
 

Protokół Nr XLI/2017 

Z sesji Rady Gminy Iłowo-Osada 

odbytej 29 listopada 2017 roku w 

w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie-Osadzie 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy 

Pani Teresy Świątkowskiej. 

 

 Obrady rozpoczęto o godzinie 11 – tej, a zakończono o godz. 12 – tej minut 

czterdzieści pięć. Stan radnych 15 – tu, obecnych na sesji 13 – tu radnych. Ponadto w sesji 

udział wzięli: Wójt Pan Sebastian Cichocki, Pani Sekretarz Lidia Nyga – Skwara, Skarbnik 

Gminy Pani Teresa Wiecińska, Kierownik Referatu Organizacji, Edukacji, Zdrowia, Kultury i 

Sportu Pani Barbara Berg, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Piotr 

Wilgowicz, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Jerzy Mizeria, Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie – Osadzie Pani Anita Radzymińska, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 

2 w Narzymiu Pani Beata Biernacka, Zastępca Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w 

Działdowie Pani Mirosława Tyszko, Dzielnicowy Policji Pan Kmiecik Krzysztof, 

Dzielnicowy Policji Pan Miłocki Karol, Przedstawiciele Izby Rolniczej, Sołtysi oraz 

mieszkańcy. 

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Iłowo-Osada  Pani Teresa 

Świątkowska. Przewodnicząca Rady Gminy powitała radnych, zaproszonych gości oraz 

pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, mieszkańców. Przewodnicząca stwierdziła quorum 

władne do podejmowania prawomocnych uchwał ( obecnych 13 – tu radnych). 

Ad. pkt. 2  

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad.  

,, Za”  przyjęciem porządku obrad głosowało 13 – tu radnych. 

Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie propozycji zmiany porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Iłowie- Osadzie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Karola Małłka w Narzymiu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Budżetu gminy Iłowo-Osada za 2017 rok. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Iłowo – Osada za rok szkolny 

2016/2017. 

8. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Gminie Iłowo –Osada za 2017 rok. 



9. Informacja z Urzędu Skarbowego w Działdowie i w Mławie o złożonych 

oświadczeniach majątkowych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz 

radnych. 

10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych 

przez radnych za 2016 rok. 

11. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r. oraz w 

związku  z zatrudnieniem, rozwiązaniem umowy o pracę , powołaniem i odwołaniem 

ze stanowisk. 

12. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. 

13. Informacja Przewodniczącej rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

  

Ad. pkt. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XL 

Sesji Rady Gminy. Protokół został sporządzony w terminie i był do wglądu u pracownika 

obsługującego radę. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Przewodnicząca zwróciła się do 

radnych kto jest za przyjęciem protokołu. ,,Za”  przyjęciem protokołu głosowało 13 – tu 

radnych. 

 

Ad. pkt. 4 i 5 

Kierownik Referatu Organizacji, Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Pani Barbara Berg 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie oraz sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Karola Małłka w Narzymiu.  

Pani Kierownik poinformowała, że z dniem 1 września 2017 r. wyżej wymienione szkoły 

stają się z mocy prawa ośmioletnią Szkołą Podstawową, o której mowa w art.18 ust.1 pkt. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 598 ze zm.). Fakt 

przekształcenia  szkół wymaga jednak swoistego potwierdzenia tego stanu przez organ 

stanowiący – Radę Gminy Iłowo- Osada w formie stosownych  uchwał. Uchwały te stanowią  

jednocześnie akty założycielskie ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 

Iłowie - Osadzie  z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia11 oraz Szkoły Podstawowej im. Karola 

Małłka w Narzymiu z siedzibą przy ulicy Kościelnej 14, w rozumieniu przepisów ustawy – 

Prawo oświatowe. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią załącznik do protokołu. 

Uchwały oznaczono Nr XLI/237/2017 (dotyczy szkoły w Iłowie-Osadzie) oraz  

Nr XLI/238/2017 (dotyczy szkoły w Narzymiu).  

