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                                                           PROTOKÓŁ Nr XXVIII / 2021 

                                        z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

                                                           z dnia 31 maja  2021 roku 

 

Posiedzenie sesji Rady Gminy w Grodzicznie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy. 

Rozpoczęło się o godz. 10.00,  a zakończyło o godz. 13.00  Lista obecności stanowi załącznik nr 

1, 2 i 3 i 4  do protokołu. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt   - otwieram XXVIII sesję Rady Gminy w 

kadencji 2018- 2023.  Witam serdecznie przybyłych na dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Gminy. 

 

   Ad.2. 

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Grodziczno rejestrowane  są za pomocą urządzeń 

nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na 

przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 

ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. Osoby zabierające głos na sesji Rady 

Gminy przedstawiając się wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

postaci imienia i z nazwiska zgodnie w/w przepisami. 

 

Stwierdzam według listy obecności, że w dzisiejszych obradach sesji Rady Gminy na 15 radnych 

– uczestniczy 12 co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę radnych 

o potwierdzenie swojej obecności naciskając przycisk TAK. 
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Ad. 3. 

 Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - odczytuję porządek obrad sesji Rady Gminy: 

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.                                                                 

6. Interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia                  

8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ).                                                                                   

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno wotum zaufania.                                            

a)  przedstawienie raportu o stanie Gminy Grodziczno,                                                                                                            

b) debata.                                                                                                                                                                   

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za  

2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2020. 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2020, 

b) sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2020, 

c) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-127/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Grodziczno za 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu 

wykonania budżetu Gminy  Grodziczno za rok 2020. 

a) przedstawienie Uchwały Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno z dnia  19 

kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy 

Grodziczno za rok 2020, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z opinią 

RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 

2020 i przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno. 

b) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-191/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Grodziczno  z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno, 

na lata 2021-2033.                                                                                                                                   



 

3 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.                                                     

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu.                                        

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu.                                                                 

14. Sprawy różne                                                                                                                                   

15. Zakończenie obrad sesji.                                                                                                                                                       

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych, głosowało 12 radnych: 

- 12     głosami   „ za” 

-  0   głosami  „ przeciw” 

- 0    głosami „wstrzymującymi się” 

 

Ad. 4. 

Protokół  z XXVII sesji Rady Gminy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy zostanie przyjęty bez 

odczytywania. 

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

-  12   głosami   „ za” 

-   0    głosami  „ przeciw” 

-   0   głosami „wstrzymującymi się” 
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Ad. 5. 

Poproszę Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia   8 marca 

1990 roku ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ). Czy ktoś z Państwa chcę złożyć interpelację na 

piśmie? Nikt z Radnych nie złożył interpelacji na piśmie 

                                                                                  

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - przechodzę do punktu 7 porządku obrad : 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno wotum zaufania.                                             

a)  przedstawienie raportu o stanie Gminy Grodziczno – załącznik nr 5 do protokołu,                                                                                                                       

b) debata. 

Ad. a) 

Pan  Tomasz Szczepański Wójta Gminy – wzorem lat poprzednich został przygotowany Raport 

o stanie Gminy za rok 2020 i umieszczony na stronie  biuletynu informacji publicznej Urzędu 

Gminy w celu zapoznania się przez państwa sołtysów i mieszkańców naszej Gminy. Następnie 

przedstawił Raport, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. b) 

 Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - otwieram  debatę,  Czy ktoś z państwa  radnych 

chcę zabrać głos?, bardzo proszę. 

 

Pani radna Sławińska Bożena -   odniosła się do str. 42 Raportu o stanie Gminy za rok 2020.         

Z Raportu wynika, że zostało złożonych 14 wniosków, które nie zakwalifikowały się do 

dofinansowania. Jeden z wniosków na  zadanie „ Poprawa efektywności energetycznej budynku 

Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu” uzyskał pozytywną ocenę, ale znalazł się na liście 

rezerwowej. Moje pytania są następującej treści: 
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-  ile ogółem Gmina złożyła wniosków? 

 - jaka z nich liczba zdobyła dofinansowanie i na jaką kwotę? 

