
Protokół Nr XLII/2017 

z sesji Rady Gminy Iłowo – Osada 

odbytej 21 grudnia 2017 roku 

w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie – Osadzie 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Iłowo – Osada 

Pani Teresy Świątkowskiej 

 

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

pięć. Stan radnych 15 – stu, obecnych na sesji 15 – stu radnych.  Ponadto w sesji udział wzięli: 

Wójt  Pan Sebastian Cichocki, Skarbnik Gminy Pani Teresa Wiecińska,  Radca Prawny Pan 

Mirosław Antoszewski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Piotr 

Wilgowicz, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Jerzy Mizeria, Dyrektor Zespołu 

Szkół Nr 2 w Narzymiu Pani Beata Biernacka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani 

Halina Engelard, inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami Pan Marek Krajewski, 

podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Pani Marta Sztando, pełnomocnik ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Joanna Bartkowska, pełnomocnik ds. promocji 

gminy Pani Anna Rycombel, przedstawiciele Izby Rolniczej, Dzielnicowy Policji Pan Karol 

Miłocki, 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 i mieszkańców. Przewodnicząca stwierdziła quorum 

władne do podejmowania prawomocnych uchwał (obecnych 15 – tu radnych). 

Ad. pkt. 1 i 2. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do porządku obrad wprowadzono dwa 

dodatkowe punkty:  pkt. 18 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Warmińsko – Mazurskiemu oraz pkt. 19 projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wydatków niewygasających z końcem 2017 roku. Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto 

jest za przyjęciem porządku obrad. ,,Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 15 – tu 

radnych. 

Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Rozpatrzenie propozycji do zmiany porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z  XLI Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi 

wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada. 



5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe 

obwody głosowania w wyborach. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Iłowo-Osada. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa w uchwale Rady Gminy Iłowo-Osada. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Iłowo-Osada z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-

Osada na lata 2017-2028. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017  rok.  

12. Omówienie realizacji inwestycji za 2017 rok – wystąpienie Wójta. 

13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Iłowo-Osada projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Iłowo-Osada na lata 2018-2029. 

15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Iłowo-Osada projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz opinia o 

możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Iłowo-Osada na 2018 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok.    

17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na 2018 r. 

18. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko 

– Mazurskiemu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem 

2017 r. 

20. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

21. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

22. Interpelacje i zapytania radnych. 



23. Wolne wnioski i informacje. 

 

   Ad. pkt. 3. 

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

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 12  - tu 

radnych. 

 

Ad. pkt. 4.  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę  

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo - Osada. Radca 

prawny Pan Mirosław Antoszewski powiedział, że w uchwale została wprowadzona drobna 

korekta. Wyjaśnił, że na sesjach z dnia 29 sierpnia 2017r. i 25 października 2017r. Rada 

Gminy podjęła uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie gminy Iłowo – Osada tzn.  

dotychczasowa  ulica  19 stycznia otrzymała  nazwę   19 stycznia 1999, ulica Krasickiego  

otrzymała nazwę Ignacego Krasickiego, oraz ulica Nowotki otrzymała nazwę  Spokojna. 

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

Zapytań nie było. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,,Za’’  przyjęciem 

uchwały głosowało 15 – tu radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 

do protokołu. Uchwałę oznaczono Nr XLII/239/17. 

Ad. pkt. 5.  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie 

podziału gminy na stałe obwody do głosowania  w wyborach. Radca prawny Pan Mirosław 

Antoszewski wyjaśnił, że sytuacja jest taka sama jak w przypadku uchwały z pkt. 4.  

 Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za’’ przyjęciem 

uchwały głosowało 15 – tu radnych. Uchwała został podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 

do protokołu. Uchwałę oznaczono Nr XLII/240/17. 