 

 



Ad. pkt. 6  

Skarbnik Gminy Pani Teresa Wiecińska przedstawiła projekt Uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Gminy na 2017r.  Skarbnik poinformowała, że w dochodach w dziale 600 Transport i 

łączność - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji Powiatu Działdowskiego 

na przebudowę drogi w Narzymiu ul. Sportowa i Kraszewska. Kwota ta została zmniejszona z 

560000 zł na 442337 zł. W dziale 750 Administracja publiczna- zwiększono plan dochodów z 

tytułu dotacji na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego - Decyzja Wojewody Nr 404/2017. Kwota 

została zwiększona  z 36530 zł na 43083 zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono dochody z 

tytułu dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych o 1000zł.  W dziale 756 Dochody od 

osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono dochody o 1700 zł. W dziale 801 

Oświata  i wychowanie – zwiększono dochody o 43 000 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna- 

zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na utrzymanie Środowiskowego Domu 

Samopomocy, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę dodatków 

energetycznych o 1440zł. (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

Nr 325/2017, 349/2017, 365/2017, 397/2017). W dziale  855 Rodzina – dokonano 

zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze oraz 

świadczenia rodzinne  oraz zwiększono plan dochodów na wydanie Kart Dużej Rodziny – 

Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 395/2017, 355/2017. W dziale  921 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmiany w planie dochodów dokonano z tytułu 

dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej remontu pomnika w 

lesie białuckim środki z rozdziału 92120 przeniesiono do rozdziału 92195. 

W wydatkach w dziale  010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków  

z tytułu zakupu usług pozostałych na utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach o 5000 zł. 

W dziale 600 Transport i łączność – dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu dotacji  

z Powiatu Działdowskiego na przebudowę drogi w miejscowości Narzym ul. Sportowa 

 i Kraszewska oraz zmniejszono wydatki z tytułu wkładu własnego. W dziale  700 

Gospodarka mieszkaniowa – dokonano zmniejszenia planu wydatków na remont i adaptację 

pomieszczeń w budynku w miejscowości Sochy zniszczonych w trakcie pożaru  

(zadanie nie będzie w tym roku zrealizowane). W dziale 750 Administracja publiczna – 

zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń 

bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy- 



realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, 

rejestracja stanu cywilnego – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 404/2017. 

Dokonano również zmian w planie wydatków  z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, 

zakupu usług pozostałych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dziale  751 Urzędy 

Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 

zwiększono wydatki z tytułu dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych- informacja 

Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu. W dziale 801 Ochrona  

i wychowanie – dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami dyrektorów szkół 

oraz z tytułu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia - dokonano przeniesień między paragrafami wydatków 

dotyczących zadań – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. zakup 

materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 

wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, podróże służbowe krajowe. W dziale 

852 Pomoc społeczna – dokonano zmniejszenia planu wydatków na dotację na utrzymanie 

Środowiskowego Domu Samopomocy, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz na wypłatę 

dodatków energetycznych – Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 349/2017, 

365/2017, 397/2017. W dziale 855 Rodzina - dokonano zmniejszenia planu wydatków z 

tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne  oraz zwiększono plan 

wydatków na wydanie Kart Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 

Nr 395/2017, 355/2017. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 

zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych  - konserwacja oświetlenia 

ulicznego oraz na dotację na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.  

W dziale  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano zmiany w planie 

wydatków z tytułu zakupu środków żywności wynagrodzeń bezosobowych oraz z tytułu 

zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – środki pochodzą z dotacji na 

utrzymanie obiektów sportowych ,,ORLIK 2012”. Wydatki dotyczące remontu pomnika  

w lesie białuckim przeniesiono z rozdziału 92120 do rozdziału 92195 oraz część wydatków 

dotyczących tego zadania zakwalifikowano jako wydatki inwestycyjne. 

W dziale  926 – Kultura fizyczna – zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów  

i wyposażenia oraz zmniejszono dotację na utrzymanie obiektów sportowych ,,ORLIK 2012”- 

środki przeniesiono na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych czy są jakieś zapytania? 

Radny Szambora poprosił Panią Skarbnik o precyzyjne wskazanie gdzie brakuje pieniędzy  

w budżecie. Dodał, że jego zdaniem zaciągnięcie kredytu jest bezzasadne i niepokojące.  



Pani Skarbnik odpowiedziała, że najwięcej pieniędzy zabrakło na wynagrodzenia dla 

pracowników oświaty. Środki ze szkoły w Narzymiu zostały przesunięte do szkoły w Iłowie-

Osadzie. Jeśli chodzi o kredyt Pani Skarbnik poinformowała, że będzie zaciągnięty w kwocie 

mniejszej niż była wcześniej planowana. Kroki takie zostaną podjęte żeby nie zadłużać 

Gminy i kontrolować bieżące wydatki. Pani Wiecińska dodała także, że zadłużenie nie jest 

duże i najważniejsze, że Gmina ma wydolność, aby spłacać zaciągnięty kredyt.  

Wójt Gminy poinformował, że  w poprzednim roku Gmina nie zaciągnęła kredytu i pozostały 

wolne środki, które zostały przeznaczone na realizację inwestycji.  

