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PROTOKÓŁ Nr VIII / 07 

z sesji Rady Gminy Grodziczno 
odbytej w dniu 12 listopada 2007 roku 

 
 
 

 Sesja Rady Gminy Grodziczno odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Grodzicznie. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10.00, a zakończyły się o godz. 13.30. 
W obradach uczestniczyli radni oraz zaproszeni goście. 
Ponadto z Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: 
- Wójt Gminy Pan Kazimierz Konicz, 
- Sekretarz Gminy Pani Daniela Laskowska, 
- Skarbnik Gminy Pani Zyta Zakrzewska 
- Radca prawny Pan Mirosław Szczawiński 
 
Lista obecności stanowią załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do protokołu. 
 
 
Ad.1. 
 Sesję Rady Gminy Grodziczno otworzyła Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska , 
przywitała wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. 
 
 
Ad.2. 
 
 Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska stwierdziła według listy obecności , Ŝe w 
dzisiejszych obradach sesji uczestniczy 14 radnych (radny Zieliński Józef spóźni się na 
obrady) co stanowi quorum na podejmowanie prawomocnych uchwał. 
 
 
Ad.3. 
 
 Sekretarzem dzisiejszych obrad  sesji zgodnie z ustaleniami I sesji Rady Gminy  
została radna  Krystyna Król.  
  
Ad.4. 
 
 Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad 
następujących punktów: 
 
pkt 15  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy   
            Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi    
            działalność poŜytku publicznego na 2008 rok 
pkt 16  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania       
            mieszkaniowym zasobem gminy Grodziczno na lata 2008 – 2012” 
pkt 17  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr 48/2 o pow.   
            0,0327 –ha połoŜonej w obrębie Świniarc zapisanej w księdze wieczystej KW nr 5059     
            na własność Gminy Grodziczno. 
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Następnie przedstawiła porządek sesji po zmianach. 
 
 
Porządek obrad sesji jest następujący: 
 1.  Otwarcie VIII Sesji  Rady  Gminy.  
 2.  Stwierdzenie quorum. 
 3.  Wybór sekretarza obrad. 
 4.  Przyjęcie  porządku  obrad.  
 5   Przyjęcie protokołu z VII Sesji  Rady  Gminy. 
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
 7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla gminy Sępopol. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno 
     na lata 2007-2013 
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatków od środków  
     transportowych. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia średniej  ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru      
      podatku rolnego w 2008 roku. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  w podatku od nieruchomości. 
14. Informacja dotycząca złoŜonych oświadczeń majątkowych. 
15  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy   
      Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi    
      działalność poŜytku publicznego na 2008 rok 
16  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania    
      mieszkaniowym zasobem gminy Grodziczno na lata 2008 – 2012” 
17  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr 48/2 o pow.   
      0,0327 –ha połoŜonej w obrębie Świniarc zapisanej w księdze wieczystej KW nr 5059     
      na własność Gminy Grodziczno. 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  oraz wolne wnioski. 
19. Zakończenie obrad. 
 
 
Do w/w porządku obrad radni nie wnieśli uwag. 
Za przyjęciem porządku obrad  głosowało 14 radnych  w głosowaniu jawnym: 
 
  14 głosów „za” , 0 głosów „wstrzymujących się” , 0 głosów „przeciw” 
 
 
Ad.5. 
 
 Protokół z sesji Nr VII/07 został przyjęty jednogłośnie „za” bez odczytywania. 
Głosowało 14 radnych.  
   

14 głosów „za” , 0 głosów „wstrzymujących się” , 0 głosów „przeciw” 
 
 
 



 3 

Ad.6. 
 
 Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym tj. od 18 września 2007 do 12 
listopada 2007 r przedstawił Pan Wójt Kazimierz Konicz. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
 
 
Ad.7.  
   Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski 
 
 

Radny Kaczorowski Benedykt wypowiedział się na temat suszy, podkreślił , Ŝe w 
takich przypadkach pomoc dla rolników jest tylko w formie kredytu preferencyjnego.  
Innych moŜliwości nie ma. 
 
 Radna Świetlik Marianna podziękowała za przebudowę odcinka drogi w kierunku 
Pana Jankowskiego w Ostaszewie oraz wykonanie przepustu. Zwróciła się z prośbą , aby 
pracownicy interwencyjni dokonujący wycinki zakrzaczeń przy drodze robili to dokładnie. 
 
