. 

  4.2 
2.7 
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naturalnego ■ Renowacja zabytkowej lokomotywy oraz 
zagospodarowanie jej otoczenia 

52. Remont gminnych obiektów 
komunalnych oraz użyteczności 
publicznej poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 

Gmina Iłowo-Osada    4.3 

53. Zmiana oświetlenia ulicznego z 
opraw sodowych na oprawy 
ledowe (ok.1000 punktów 
świetlnych) 

Gmina Iłowo-Osada    4.3 

54. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 

- Promowanie stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych 

Gmina Iłowo-Osada • Zastosowanie technologii 
wykorzystujących OZE, redukujące 
emisje gazów cieplarnianych oraz 
stosowanie energooszczędnych 
technologii przemysłowych 

• Zamiana kotłowni węglowych na obiekty 
niskoemisyjne (gazowe, olejowe) 

• Ograniczenie zapotrzebowania na 
energię (wprowadzanie nowoczesnych 
systemów grzewczych z wykorzystaniem 
energii słonecznej, geotermalnej - 
pompy ciepła, termomodernizacja 
budynków) 

• Wykorzystanie biomasy w 
biogazowniach rolniczych 

  4.3 

55. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Wspieranie efektywności 
energetycznej i wykorzystanie OZE 
w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

Gmina Iłowo-Osada • Montaż kolektorów słonecznych na 
budynkach użyteczności publicznej. 

• Przeznaczenie w MPZP gruntów 
Gminnych o marginalnym znaczeniu dla 
środowiska pod farmy ogniw 
fotowoltaicznych 

• Stworzenie programu pozwalającego na 
uzyskanie dofinansowania na montaż 

  4.3 
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kolektorów słonecznych na budynkach 
prywatnych 

• Wykorzystanie OZE jako elementu 
zasilającego oświetlenie uliczne 

• Wspomaganie budownictwa pasywnego 
oraz domów energooszczędnych 

56. Gmina Iłowo-Osada w przyszłości: 
Gmina bez C02 w trzech krokach: 
pokazać, przekonać, budować 

Gmina Iłowo-Osada • projekt regionalny do którego gmina 
mogła by się dopisać, miałby na celu 
praktyczne wskazania co robić jak robić 
aby można było praktycznie stosować 
działania efektywności energetycznej, 
niskoemisyjnej (stworzenie objazdowej 
bazy demonstracyjnej dla mieszkańców 
lokalnych miejscowości, młodzieży 
szkolnej obowiązkowo, 

• jak najmniej teorii a dużo praktyki- 
uwzględniony byłby też element 
promocji w tym zakresie  

  4.4 

 

 

 