Radna Piekarska zwróciła uwagę, że nieprawdą jest aby Gmina nie zaciągała żadnych 

kredytów, ponieważ ma już kredyt konsolidacyjny, który wydłuża tylko zadłużenie w czasie. 

Pani Piekarska powiedziała, że Rada nie zgadza się na ciągłe wydłużanie zadłużenia, bo w 

takiej sytuacji musiałyby spłacać go ich wnuki.  

Wójt poinformował, że pewne wydatki są niezaplanowane. Gmina nie ma wpływu na niektóre 

stawki obligatoryjne ustalane przez Państwo, np. na osoby starsze.   

   Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu Gminy na rok 

2017, poddała projekt  pod głosowanie. ,, Za ” przyjęciem uchwały głosowało 10 – ciu 

radnych , ,, przeciw ” – 0 radnych, 3 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta 

10 głosami i stanowi załącznik do protokołu. Uchwałę oznaczono Nr XLI/238/2017. 

 

Ad. pkt. 7 

Przewodnicząca poinformowała, dostaliśmy informacje w celu zapoznania o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy Iłowo -  Osada za rok szkolny 2016/2017. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych czy są jakieś zapytania? 

Zapytań nie było. 

Ad. pkt. 8 

Przewodnicząca oddała głos Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie 

Pani Mirosławie Tyszko. Pani Dyrektor przedstawiła informacje o stanie i strukturze 

bezrobocia w Gminie Iłowo – Osada za rok 2017. Na dzień 31 października 2017 roku liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie wynosiła 3901 

osób, w tym 2492 kobiety (z Gminy Iłowo – 461 osób, w tym 298 kobiet.) 

Z tego: 

- profil I – 16 osób, w tym 10 kobiet (0,42%), (z Gminy Iłowo – 0 osób), 

- profil II – 1787 osób, w tym 975 kobiet (47,04%), z (Gminy Iłowo 199 osób, w tym 110 

kobiet 44,52%), 



- profil III – 1996 osób, w tym 1455 kobiet (52,4%), (z Gminy Iłowo 248 osób, w tym 181 

kobiet (55,48%). (Dane o liczbie bezrobotnych z gminy Iłowo – Osada oraz stopie bezrobocia  

stanowią załącznik do protokołu.) 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w całym kraju spada liczba bezrobocia, w 

październiku wynosiła 6,6%, w województwie 11,6%, w powiecie 16,6%. W Gminie Iłowo – 

Osada zarejestrowanych jest 461 osób bezrobotnych , w tym 298 kobiet. Zasiłek pobiera 85 

osób, reszta zarejestrowana jest po to by korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby  

z gminy niczym nie odbiegają od  ogólnego stanu w kraju. Stopa bezrobocia maleje, w związku 

z tym w przyszłym roku otrzymamy od państwa niższe środki na aktywizowanie bezrobotnych 

o ponad 50%. Pani Tyszko podkreśliła, że współpraca z Gminą Iłowo-Osada układa się dobrze, 

osoby bezrobotne są na bieżąco aktywizowane. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych czy są jakieś zapytania? 

Zapytań nie było. 

 

 

Ad. pkt. 9 

 

Pani Przewodnicząca przedstawiła informacje z Urzędu Skarbowego w Działdowie i Mławie 

dotyczące oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych. 

Oświadczenia zostały złożone w terminie a nieprawidłowości stwierdzono w oświadczeniach 

radnej Haliny Stępkowskiej oraz Pani Barbary Berg Kierownika Referatu Organizacji, 

Edukacji, Kultury i Sportu. Informacje stanowią załączniki do protokołu.  

 

Ad. pkt. 10 

 

Przewodnicząca odczytała informacje dotyczące oświadczeń majątkowych radnych. Wszystkie 

oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2017r. 

Stwierdzono, że do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2016r. Pani Halina Stępkowska 

nie dołączyła kopii zeznania PIT-37 za rok 2016. Do czasu posiedzenia XLI Sesji Rady Gminy 

radna ta dołączyła odpowiedni dokument. W oświadczeniach majątkowych pozostałych 

radnych nie stwierdzono nieprawidłowości.  Informacja w załączeniu do protokołu.  

 

Ad. pkt. 11 

 

Pani Sekretarz Lidia Nyga - Skwara  odczytała  informacje Wójta o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za 2016 r. oraz w związku z zatrudnieniem, rozwiązaniem umowy o pracę, 

powołaniem i odwołaniem ze stanowisk. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. 