 

 Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy poinformował, że z uwagi na sytuację globalną 

(pandemię COVID -19 )  został ogłoszony program  Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych do którego można było złożyć nieograniczoną ilość wniosków na pozyskanie 

środków. Informacja była do Państwa przekazana na jednym z posiedzeń Wspólnych 

Komisji.  W roku 2020 pozyskaliśmy środki na stację uzdatniania  wody w wysokości  1,5 

mln  zł. Wniosek na zadanie „ poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły 

Podstawowej w Zwiniarzu został zakwalifikowany i trafił na listę rezerwową. Jest szansa, 

aby pozyskać środki. 

 

Radna pani Markuszewska Irena – na stronie 5 Raportu są umieszczone dochody i wydatki nie 

ustosunkował się pan  do zadłużenia  Gminy, które wynosi na koniec roku 2020  9 300 000 zł. 

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – istniejącą kwotę w Raporcie nie wymieniłem, ale 

również nie wymieniłem innych kwot, które są zapisane.  

 

Radny pan Daniel Osicki – stwierdził, że kwota wydatkowana na inwestycje zrealizowanych w 

roku 2020 robi duże wrażenie. Jest to zwiększenie majątku Gminy. Dziękuję panu Wójtowi i 

Radzie Gminy za realizację inwestycji w tym  dużych inwestycji jak boisko wielofunkcyjne w 

Mrocznie.   

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt -  czy jeszcze ktoś z państwa chcę zająć głos w 

debacie? jeżeli nie ma chętnych zamykam debatę nad Raportem o stanie Gminy Grodziczno. 

Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały.  Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie do  

przedstawionego projektu uchwały?  Jeżeli nie ma pytań, proszę o przegłosowanie przez 

podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za”  
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kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało  12 radnych: 

-   10   głosami   „ za” 

-     2  głosami  „ przeciw” 

-    0  głosami „wstrzymującymi się” 

Radni podjęli: 

                                              Uchwałę Nr XXVIII / 173 / 2021 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno wotum zaufania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.    

                                                                                                                                                                                                  

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - przechodzę do punktu 8 porządku posiedzenia.   

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za  

2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2020. 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2020- załącznik nr 8 do 

protokołu, 

b) sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2020- załącznik nr 9 do protokołu, 

c) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-127/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Grodziczno za 2020 rok – załącznik nr 10  do protokołu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020, sprawozdanie finansowe Gminy za rok 

2020   zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, oraz na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów przy współudziale wszystkich radnych i  na 

posiedzeniu Wspólnych Komisji  Rady Gminy. Proszę Pana Jacka Grzywacza Skarbnika Gminy 

o zajęcie głosu. 
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Pan Jacek Grzywacz Skarbnik Gminy - budżet gminy Grodziczno na rok 2020 po stronie 

dochodowej ustalono w wysokości 39.747.389,23 zł, wykonano dochody w kwocie 

42.133.325,24 zł, a więc w 106,00 %. 

W wykonanych dochodach, bieżące stanowiły 82,09 % w wysokości 34.585.835,22 zł,  a do-

chody majątkowe 17,91 % w kwocie 7.547.490,02 zł. 

Plan wydatków gminy na rok 2020 ustalono w wysokości 43.103.762,24 zł, wykonano wydatki 

w kwocie 40.971.947,14 zł, a więc w 95,05 %. 

W wykonanych wydatkach, bieżące stanowiły 78,55 % na kwotę 32.183.209,61 zł i wydatki 

majątkowe w wysokości 8.788.737,53 zł , które stanowiły 21,45 %. 

Takie wykonanie budżetu w roku 2020 spowodowało osiągnięcie nadwyżki budżetu na 

poziomie 1.161.378,10 zł. 

Przychody budżetu w roku 2020 wykonano w ogólnej wysokości 5.906.512,10 zł, na które zło-

żyły się: 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych w wysokości 2.184.085,70 zł 

- zaciągnięty kredyt długoterminowy na okres spłat 2023 – 2032 w wysokości 3.700.000,00 zł 

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi fi-

nansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 

7.426,40 zł 

- spłata pożyczek udzielonych w wysokości 15.000,00 zł 

W roku 2020 po stronie rozchodów budżetu spłacono kolejne raty kredytów zaciągniętych w 

latach poprzednich w wysokości 1.220.000,00 zł oraz udzielono pożyczkę z budżetu w kwocie 

226.954,00 zł. 