 Radny Szpakowski Waldemar prosi o zabranie śmieci i koszy w Zajączkowie , gdyŜ 
są one zapełnione i wszystko jest składowane obok. 
 
 Radna Pokojska Barbara poprosiła o więcej informacji na temat  działki , na którą 
został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony przedstawianej w sprawozdaniu pracy 
Wójta w okresie międzysesyjnym w pkt 3. 
 
 Radny Więckiewicz Mirosław podziękował wszystkim uczestnikom imprezy „Cała 
Polska biega” oraz dyrektorom szkół ,nauczycielom i straŜakom za czynny udział w w/w 
spotkaniu. Wręczył Panu Wójtowi oraz Pani Przewodniczącej Rady Gminy symboliczne 
koszulki z napisem „Cała Polska biega” za udział w tej imprezie. 
 
 Radny Graszek Tadeusz stwierdził , Ŝe działka o powierzchni 0,6 ha , którą uŜytkuje 
Pan Wiraszka ma dojazd , i nie moŜe być sprzedana bez przetargu. 
 
 Radna Klejna Ewa wnioskuje o zamontowanie lampy, przy hydroforni w 
Białychbłotach z uwagi na oczekujące tam dzieci na autobus szkolny. 
 
 Radny Aranowski Marek wnioskuje: 
- o połoŜenie polbruku przy głównym wejściu i wejściu do kuchni przy OSP w Mroczenku , 
- o oświetlenie drogi w kierunku od Pana Gacioch do Pana Lewandowskiego i na przeciwko   
  domu Pani sołtys z Mroczenka. 
 
 Radny Grondzewski Alojzy wystąpił z zapytaniem czy jest moŜliwość przedłuŜenia 
linii autobusowej w kierunku Trzcina oraz przyśpieszenie kursu autobusu. 
 
 Radny Jaroszewski Stanisław wnioskuje o połoŜenie tłucznia na drogę Montowo- 
Linowiec. 
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 Radna Król Krystyna wnioskuje o zlikwidowanie wzniesienia na drodze powiatowej 
w Kuligach na przeciwko świetlicy OSP. 
  
 W sprawie dotyczącej działki uŜytkowanej przez Pana Wiraszka radca prawny Pan 
Mirosław Szczawiński poinformował ,Ŝe Pan Wiraszka ma zawartą umowę dzierŜawną z PKP 
na w/w grunt. MoŜe do niego dojechać poprzez swoją działkę , która z nim sąsiaduje i nie 
musi w związku z tym mieć drogi. Odnośnie faktury z PKP to Urząd Gminy wystąpił do w/w 
instytucji o wyjaśnienie tej sprawy.  
 
 
Ad.8. 
 
 Projekt uchwały w sprawie pomocy dla gminy Sępopol przedstawiła Przewodnicząca 
Rady Gminy. 
Radni wyrazili zgodę , aby Przewodnicząca nie odczytywała podstawy prawnej 
przedstawianego projektu uchwały. 
 
Głosowało 14 radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało : 14 głosów  „za: ,    0 głosów „wstrzymujących się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
Radni podjęli : 
     

    U c h w a ł ę  Nr  VIII/79/07 
 
w sprawie: pomocy dla gminy Sępopol. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad.9. 
 
 Projekt uchwały w  sprawie wprowadzenia  zmian w budŜecie gminy na 2007 rok 
przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Głosowało 14 radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 głosów  „za: ,    0 głosów „wstrzymujących się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
 
Radni podjęli: 
 

 U c h w a ł ę  Nr  VIII/80/07 
 
w sprawie: wprowadzenia  zmian w budŜecie gminy na rok 2007. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Przerwa w obradach : 10 minut. 
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Na obrady sesji przybył radny Zieliński Józef. 
Liczba radnych biorących udział w dzisiejszej sesji wynosi 15 osób. 
 
 
 
Ad.10. 
  
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno 
     na lata 2007-2013 przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 głosów  „za: ,    0 głosów „wstrzymujących się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
 
Radni podjęli: 
 

     U c h w a ł ę  Nr  VIII/81/07 
 
 
w sprawie: przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno 
                   na lata 2007-2013. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr  8 do protokołu. 
 
 
 
Ad.11. 
 
 Projekt uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek  podatków od środków  
transportowych przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy.  
Radni wyrazili zgodę na odczytanie projekt uchwały bez podstawy prawnej. 
 