Urząd Skarbowy w Działdowie stwierdził nieprawidłowość tylko w oświadczeniu majątkowym 

Pani Barbary Berg, której polecono złożenie korekty. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

 

 



Ad. pkt. 12 

Pan Wójt odczytał informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy Iłowo-Osada za 

okres od 25.10.2017 r. do 29.11.2017 r. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. pkt. 13 

 

Pani Przewodnicząca przedstawiła informacje dotyczące działań podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym od 25.10.2017 r. do 29.11.2017 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. pkt. 14 

Głos zabrał radny Pan Włodzimierz Brzeziński, który odniósł się do petycji złożonej przez 

mieszkańców w sprawie budowy kurników na terenie naszej gminy. Nie zgodził się on ze 

stanowiskiem Pani Sekretarz o opłacie za potwierdzenie zgodności z oryginałem petycji 

stwierdził, że nie został poinformowany wcześniej o konieczności zapłaty, a działał z Panem 

Grabińskim w interesie publicznym, a nie prywatnym. Pani Sekretarz odpowiedziała, że 

rozumie wątpliwości związane z uiszczeniem opłaty skarbowej, ponieważ przepisy w naszym 

kraju często się zmieniają, są niejednorodne, czasami nieprecyzyjne, i niespójne, są różne ich 

interpretacje, ale o konieczności opłaty za zgodność kopii z oryginałem informowała, a opłata 

skarbowa za poświadczenie zgodność kopii z oryginałem jest pobierana na podstawie ustawy o 

opłacie skarbowej. Stwierdziła ,że konsultowała się z prawnikami i że w omawianej sprawie 

ustawa nie przewiduje możliwości zastosowania przedmiotowych lub podmiotowych zwolnień 

z opłat skarbowej. Pani Sekretarz poinformowała, że w przypadku nieuiszczenia opłaty, 

przeprowadzona będzie dalsza procedura wraz z wydaniem decyzji, a panowie będą mieli 

możliwość złożenia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

którego rozstrzygnięcie będzie wiążące i będzie stanowiło wykładnię, jak postępować w 

analogicznych sprawach. 

Radny Pan Andrzej Lendzion poruszył sprawę pisma od Pani Zakolskiej, mówiąc, że zbyt 

długo było pozostawione bez rozstrzygnięcia. Radna Pani Ewa Piekarska zapytała, co zostało 

zrobione w ww. wymienionej sprawie. Pani Sekretarz odpowiedziała, że do Urzędu Gminy 

wpływa bardzo dużo pism, a odpowiedzi merytoryczne przygotowują pracownicy Urzędu, 

dbając o terminowość spraw, natomiast problem, o którym mowa w piśmie Pani Zakolskiej jest 

bardzo trudny do rozwiązania, ponieważ w chwili obecnej nie istnieje przedmiot zbycia – nie 

ma wydzielonej odrębnej działki z określeniem numeru i powierzchni, a przeniesienie 

własności nie może dotyczyć części działki, natomiast wykonanie podziału geodezyjnego 

wiązałoby się z kosztami dla Pani Zakolskiej, a nie miałaby pewności, że Gmina przejmie 

działkę, kolei przejęcie rowu przez Gminę wiązałoby się z kosztami dla Gminy np. utrzymanie, 

konserwacje rowu, otworzyłoby również drogę dla innych właścicieli rowów np. z Narzymia, 

czy z Kraszewa żeby domagać się, aby Gmina przejęła również rowy od nich i ponosiła koszty 

ich utrzymania. Pani Sekretarz poinformowała też, że odbyły się spotkania Wójt i Sekretarz  z 

przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie renowacji rowów przy ulicy 

Okrężnej i ul. Wiejskiej w Iłowie – Wsi. Radny Lendzion zwrócił uwagę, że pismo zbyt późno 

zostało przekazane do Komisji . Pan Wójt zapewnił, że skonsultuje tę sprawę z pracownikiem 

Urzędu Gminy ds. obsługi Wójta i Rady Gminy Panią Renatą Biełkowską. 



Ad.  pkt. 15.  

 

Głos zabrał  Radny Powiatu Pan Paweł Rutkowski, który powiedział, że jest zadowolony ze 

współpracy, chętnie będzie uczestniczył w sesjach Rady Gminy Iłowo – Osada, odniósł się 

także do wspomnianej wcześniej opłaty skarbowej i tematu karetki pogotowia, że na terenie 

powiatu nie będzie dodatkowej czwartej karetki. 

 

Na tym porządek obrad został wyczerpany. Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady 

XLI Sesji Rady Gminy Iłowo – Osada. /godz. 13:45/ 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy  

Karolina Jedamska       Teresa Świątkowska 

 

 

  

 