Ad. pkt. 6. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Iłowo – Osada. Głos zabrał inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami Pan 

Marek Krajewski, który poinformował, że nieruchomości stanowiące  własność Gminy  Iłowo - 

Osada przeznaczone jako Ośrodki Zdrowia  położone  w  miejscowościach  Iłowo - Osada przy  



ul. Leśnej 3D  i  w miejscowości Narzym  przy  ul. Sportowej 1 zostały  wydzierżawione na  

rzecz  Niepublicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej reprezentowanego  przez Magdalenę  

Willenberg oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OLMED reprezentowanego przez 

Olega Turajkiewicza. Wyżej wymienione nieruchomości zostały wydzierżawione na okres od 

01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r. W związku z  powyższym Wójt Gminy Iłowo - 

Osada  w  drodze  Zarządzenia nr 68/2017  z dnia 23 października 2017 r. podał  do  publicznej  

wiadomości na  okres 21  dni wykaz  nieruchomości stanowiących  własność  Gminy  Iłowo 

- Osada do  wydzierżawienia, w którym  między innymi  były  umieszczone  nieruchomości  nr  

499/4 o pow. 1 846 m
2 

 położona  w obrębie Iłowo - Osada  przy ul. Leśnej  3D  oraz  295/2 o 

pow.  427 m
2  

położona  w  obrębie  Narzym  przy  ul  Sportowej 1. W okresie  wyłożenia  nie  

wpłynął żaden inny wniosek  do Wójta Gminy o  wydzierżawienie  przedmiotowych  

nieruchomości. W  świetle przepisu  art.  18  ust. 2   pkt  9  lit. a  ustawy  z  dnia  8  marca  

1990  roku  o  samorządzie  gminnym, gdy  po  upływie umowy  dzierżawy  zawartej  na  czas  

oznaczony,  strony zawierają  kolejną  umowę,  których  przedmiotem jest ta sama  

nieruchomość,  konieczne   jest   podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia   zgody   na  dalszą  

dzierżawę   nieruchomości  na  kolejny  okres  poczynając  od  dnia  01 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2020 r. 

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

Zapytań nie było. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za ’’ przyjęciem 

głosowało 15 – tu radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

protokołu. Uchwałę oznaczono Nr XLII/241/17. 

Ad. pkt. 7. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie: odmowy uwzględnienia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady gminy Iłowo – Osada. 

Głos zabrała podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Pani Marta Sztando, która 

poinformowała, że do Rady Gminy Iłowo – Osada wpłynął wniosek właścicielki jednej z 

działek, która odnosi się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Właścicielka działki zwraca się do Rady Gminy o przywrócenie statusu działki sprzed zmiany 

miejscowego planu oraz o usunięcie naruszenia prawa. Pani Sztando powiedziała, że w 

momencie, gdy Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cała 



dokumentacja planistyczna od początku, czyli od podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do 

procedury zmiany miejscowego planu jest sprawdzana przez Wojewodę. W wyniku tego 

sprawdzenia zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze, które uchylało nam uchwałę w 

pewnych punktach, ale punkty te nie dotyczyły wspomnianej działki. Omawiana uchwała 

odmawia usunięcia naruszenia prawa, ponieważ wnioskodawca nie określa jakiego naruszenia 

Rada Gminy się dopuściła uchwalając ten plan. Drugą kwestią, którą należy zaznaczyć jest to, 

że Rada Gminy ma 60 dni na usunięcie naruszenia prawa, co jest technicznie niemożliwe, 

ponieważ zmiana miejscowego planu trwa około roku. 

Następnie głos zabrał Radca prawny Pan Mirosław Antoszewski, który powiedział, że te 60 dni 

to nie jest na usunięcie naruszenia prawa, tylko na podjęcie decyzji, czy Rada odmawia, czy 

uwzględnia wezwanie. Jeżeli Rada by uwzględniła to równoznaczne byłoby ze zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w tym wypadku jak Pani Marta 