Stan długu publicznego gminy na dzień 31.12.2020 roku, wyniósł 9.910.000,00 zł. 

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów wykonano w ogólnej wysokości 42.133.325,24 

zł. Największy udział w dochodach miały dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i środków 

pochodzących z budżetu UE bo aż 52,03 % co daje razem z subwencją ogólną aż 84,26 % w 

strukturze dochodów. Dochody własne stanowią tylko 14,74 % w strukturze dochodów. 
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W roku 2020 wykonano dochody własne w wysokości 6.631.468,45 zł. Główne źródła docho-

dów własnych to: 

- wpływy z podatków w wysokości 3.298.385,73 zł, 

- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 

2.482.185,02 zł. 

W roku 2020 wpłynęły środki z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 

17.927.017,19 zł z tego na: 

- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień w wysokości 

13.353.730,02 zł 

- realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.017.351,84 zł 

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin w wysokości 3.555.935,33 zł 

Ponadto zrealizowano dochody: 

- ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.549.841,12 zł 

- od pozostałych jednostek w wysokości 2.445.344,48 zł 

Środki z tytułu subwencji wykonano w wysokości 13.579.654,00 zł z tego: 

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.407.442,00 zł 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.771.272,00 zł 

- cześć równoważąca subwencji ogólnej 400.940,00 zł 

 

W roku 2020 wydatkowano z budżetu kwotę w ogólnej wysokości 40.971.947,14 zł. 

Na bieżącą działalność gminy wydatkowano kwotę 32.183.209,61 zł, zaś na majątkową kwotę 

8.788.737,53 zł. 

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 1.122.026,74 zł, Wykonanie 1.106.480,36 zł 

1. Wykonano wydatki bieżące: 
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- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 975.472,74 zł 

- 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie – 14.961,38 zł 

- pozostałe wydatki – 5.493,14 zł 

2. Wykonano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w 

Linowcu” – 110.553,10 zł 

Dział 600 Transport i Łączność – Plan 4.911.329,90 zł, Wykonanie 4.772.012,55 zł 

1.Wykonano wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg (remonty i zimowe utrzymanie dróg 

gminnych) 613.275,93 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 36.589,52 zł 

2. Wykonano wydatki majątkowe – 4.158.736,62 zł 

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 20.159,78 zł 

- na realizację inwestycji „Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony 

Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia” – 65.428,75 zł 

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcin etap 1” – 

1.751.051,07 zł 

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcin na 

działce 154 obręb Trzcin” – 690.951,70 zł 

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – 

Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec” – 1.085.778,91 zł 

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km” – 185.392,44 zł 

- na realizację inwestycji „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu 

komunikacyjnego, pieszo – jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w 

miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5” – 76.300,28 zł 

- wykonanie dokumentacji dla inwestycji na drogach gminnych w latach przyszłych – 

65.500,00 zł 

- pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 118.173,69 zł 

- pomocy finansowej dla powiatu nowomiejskiego – 100.000,00 zł 
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Dział 630 Turystyka – Plan 40.500,00 zł, Wykonanie 12.308,90 zł 

Dokonano wydatków bieżących na dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów 

publicznych w wysokości 4.880,00 zł oraz w kwocie 7.428,90 zł na utrzymanie Centrum 

Turystycznego w Ostaszewie. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 253.600,00 zł, Wykonanie 150.502,80 zł 

1. Wykonano wydatki bieżące na wyceny, opinie, podatków i opłat nieruchomości gminnych 

oraz bieżącego utrzymania nieruchomości zajętych na cele mieszkalne i dzierżawione od 

gminy 92.933,35 zł 

2. Wykonano wydatki majątkowe – 19.837,49 zł na wykupy działek w Mrocznie oraz na 

realizację zadania inwestycyjnego „Remont budynku w Białobłotach” w kwocie 37.731,96 zł 