Głosowało 15 radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 głosów  „za: ,    0 głosów „wstrzymujących się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
 
Radni podjęli: 
 

      U c h w a ł ę  Nr  VIII/82/07 
 
w sprawie: określenia wysokości stawek  podatków od środków  
                    transportowych. 
  
 
Uchwała stanowi załącznik Nr  9 do protokołu. 
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Ad.12. 
 
 Radny powiatowy Pan Czajkowski Lech przed przedstawieniem projektu uchwały w 
sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2008 roku 
poinformował wszystkich obecnych , Ŝe cena Ŝyta proponowana przez GUS jest bardzo 
wysoka , a w związku z tym podatek rolny będzie równieŜ wysoki   i dlatego naleŜałoby ją 
obniŜyć o 20 %. Zaznaczył , Ŝe niŜszy podatek spowoduje więcej wpłat do kasy gminy , a 
wyŜszy spowoduje odwrotny skutek. 
 
 Pan Wójt wyjaśnił ,Ŝe radni przeanalizowali w/w temat bardzo dokładnie na 
wspólnym posiedzeniu i podjęli taka decyzję. 
 
 Radny Więckiewicz Mirosław wniósł o zamknięcie dyskusji na temat podatku ronego. 
 
 Projekt uchwały w sprawie: obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru 
podatku rolnego w 2008 roku przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Głosowało 15 radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 głosów  „za: ,    1 głos „wstrzymujący się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
Radni podjęli: 
 

   U c h w a ł ę  Nr  VIII/83/07 
 
 
w sprawie: obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku  
                    rolnego w 2008 roku. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad.13. 
 
 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  w podatku od nieruchomości 
przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Głosowało 15 radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 głosów  „za: ,    1 głos „wstrzymujący się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
Radni podjęli: 

 
U c h w a ł ę  Nr  VIII/84/07 

 
 
w sprawie: określenia wysokości stawek  w podatku od nieruchomości. 
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Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
 

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała , Ŝe niŜej wymienione uchwały 
pozostają bez zmian i będą obowiązywały w 2008 roku na terenie gminy Grodziczno tj: 
 
- Uchwała Rady Gminy Grodziczno z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od   
   podatku od nieruchomości. 
- Uchwała rady Gminy Grodziczno z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej. 
- Uchwała rady Gminy Grodziczno z dnia 02 grudnia z 2003 roku w sprawie zwolnień od   
   podatku od środków transportowych. 
 
 
 
Ad.14. 
  
 Przewodnicząca Rady Gminy zgodnie z pismem z Urzędu Skarbowego Nr PD/072-
21/07 w sprawie oświadczeń majątkowych  oraz deklaracji i informacji majątkowych 
poinformowała wszystkich radnych , aby zwracali uwagę na wypełnianie w/w dokumentów , 
gdyŜ są w nich nieprawidłowości. 
PowyŜsze pismo otrzymali wszyscy radni. 
 
 
Ad.15. 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy  
Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi    
działalność poŜytku publicznego na 2008 r. przedstawiła Przewodnicząca rady Gminy. 
 
 
Głosowało 15 radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 głosów  „za: ,    0 głosów „wstrzymujących się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
 
Radni podjęli: 
 

U c h w a ł ę  Nr  VIII/85/07 
 
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy  Grodziczno z                         
                   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi    
                   działalność poŜytku publicznego na 2008 r.  
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Ad.16. 
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Grodziczno na lata 2008 – 2012” przedstawiła 
Przewodnicząca rady Gminy. 
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Głosowało 15 radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 14 głosów  „za: ,    1 głos „wstrzymujący się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
Radni podjęli: 
 

U c h w a ł ę  Nr  VIII/86/07 
 
 
w sprawie: ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym   
                                       zasobem gminy Grodziczno na lata 2008 – 2012” 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Ad.17. 
  
 

Radny Mirosław Więckiewicz  przedstawił Protokół z zebrania Kółka Rolniczego w 
Świniarcu zgodnie , z którym Kółko Rolnicze w Świniarcu po zakończeniu procedury 
prawnej w sprawie nieruchomości – działki Nr 656/182 przystąpi do sprzedaŜy tej 
nieruchomości w przetargu nieograniczonym , a pozyskane środki przekaŜe w całości do 
Urzędu Gminy  z przeznaczeniem na poprawę warunków drogowych w/w miejscowości. 
 