Sztando trafnie zauważyła jest to technicznie niemożliwe w tak krótkim czasie. Uchwała ta 

stanowi pewien etap procedury, który ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

wymaga, żeby skarżąca przeszła, jeśli chce skutecznie składać skargę do sądu 

administracyjnego. Podjęcie uchwały w takim brzmieniu nie zamyka Pani drogi do dalszego 

skarżenia uchwały do sądu administracyjnego. Jednocześnie chcę poinformować, że bardzo 

rzadko będziemy mieli do czynienia z procedurą wezwań, gdyż procedura ta  została pół roku 

temu zmieniona. W tej chwili ustawa nie wymaga wezwań do usunięcia naruszenia prawa, 

ewentualnie osoby niezadowolone będą mogły bezpośrednio skarżyć uchwałę, ale dotyczy to 

aktów prawnych podjętych po 1 czerwca 2017 roku, ponieważ w omawianej sprawie uchwała 

została podjęta wcześniej dlatego tę procedurę wezwania się stosuje. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za’’ przyjęciem 

uchwały głosowało -  9 - ciu radnych, ,, przeciw ” – 0 radnych, ,, wstrzymało się ” -  6 - ciu 

radnych. Uchwała została podjęta 9 głosami i stanowi załącznik do protokołu.  

Uchwałę oznaczono Nr XLII/242/17. 

Ad. pkt. 8.  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia ,, Programu współpracy 

Gminy Iłowo – Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  na 2018 rok. 

Głos zabrała podinspektor ds. promocji gminy Pani Anna Rycombel, która omówiła 

uzasadnienie do uchwały i dodała, że program ten jest zgodny z Wieloletnim Programem 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2013 – 2019 przyjęty uchwałą Nr XVIII/134/12 z dnia 22 



października 2012 r. z późn. zm., oraz został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie gminy Iłowo – Osada. 

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

Zapytań nie było. 

 Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za ‘’ przyjęciem 

głosowało 15  - tu radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

protokołu. Uchwałę oznaczono Nr XLII/243/17. 

Ad. pkt. 9. 

 Przewodnicząca rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

Głos zabrała pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Joanna 

Bartkowska, która powiedziała, że uchwała bardzo wyraźnie formułuje zadania własne gminy 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zmierzające do ograniczenia spożycia napojów 

alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia. Inicjuje przedsięwzięcia mające na celu 

zmianę obyczajów  w zakresie sposobu spożywania tych napojów. Realizacja zawartych w 

uchwale  zadań jest prowadzona w Gminie Iłowo – Osada  w postaci Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę 

Gminy. 

Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnych, czy są jakieś zapytania? 

Zapytań nie było. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za’’ przyjęciem 

głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

Uchwałę oznaczono Nr XLII/244/17 

Ad. pkt. 10. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Gminy Iłowo – Osada na lata 2017-2028. 

Głos zabrała Pani Skarbnik Teresa Wiecińska, która powiedziała, że projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej był już omawiany na Komisji. Odczytała dla przypomnienia  

uzasadnienie wyżej wspomnianej uchwały.  

Przewodnicząca Rady gminy zwróciła się do radnych, czy są jakieś zapytania?. 

Zapytań nie było.  

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za  przyjęciem uchwały. ,, Za’’ przyjęciem 

uchwały głosowało – 14 – tu radnych, ,, przeciw’’ – 0 radnych, ,, wstrzymało się’’  1 – radny. 

Uchwała została podjęta 14 głosami. Uchwałę oznaczono Nr XLII/245/17. 



Ad. pkt. 11. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy 

na 2017r.  

Głos zabrała Skarbnik Pani Teresa Wiecińska, która powiedziała, że projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu na 2017 r. był już omawiany na Komisji. Odczytała uzasadnienie do w/w 

uchwały.  

Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnych, czy są jakieś zapytania?.  

Zapytań nie było. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. Za’’ przyjęciem 

uchwały głosowało – 14 - tu radnych, ,, przeciw’’ – 0 radnych, ,, wstrzymało się’’  1 - radny. 

Uchwała została podjęta 14 głosami. Uchwałę oznaczono Nr XLII/246/17. 

Ad. pkt. 12.  