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 128.000,00 zł, Wykonanie 21.024,91 zł 

Dokonane wydatki dotyczyły: 

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 1.196,06 zł 

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15.640,00 zł 

- utrzymanie grobów wojennych – 4.191,85 zł 

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 4.974.912,93 zł, Wykonanie 4.710.858,93 zł 

1. Dokonano wydatki bieżące: 

- utrzymania działalności Rady Gminy – 150.802,49 zł 

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy – 2.571.228,52 zł 

- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 650.226,69 zł 

- diet i wynagrodzeń sołtysów – 136.071,00 zł 

- działalność promocyjną – 36.710,42 zł 

- przeprowadzenia spisu rolnego – 21.326,00 zł 

- pozostałą działalność – 34.916,81 zł 

2. Wykonano wydatki majątkowe – 1.109.577,00 zł 
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- na realizację inwestycji „Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady 

Gminy” – 15.000,00 zł 

- na realizację inwestycji „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej 

Gminy Grodziczno” – 1.094.577,00 zł 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – Plan 56.832,00 zł, Wykonanie 56.482,00 zł 

Dokonano wydatków na aktualizację spisów wyborców na terenie gminy w wysokości 1.270,00 

zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 55.212,00 zł 

Dział 752 Obrona narodowa – Plan 10.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł 

Zaplanowano wydatki przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie obrony narodowej. Dokonano 

wydatków i zrefundowano je z budżetu państwa. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 582.094,10 zł, 

Wykonanie 453.350,13 zł 

1.Dokonano wydatki bieżące: 

- utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 382.166,25 zł w tym ze środków funduszu 

sołeckiego – 77.853,50 zł 

.- w zakresie zarządzania kryzysowego – 51.183,88 zł w tym zwalczania skutków epidemii 

COVID 19 – 48.837,04 zł 

2. Dokonano wydatki majątkowe w wysokości 53.663,43 zł: 

- realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 15.574,06 zł 

- na realizację inwestycji „Budowa garażu OSP Kowaliki” – 18.089,37 zł 

- wpłaty na państwowy fundusz celowy komendy powiatowej państwowej straży pożarnej – 

20.000,00 zł 

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 177.000,00 zł, Wykonanie 170.197,73 zł 

Dokonane wydatki dotyczyły odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i 

kredytu zaciągniętego w roku 2020. 

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 65.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł 
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Nie rozdysponowano części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wspomnianej 

wysokości. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 11.262.802,57 zł, Wykonanie 10.670.341,56 zł 

1.Dokonano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami 

przedszkolnymi w wysokości 10.100.060,70 zł w tym: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.298.258,98 zł 

- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 1.801.801,72 zł 

2. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 466.523,16 zł w tym: 

- opieki przedszkolnej poza terenem gminy – 138.320,59 zł 

- dowożenia uczniów do szkół – 256.208,41 zł 

- zapewnienia uczniom dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 66.194,16 zł 

- pozostałej działalności – 5.800,00 zł 

3. Dokonano wydatki majątkowe 

- na realizację inwestycji „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym 

Grodzicznie” – 18.879,00 zł 

- na realizację inwestycji „Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym 

Grodzicznie o halę sportową” – 22.865,70 zł 

- na realizację inwestycji „Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 

1” – 18.573,00 zł 

- na realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej 

w Zwiniarzu” – 43.440,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 100.500,00 zł, Wykonanie 74.871,15 zł 

Dokonane wydatki dotyczyły: 

- realizacji zadań określonych w roku 2020 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych – 54.451,26 zł, 

- realizacji zadań określonych w roku 2020 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

– 1.920,00 zł 
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- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 18.499,89 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 1.674.112,38 zł, Wykonanie 1.525.285,81 zł 

Dokonano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki społecznej na terenie gminy: 

- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 154.919,56 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej – 9.969,35 zł 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 139.081,22 

zł 

- dodatki mieszkaniowe – 19.248,88 zł 

- zasiłki stałe – 134.915,22 zł 

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 645.373,98 zł 

- usługi opiekuńcze – 141.777,60 zł 

- pomoc w zakresie dożywiania – 280.000,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan 11.612,50 zł, Wykonanie 