W/w protokół stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr 48/2 o pow.  
0,0327 –ha połoŜonej w obrębie Świniarc zapisanej w księdze wieczystej KW nr 5059     
na własność Gminy Grodziczno przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
 
Głosowało 15 radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 głosów  „za: ,    0 głosów „wstrzymujących się” ,  

                   0 głosów„przeciw” 
 
Radni podjęli: 

 
U c h w a ł ę  Nr  VIII/87/07 

 
 
w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr 48/2 o pow.  0,0327 –ha   
                   połoŜonej w obrębie Świniarc zapisanej w księdze wieczystej KW nr 5059     
                   na własność Gminy Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
 
 
Ad.18. 
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  Odpowiedzi na interpelacje , zapytania oraz wolne wnioski. 
 
 Pan Wójt poinformował ,Ŝe Urząd Gminy zrobił wszystko co było moŜliwe w sprawie 
suszy , która dotknęła rolników. Została powołana komisja , która oszacowała straty 
spowodowane suszą , a decyzje w sprawie wysokości odszkodowania podejmie Minister 
Rolnictwa. Dodał , Ŝe Urząd Gminy nie posiada na ten cel Ŝadnych środków finansowych. 
Odnośnie wycinki zakrzaczeń w Ostaszewie poinformował , Ŝe skoro pracownicy nie 
wykonali tego poprawnie , prace z tym związane zostaną powtórzone. 
W sprawie śmieci zapewnił , Ŝe problem ten zostanie rozwiązany. 
Odnośnie działki dzierŜawionej przez Pana Wiraszkę wyjaśnił , Ŝe wszystko jest zgonie z 
przepisami. Dodał , Ŝe kaŜdy moŜe kupić w/w działkę w przetargu. Poinformował równieŜ , 
Ŝe Urząd Gminy nie będzie wytyczał drogi do tej działki z uwagi na koszty jakie naleŜałoby 
ponieść w tym zakresie. Zaznaczył , Ŝe być moŜe osoba zainteresowana kupnem , zakupi 
działkę w takiej formie w jakiej jest obecnie. 
Na temat spraw oświetlenia gminy Pan Wójt poinformował , Ŝe będzie to realizowane 
stopniowo z uwagi na duŜe potrzeby społeczeństwa w tym zakresie. JeŜeli znajdą się środki 
finansowe w budŜecie wówczas lampa w Białychbłotach zostanie zamontowana. 
W sprawie chodników poinformował , Ŝe temat ten równieŜ będzie realizowany w miarę 
moŜliwości budŜetowych gminy. W pierwszej jednak kolejności będą realizowane chodniki 
przy drogach , a w drugiej kolejności przy świetlicach OSP. 
Odnośnie kursu autobusu do miejscowości Trzcin wyjaśnił , Ŝe pismo w tej sprawie było 
skierowane do PKS , ale przedsiębiorstwo nie  wyraziło zgody na zmianę godzin kursowania 
autobusu. Wyjaśnił równieŜ , Ŝe Urząd Gminy interweniował juŜ w sprawie  wzniesienia w 
Kuligach  temat ten wymaga jednak  dłuŜszego terminu  realizacji. 
W sprawie drogi Linowiec – Montowo Pan Wójt poinformował , Ŝe postara się ten temat 
zrealizować  jeszcze w tym  roku. 
 
 Pani Barbara Szymańska poprosiła o wykaz opiekunów zebrań wiejskich , gdyŜ został 
ustalony wstępny terminarz w/w zebrań. 
 
 W sprawie działki dzierŜawionej przez Pana Wiraszkę radca prawny Pan Mirosław 
Szczawiński wyjaśnił , Ŝe podatek z tytułu dzierŜawy był uiszczany przez dzierŜawcę do   
PKP , a powinien wpływać do kasy Urzędu Gminy. 
 
 Odnośnie zatrudnienia leśnika w Urzędzie Pan Wójt poinformował, Ŝe sprawa ta jest 
w trakcie realizacji. 
 
Ad.19.    
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 
obrady o godz. 1330. 
 
 
 
 
Protokołowała   Sekretarz Obrad  Przewodnicząca Rady Gminy 
B. Wojtczak   /Krystyna Król/         /Irena Gorczyńska/ 