Głos zabrał Wójt Pan Sebastian Cichocki, który  powiedział, że zakończenie roku i zbliżający 

nowy zmusza do refleksji i podsumowań, co udało nam się zrealizować, co zamierzamy zrobić 

w przyszłym roku. Przedstawił  zrealizowane inwestycje  w 2017 roku m.in.: 

1. Oczyszczenie i odmulenie stawu w miejscowości Dźwierznia. Pan Wójt podziękował w 

tym miejscu mieszkańcom sołectwa i sołtysowi  za zakup  ryb do stawu. 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Lipowej i Akacyjnej w Iłowie – Osadzie. 

3. Przebudowa drogi gminnej w Narzymiu stanowiąca połączenie ulicy Dworcowej i 

Narzym Kolonia. 

4. Asfaltowanie nawierzchni w miejscowości Gajówki. 

5. Przebudowa chodnika w miejscowości Kraszewo. 

6. Parking przy ulicy Kościelnej w Iłowie – Osadzie. 

7. Budowa drogi na ulicy Sportowej i Kraszewskiej w Narzymiu. ( Narzym otrzymał 4 

mln złotych na inwestycje drogowe). 

8. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Dźwierznia. 

9. Przebudowa drogi w miejscowości Białuty. 

10. Oświetlenia uliczne typu led hybrydowe w Purgałkach. 

11. Remont Pomnika w lesie białuckim.  

12. Gabinet lekarski w miejscowości Iłowo - Osada 

   Oraz wiele innych inwestycji. 

Pan Wójt podziękował Radzie za to, że wspierała uchwałę w sprawie przekazania działki pod 

posterunek policji w Iłowie – Osadzie.  Wójt poinformował także, że został już podpisany akt 



notarialny ze starostą w sprawie przekazania działki. Oznajmił, że w 2018 roku ma być 

wykonana dokumentacja inwestycji, a w 2019 roku rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. 

Pan Wójt podziękował Panu Mecenasowi Mirosławowi Antoszewskiemu, Pani Skarbnik Teresie 

Wiecińskiej, Pani Sekretarz Lidii Nyga – Skwara za ogrom pracy jaki wykonali wspólnie w 

ciągu całego roku, a także Radzie Gminy Iłowo – Osada, sołtysom, pracownikom urzędu gminy 

z wszystkich pionów, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek organizacyjnych i ludziom 

dobrej woli, którzy  wspierają go w zadaniach, które wykonuje. 

Po punkcie 12 o godzinie 12 minut pięć Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła  15 minutową 

przerwę. O godzinie 12 minut dwadzieścia Przewodnicząca  wznowiła  obrady. 

  Ad. pkt.13.  

Pani Teresa Wiecińska odczytała uchwałę Nr  RIO.IV-0120-330/17 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym  przez Wójta  Gminy  Iłowo – Osada projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2018-2029. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił pozytywnie 

zaopiniować projekt WPF. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt. 14 

 Pani Przewodnicząca odczytała projekt w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Iłowo – Osada na lata 2018 – 2029 wraz z autopoprawkami.  Głos zabrała 

Pani Skarbnik Teresa Wiecińska, która powiedziała, że projekt uchwały został przekazany 

Radzie  już w listopadzie w celu zapoznania, były naniesione dwie autopoprawki. W uchwale  w 

autopoprawce nr 1 wkradł  się błąd pisarski Wieloletnia Prognoza Finansowa  jest ustalona na 

lata 2018-2029. Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie do uchwały.  

Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy są jakieś zapytania.?  

Zapytań nie było.  

Pani Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za'' przyjęciem 

głosowało – 10 – ciu radnych, ,, przeciw '' - 2 radnych, ,, wstrzymał się ''  - 3 radnych. 

Uchwała została podjęta 10  głosami. Uchwała otrzymała Nr XLII/247/17. 

Ad.pkt.15.  