9.650,08 zł. Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanego przez GOPS programu 

finansowanego ze środków UE „Bezpieczne usługi dla osób wymagających codziennego 

wsparcia w warunkach pandemii COVID 19 w Gminie Grodziczno” 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 212.432,00 zł, Wykonanie 196.730,54 zł 

Dokonano wydatków na funkcjonowanie: 

- świetlic szkolnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 79.674,54 zł 

- pomocy o charakterze materialnym dla uczniów – 117.056,00 zł 

Dział 855 Rodzina – Plan 12.288.963,00 zł, Wykonanie 12.246.770,09 zł 

Dokonano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki rodziny na terenie gminy: 

- obsługę świadczeń wychowawczych – wypłata świadczenia 500+, wynagrodzenia i pochodne, 

koszty obsługi – 7.823.511,75 zł 
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- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 

4.058.228,16 zł 

- karty dużej rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – 365.030,18 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 1.416.217,00 zł, Wykonanie 

1.187.815,29 zł 

1. Dokonano wydatki bieżące w wysokości 823.936,65 zł w tym: 

- wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację edukacji ekologicznej, zbiórkę 

przeterminowanych leków oraz na składkę członkowską w łącznej wysokości 17.831,00 zł 

- oczyszczania wsi, zieleni w gminach oraz opłat za zwierzęta w schroniskach – 44.640,34 zł 

- oświetlenia drogowego – 246.378,61 zł 

- pozostałe wydatki – 515.086,70 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 

interwencyjnych – 464.380,01 zł 

2. Dokonano wydatki majątkowe w wysokości 363.878,64 zł w tym: 

- wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 206.724,00 zł 

- dofinansowania wymiany kotłów CO dla mieszkańców gminy – 33.000,00 zł 

- dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 39.495,19 zł 

- zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 68.669,80 zł w tym ze środków 

funduszu – 64.675,00 zł 

- na realizację inwestycji „Budowa budynku garażowego z blachy profilowanej i konstrukcji 

stalowej na działce nr 221/6 obr. Nowe Grodziczno” – 15.989,65 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 1.525.827,13 zł, Wykonanie 

1.387.801,81 zł 

1. Dokonano wydatki bieżące w wysokości 660.800,22 zł w tym: 

- utrzymania świetlic wiejskich – 150.552,97 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 

93.523,68 zł 

- dotacji podmiotowej dla biblioteki – 344.579,99 zł 
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- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 49.848,00 zł 

- pozostałej działalności kulturalnej – 115.819,26 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 

104.714,81 zł 

2. Dokonano wydatki majątkowe w wysokości 727.001,59 zł w tym: 

- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 48.459,50 zł w tym ze środków 

funduszu – 36.200,00 zł 

- realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie” – 

164.629,30 zł 

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku” – 513.912,79 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 2.290.000,00 zł, Wykonanie 2.219.462,50 zł 

Dokonano wydatki bieżące: 

- utrzymania obiektów sportowych – 23.601,58 zł 

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 67.505,00 zł 

- pozostałej działalności (transport na zawody, nagrody) – 24.355,92 zł 

Dokonano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Budowa ogólnodostępnego kompleksu 

sportowego w Mrocznie” w wysokości 2.104.000,00 zł 

  Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – czy  Państwo Radni mają dodatkowe  pytania? 

Jeżeli   nie ma pytań proszę Pana Jacka Grzywacza Skarbnika Gminy o przedstawienie Uchwały 

RIO.VIII-0120-127/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 

marca 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - czy Państwo Radni  mają pytania do 

przedstawionej Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej   przez Pana Jacka Grzywacza 

Skarbnika Gminy. Jeżeli nie  ma pytań  odczytuję projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Grodziczno za rok 2020. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Jeżeli nie ma pytań proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

  kto jest „ za” – 
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  kto jest „ przeciw” 

 kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

-  12   głosami   „ za” 

-    0  głosami  „ przeciw” 

-    0   głosami „wstrzymującymi się”                                                                                                                                

Radni podjęli: 

                                                            Uchwałę Nr XXVIII / 174 / 2021 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za 2020 r. wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

  

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy  Grodziczno za 

rok 2020, proszę Zastępcę  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Panią Marię 

Bielicką o przedstawienie: 

 

a) Uchwały Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno z dnia  19 kwietnia 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za rok 2020, 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z opinią RIO w Olsztynie o tym 

sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 2020 i przedstawienia wniosku 

o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno – załącznik nr 12 do protokołu. 

 

b) Uchwały Nr RIO.VIII-0120-191/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
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Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno  z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2020 – załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - czy Państwo Radni mają pytania do przedstawionych 

uchwał przez panią Marię Bielicką Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Grodziczno?  Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi  Gminy Grodziczno   z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za  rok 2020. Czy są 

pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań proszę o  przegłosowanie przez podniesienie ręki i 

naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” – 

 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

-  12  głosami   „ za” 

-    0  głosami  „ przeciw” 

   -    0 głosami „wstrzymującymi się” 

   Radni podjęli: 

                                                  Uchwałę Nr XXVIII / 175 / 2021                                                                                                                               

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi     Gminy Grodziczno   z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Grodziczno za  rok 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - przechodzę do punktu 10  porządku 

posiedzenia Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Grodziczno na lata 2021-2033.                                                                                                                                                              
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Poproszę Pana Jacka Grzywacza Skarbnika Gminy o przedstawienie   zmiany  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2021-2033.                                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - czy są pytania do przedstawionej zmiany  

Wieloletniej Prognozy Finansowej? Jeżeli nie ma  pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań proszę o przegłosowanie 

przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za”  

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

  - 12  głosami   „ za” 

  -   0 głosami  „ przeciw” 

  -   0 głosami „wstrzymującymi się” 

Radni podjęli: 

                                                        Uchwałę Nr XXVIII / 176 / 2021                       

  w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2021-2033. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt -  podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2021 rok.                                                                                                                                               

Poproszę Pana Jacka Grzywacza Skarbnika Gminy o  przedstawienie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. Czy państwo radni mają pytania?   Jeżeli nie ma pytań odczytuje projekt uchwały 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Czy są   pytania do projektu 

uchwały? Jeżeli nie ma pytań proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie 

przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 
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kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych, głosowało 12 radnych: 

  -  12  głosami   „ za” 

   -   0 głosami  „ przeciw” 

       -  0 głosami „wstrzymującymi się” 

      Radni podjęli:                                                                                                                                                                                            

                                                      Uchwałę Nr XXVIII / 177 / 2021                       

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.   

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.      

                                                                                                                                                                                                                                                                

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt -  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu. Projekt uchwały został przedstawiony na 

posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy.  Czy państwo radni mają  dodatkowe pytania?   

Jeżeli nie ma pytań odczytuje projekt uchwały. Czy są   pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie 

ma pytań proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za”  

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało 12  radnych: 

-  11   głosami   „ za” 

-    0  głosami  „ przeciw” 

    -   1  głosem „wstrzymującym  się”                                                                                                                              

  Radni podjęli:                                                                                                                                                                                                                         

                                                        Uchwałę Nr XXVIII / 178 / 2021                       

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu.   
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Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.                                                                                                                              

 

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu został również omówiony na posiedzeniu 

Wspólnych Komisji Rady Gminy. Czy państwo radni mają  dodatkowe pytania?   Jeżeli nie ma 

pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są   pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań    

proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

  kto jest „ za”  

  kto jest „ przeciw” 

  kto się „ wstrzymał” 

   Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

   -  12 głosami   „ za” 

   -   0  głosami  „ przeciw” 

       -  0  głosami „wstrzymującymi się”                                                                                                                                                                                              

      Radni podjęli:                                                                                                                                                                                                                         

                                                        Uchwałę Nr XXVIII / 179 / 2021                       

   w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu.   

   Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

                                                                                                                                                                            

   Ad. 14. 

 Sprawy różne. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy pani Urszula Plitt  odczytała życzenia z okazji Dnia Samorządu 

Terytorialnego  od pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego i Piotra Bożyn z  Biura Spraw Senatorskich Kancelaria Senatu. 