Pani Skarbnik Teresa Wiecińska odczytała uchwałę Nr RIO. IV-0120-329/17 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 roku  oraz 

uchwałę Nr RIO. IV-0120-331/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 

1 grudnia 2017 w sprawie opinii  o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Iłowo – Osada na 2018 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej postanowił pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Iłowo 



– Osada na 2018 rok oraz pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania  przez Gminę 

Iłowo - Osada deficytu budżetu w wysokości 1.390.061,00 zł przedstawionego w projekcie 

uchwały budżetowej na rok 2018. Obie opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Ad.pkt.16. 

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu na 2018 rok. 

Głos zabrała Pani Skarbnik  Teresa Wiecińska, która odczytała uzasadnienie do uchwały wraz z 

autopoprawkami.  Dodała, że projekt uchwały został już omówiony na Komisji Budżetu i 

Finansów, a także na Komisjach wspólnych. 

Pani Przewodnicząca zadała pytanie, czy są jakieś pytania?. Zapytań nie było. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za’’ przyjęciem 

głosowało - 10 radnych, ,, przeciw ''- 2 radnych, ,, wstrzymało się ''  - 3 radnych. Uchwała 

została podjęta 10 głosami stanowi załącznik do protokołu.  

Uchwała została oznaczona Nr XLII/248/17. 

Ad.pkt.17.  

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie – Osadzie na 2018 r. Pani 

Skarbnik odczytała treść  uchwały dodała, że projekt  został omówiony na Komisji wspólnej  

Rady Gminy Iłowo -  Osada.  

Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnych, czy są jakieś zapytania?.  

Zapytań nie było. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za’’ przyjęciem 

głosowało – 11 radnych, ,, przeciw'' - 3 radnych, ,, wstrzymało się '' - 1 radny.  Uchwała została 

podjęta 11 głosami i stanowi załącznik do protokołu.  

Uchwała otrzymała Nr XLII/249/17. 

 

Ad.pkt.18. 

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Warmińsko – Mazurskiemu. Pani Skarbnik Teresa Wiecińska odczytała treść  

uchwały i podkreśliła ,że uchwała była również omówiona na Komisji wspólnej  Rady Gminy 

Iłowo -  Osada. 

Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnych, czy są jakieś zapytania?.  

Zapytań nie było. 



Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za’’ przyjęciem 

uchwały głosowało  - 15 – tu radnych. Uchwała  została podjęta jednogłośnie, stanowi 

załącznik do protokołu. Uchwała otrzymała Nr XLII/250/17. 

Ad.pkt.19. 

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2017 roku. Głos zabrała Pani Skarbnik, która również odczytała 

treść uchwały i dodała, że te wydatki dotyczą Opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków oraz 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnych, czy są jakieś zapytania?.  

Zapytań nie było. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych, kto jest za przyjęciem uchwały. ,, Za’’ przyjęciem 

głosowało - 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do 

protokołu. Uchwała otrzymała Nr XLII/251/17. 

Ad.pkt.20. 

 Wójt Pan Sebastian Cichocki odczytał informację o realizacji uchwał Rady Gminy Iłowo – 

Osada w okresie międzysesyjnym za okres od 29.11.2017 roku do 21.12.2017 roku.. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.pkt.21. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała informację o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym od 29.11.2017 roku do 21.12.2017 roku. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. Przewodnicząca odczytała również pismo od Wicemarszałka Sejmu Stanisława 

Tyszki. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.pkt.22.  

Głos zabrał radny Brzeziński Włodzimierz, który chciał poinformował, odnośnie planu 

zagospodarowania przestrzennego w powiecie żuromińskim.  Pan Brzeziński powiedział, że  

Burmistrz też wprowadziła zmianę zagospodarowania przestrzennego trzy lata walczyła i 

czekała na zmianę. Kilka dni temu otrzymała zatwierdzenie zmian tego planu 

zagospodarowania dla 23 miejscowości. Koszt wyniósł dwieście tysięcy złotych na tyle 

miejscowości, ale udało im się zablokować budowę 200 kurników w tych miejscowościach. 