  Czy ktoś z państwa chcę zająć głos?, to bardzo  proszę.       
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   Radna pani Henryka Łużyńska  prosi o wykoszenie parkingu oraz odgrodzenie  się od  gruntu 

   prywatnego nad „ Jeziorem Hartowieckim (Ośrodek Wczasowy Ostaszewo ). 

 Radna pani Bożena Sławińska -  w swojej wypowiedzi wróciła do roku 2014. W tym czasie został 

opracowany projekt „ Skwer Grodziczno”, który został przedstawiony na rzutniku. Projekt ten nie 

został zrealizowany  głównie z dwóch powodów, po pierwsze: koszt budowy skweru 250 tys. zł oraz 

koszt rocznego utrzymania 20 tys. zł. W tamtym czasie Gmina nie dysponowała takimi środkami. Po 

drugie planowana była budowa ronda. Rondo jest wybudowane, ale śmiem twierdzić, że sytuacja 

finansowa w 2021 roku nie jest lepsza. Teren należy zagospodarzyć i to z różnych  przyczyn np. 

ekonomicznych, pozyskując inwestora ( stacja paliw plus myjnia lub stacja diagnostyczna plus 

myjnia) oraz inne warianty, pomysły od społeczeństwa poprzez prowadzone konsultacje społeczne. 

Miejsce dla Stowarzyszeń w celu aktywnego spędzenia czasu również  dla okolicznych mieszkańców. 

Wykonanie projektu należałoby dostosować do obecnych realiów:                                                                     

- zwiększyć ilość miejsc parkingowych,                                                                                                                  

- wyznaczyć 17 miejsc dla poszczególnych sołectw, gdzie Koła Gospodyń mogłyby prezentować swój 

dorobek artystyczny lub kulinarny, dbałyby także o ten teren. Na uwagę zasługują ścieżka historyczna. 

Czy państwo wiecie od kiedy datuje się nazwa naszej miejscowości? Od 1641 roku. W czasie II wojny 

światowej Grodden, a po wojnie ponownie Grodziczno. Pierwsze zmianki o naszej miejscowości to 

1338 rok. Ten skwerek to przede wszystkim promocja Gminy. Jest to temat otwarty i  zdaję sobie 

sprawę, że jak w roku 2014, jak również i teraz może nie zdobyć akceptacji, ale proszę o analizę 

zagospodarowania tego terenu. 

 

Sołtys pani Barbara Szymańska – stwierdziła, że sprawy związane z zagospodarowaniem działki, 

którą nabyła Gmina w drodze zamiany od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grodzicznie była 

przedmiotem dyskusji na posiedzeniach w ubiegłych kadencjach. Należy wspomnieć, że  zamiana 

gruntu nastąpiła z uwagi na przeznaczenie jej na ten cel o którym mówiła pani radna. Uważam, że 

należy zagospodarować ten teren. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt poinformowała, że w dniu 12 marca 2021 temat 

zagospodarowania działki nr 275 / 5 był przedmiotem posiedzenia Wspólnych Komisji  Raday 

Gminy. Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem do pana Wójta Gminy o odbycie konsultacji 

społecznych z Mieszkańcami Grodziczna i Nowego Grodziczna w sprawie przeznaczenia  
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części działki nr 274 / 5 w obrębie Nowe Grodziczno, a następnie przystąpić do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wydzieleniem gruntu na przebudowę 

drogi powiatowej nr 1252N Mroczenko – Montowo. Pozostały grunt zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego  należy zbyć.  

 

Radny pan Graszek Tadeusz -  wypowiedział się w kwestii opracowanej nie dla naszej Gminy 

koncepcji zagospodarowania tej działki, której mowa. Jako radny poprzednich kadencji mogę 

poinformować, że  poprzedni pan Wójt przedłożył koncepcję opracowaną dla innej Gminy w 

celu zapoznania. Nie była to koncepcja dla naszej Gminy. W poprzednich kadencjach Rady 

Gminy nie podjęto żadnych działań w tej kwestii z myślą przebudowy drogi powiatowej.  

Zapytał, jaki był powód nie dostarczenie nakazów podatkowych  Mieszkańcom przez Sołtysa  

w niektórych sołectwach. Nakazy podatkowe zostały dostarczone przez pana Gońca Urzędu 

Gminy. 

 

Radny pan Wożniak Andrzej – stwierdził, że jako radny zagłosował za wotum zaufania dla 

Wójta Gminy. Udzielenie wotum zaufania było spowodowane tym, że jest radnym całej Gminy 

nie tylko swojego okręgu Nowe Grodziczno. Gdyby był brany pod uwagę jego okręg wyborczy 

nie udzieliłby wotum zaufania Wójtowi w drodze głosowania, ponieważ w ostatnim czasie w 

jego okręgu wyborczym Nowe Grodziczno jest wiele potrzeb, które wcześniej zgłaszał i  

powinny być zrealizowane, a dotyczą; 

- położenie chodnika od skrzyżowania Nowe Grodziczno od ORLIKA do skrzyżowania w 

kierunku Rynku, 

- położenie chodnika przy drodze powiatowej od Szkoły Podstawowej w Grodzicznie w 

kierunku Mroczenka, 

- odnowienie budynku i herbu, wymiana siatki na boisku ORLIK, 

- czy ZDW zaplanował wykonie remontu drogi wojewódzkiej od ronda Katlewo w kierunku 

Grodziczna. 

Zapytał, co z  nabyciem działki za Domem Strażaka w Grodzicznie? Należy podjąć decyzję, 

czy Gmina nabędzie ten grunt, ponieważ właściciel pyta, czy została podjęta decyzja. 
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Wójt Gminy Tomasz Szczepański cytuję „Szanowni państwo, szanowni Radni, pani  

Przewodnicząca dziękuję  za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Częściowo to wotum 

zaufania i absolutorium jest także w części dla pracowników, państwa Radnych i Sołtysów. 

Myślę , że te dwie osoby, które nie udzieliły wotum zaufania w następnym roku być może 

zmienią zdanie. Dziękuję panie radny Woźniak, że  oddając głos za wotum zaufania, stwierdził  

Pan że jest radnym dla całej Gminy, a  nie tylko dla swojego okręgu. Za prawidłowe podejście 

jako radnego, dziękuję bardzo.   Przy współpracy z Państwem udało się w roku ubiegłym 

zrealizować dużo inwestycji, za co serdecznie dziękuję.  Nie byłem zorientowany, że została 

opracowana koncepcja zagospodarowania działki nabytej w drodze zamiany z Parafią Rzymsko 

– Katolicką w Grodzicznie. Uważam, że rozwiązanie zagospodarowania  tej działki powinno 

być jak najbardziej najkorzystniejsze dla Mieszkańców. Dlatego konsultacja jest niezbędna. 

Radny panie Graszek sołtysi w niektórych sołectwach nie roznosili nakazów podatkowych, 

ponieważ mieli obawy  o  swoje zdrowie z uwagi na pandemię COVID – 19.  Wniosek pana 

Woźniaka dotyczący położenie chodnika przy drodze powiatowej tj. od Szkoły Podstawowej 

Grodzicznie w kierunku Mroczenka zostanie przekazany do ZDP.  Jeżeli chodzi o modernizację 

drogi 538 od ronda Katlewo do Grodziczna uważam, że w drugiej  połowie roku będzie podjęta 

decyzja przez ZDW w tej sprawie. Jeżeli chodzi o nabycie działki za Domem Strażaka w 

Grodzicznie to środki są zabezpieczone w budżecie Gminy, ale decyzja należy do Rady Gminy, 

czy nabędziemy tą działkę, czy też nie.  Postaramy się w najbliższym czasie wykonać  

odnowienie herbu.     

                                                                                                                                                                                                                                       

  Ad. 15.                                                                                                                                                                                                       

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad, zamykam XXVIII sesję Rady Gminy w Grodzicznie.   

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady  Gminy 

inspektor ds. biura Rady Gminy                                                                                                                                                   

Mirosława Kamińska                                                                        Urszula Plitt 

 

Nagranie sesji Rady Gminy Grodziczno dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, umieszczone w 

zakładce „ Sesje online” 
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