Pani Burmistrz powiedziała, że lepiej chodzić po błocie położyć jeden chodnik mniej, a 

zablokować budowę kurników i chronić środowisko i nie wąchać tych azotów, które się będą 

wydobywały. Proszę Państwa, żeby nad  naszą gminą też się zastanowić odnośnie naszego 

środowiska i czystości, żeby nie zepsuć tego co mamy. 

  



Ad.pkt.23.  

Głos zabrał Wójt Pan Sebastian Cichocki, który podziękował Wysokiej Radzie za przyjęcie 

budżetu na 2018 rok. Pan Wójt poinformował, że planuje wiele inwestycji w przyszłym roku 

m.in.:  

- modernizacja  drogi  od ulicy Wiejskiej w Iłowie – Osadzie do miejscowości Janowo (będzie 

położona nowa nawierzchnia bitumiczna, odtworzone rowy i zjazdy na poszczególne 

nieruchomości), 

- Powiatowy Zarząd Dróg będzie dokonywał  odtworzenia rowu przy ulicy Wiejskiej w Iłowie 

– Osadzie,   

- modernizacja ulicy Akacyjnej i Lipowej w Iłowie – Osadzie.  W I kwartale przyszłego roku 

zostaną ogłoszone konkursy Marszałka dofinansowanie dróg. Pan  Wójt dodał, że w 

miejscowości Iłowo – Osada  drogi  i ciągi są w fatalnym stanie np. ulica Kraszewska. 

Poinformował, że ma zamiar złożyć wniosek dotyczący wspomnianej ulicy, a wartość 

kosztorysowa tej inwestycji to ok. 1.9 mln złotych, po przeliczeniu z naszymi pracownikami z 

działu inwestycyjnego wychodzi ok. 600 - 700 tysięcy wkład własny. Dodał, że mamy 

pozytywną opinię Izby Skarbowej w kontekście Vatu i będziemy mogli rozliczyć się ze 

wskaźnika, jeżeli chodzi o duże inwestycje. Pan Wójt oznajmił, że  problemów jest bardzo 

dużo. Dodał, że na jego  ręce wpłynęło  pismo od Rady Gminy w kontekście inwestycji, dla 

których toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 

Oznajmił, że będzie próbował blokować te inwestycje. Podziękował radnym, którzy 

zatwierdzili budżet na przyszły rok i dodał, że z przykrością obserwuje tych radnych, którzy 

głosowali przeciw lub wstrzymali się od głosu. Zaznaczył, że każdy ma prawo do własnej 

oceny sytuacji. 

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Szambora, który odpowiedział Wójtowi, że nie można mieć 

wszystkiego. Przypomniał, że od momentu kiedy Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu, 

po naszych uwagach były wprowadzone 3 autopoprawki. Myślę, że te 3 autopoprawki były 

swoistą refleksją Pani Skarbnik nad tym, co mówili radni. Dodał, że radnych, którzy głosowali 

przeciw lub wstrzymali się proszę traktować jako zawór bezpieczeństwa. Ostatecznie budżet 

przeszedł, życzę Państwu powodzenia w realizacji, my jako opozycja dołożymy wszelkich 

starań, aby budżet został zrealizowany, bo jeżeli nie zostanie zrealizowany to będzie to 

katastrofa. Proszę nas traktować nie jako ludzi, którzy się przeciwstawiają  temu tylko  jako 

wentyl bezpieczeństwa. 

 Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Iłowo – Osada Pani Teresa Świątkowska, która 

złożyła radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu 



Gminy, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom życzenia z okazji zbliżających się świąt.  

Życzenia wszystkim złożył również Wójt Pan Sebastian Cichocki.  

 

 

Na tym porządek obrad został wyczerpany. Przewodnicząca zamknęła obrady XLII sesji Rady 

Gminy Iłowo – Osada / godz. 12:55 /. 

 

 

Protokołowała:       Przewodnicząca Rady Gminy Iłowo- Osada 

Gralińska Ilona        Teresa Świątkowska 


