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                                                         PROTOKÓŁ Nr VII / 7 / 07 
                                                    z sesji Rady Gminy Grodziczno  
                                                    odbytej w dniu 18 września 2007 roku 
 
 
 
Posiedzenie sesji Rady Gminy w Grodzicznie odbyło się na duŜej sali narad Urzędu Gminy. 
Rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło o godz. 13.30. 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do protokołu. 
 
 
Przed rozpoczęciem obrad sesji rady Gminy Pani Przewodnicząca podziękowała Komitetowi 
Organizacyjnemu za zorganizowanie DoŜynek Gminnych, a w szczególności Panu  
Rogozińskiemu Henrykowi Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej za poprowadzenie 
imprezy DoŜynkowej, Pani Laskowskiej Helenie i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za 
przygotowanie poczęstunku, Panu Więckiewiczowi Mirosławowi za poprowadzenie IV 
Turnieju ,, MOJA GMINA NA WESOŁO,, oraz wszystkim osobom, które nie wymieniłam, a 
zaangaŜowali się w przygotowanie DoŜynek Gminnych. 
 
Ad.1.  
Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska otworzyła VII sesję Rady Gminy , przywitała 
wszystkich obecnych na posiedzeniu. 
 
Ad. 2.  
Pani Irena Gorczyńska Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe na dzisiejszej sesji Rady 
Gminy na 15 radnych jest obecnych 15 radnych , co upowaŜnia do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
 
Ad. 3.  
 
Sekretarzem dzisiejszych obrad zgodnie z ustaleniami I sesji Rady Gminy została Pani 
Klimek Teresa. 
 
 Ad. 4. 
Pani Irena Gorczyńska Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała  wprowadzenie do 
porządku obrad pkt 
19. Dotyczącego projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz 
Dylewskich. 
20. Dotyczącego projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wel. 
21. Dotyczącego projektu uchwały w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 
 
Następnie przedstawiła porządek posiedzenia po zmianach. 
 
Porządek obrad sesji jest następujący: 
 1.  Otwarcie VII Sesji  Rady  Gminy.  
 2.  Stwierdzenie quorum. 
 3.  Wybór sekretarza obrad. 
 4.  Przyjęcie  porządku  obrad.  
 5   Przyjęcie protokołu z VI Sesji  Rady  Gminy. 
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
 7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 
 8.  Zmiany w budŜecie gminy na rok 2007. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
     planowanego deficytu budŜetu gminy. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania 
     mieszkaniowym zasobem gminy Grodziczno na lata 2008-2012 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Montowo. 
12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym 

na ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu i ławników Sądu Rejonowego w Nowym 
Mieście Lubawskim. 

13. Opinia Zespołu ds. wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach do Sądu Okręgowego w 
Elblągu i Sądu Rejonowego  w Nowym Mieście Lubawskim. 

14. Przeprowadzenie tajnych wyborów na ławnika do Sadu Okręgowego w Elblągu. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu.  
16. Przeprowadzenie tajnych wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście 

Lubawskim. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście 

Lubawskim. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 

59/53, 59/54, 59/55, 59/59, 59/61, 58/7, 58/8, 58/9, 59/29, 59/83 połoŜonych w obrębie 
Ostaszewo własność Gminy Grodziczno. 

19.Projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. 
20. Projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu  rzeki Wel. 
21. Projekt uchwały w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  oraz wolne wnioski. 
23. Zakończenie obrad. 
 

Zapytała Radnych, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. Radni nie wnieśli 
uwag. JeŜeli nie ma uwag proszę o przegłosowanie. Kto jest ,, za,, kto jest przeciwny, kto się 
wstrzymał. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 Radnych ,, za,,  0 przeciw, 0 
wstrzymujących się. 
 

 

Ad. 5.  
Zgodnie z ustaleniami I sesji Rady Gminy , protokół z VI sesji Rady Gminy w Grodzicznie 
został przyjęty bez odczytywania jednogłośnie  15 ,, za,, / w głosowaniu jawnym. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym tj. od 20 czerwca 2007 roku do 18 
września 2007 roku przedstawił Pan Wójt Kazimierz Konicz. Sprawozdanie stanowi 
załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 
 
Pan radny Kaczorowski poinformował, Ŝe rolnicy pytają, czy będzie realizowana 
budowa wodociągu w miejscowości Mroczo – Trzcin poniewaŜ nie mają sporządzonych 
umów cywilno- prawnych. 
 
 
Pani radna Świetlik Marianna dziękuje za modernizację oświetlenia w Ostaszewie i 
prosi o zagospodarowanie pomieszczeń po byłej szkole w Ostaszewie, oraz 
zabezpieczenie środków finansowych w budŜecie gminy na 2008 rok, na  wykup gruntu 
pod parking w ośrodku wczasowym w Ostaszewie. Ponadto prosi o wycięcie 
zakrzaczenia   / zakręt przy starej poczcie-droga w kierunku PKP/. 
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Pani radna Pokojska Barbara prosi o zamontowanie 2 -3  lamp ulicznych od ORISTO w 
kierunku PGR Montowo oraz pozyskanie gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej przy 
drodze wojewódzkiej w Montowie / za ORISTO /.  
 

 
Pan radny Szpakowski wnioskuje o zlikwidowanie koszy zalegających śmieciami we wsi 
Boleszyn 
 
Pani radna Król wnioskuje  
- o wykoszenie poboczy przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 
- o ustawienie znaku z nazewnictwem Kuligi. 
 
 
Pani radna Klimek Teresa wnioskuje o połoŜenie chodnika we wsi Mroczno, o 
zamontowanie lamp ulicznych w kierunku cmentarza i w kierunku działek / od wsi / w 
Mrocznie. 
 
Pan radny Więckiewicz wnioskuje : 
- o zakończenie realizacji prac związanych z boiskiem w Zwiniarzu,  
- o naprawę rozmytej drogi w kierunku miejscowości ŁąŜyn, 
- pomieszczenia po byłej Szkole Podstawowej w Ostaszewie przeznaczyć dla młodzieŜy w 
okresie letnim  / biwaki /, 
- naleŜy rozwaŜyć wykorzystanie budynku  po byłej kaplicy w Kuligach z 
przeznaczeniem na muzeum gminne, 
- prosimy o zainteresowanie się programem ,, TRAMPOLINA ,,  
- o ustawienie tablicy od strony Świniarcu/ wjazd do miejscowości Zwiniarz / z 
nazewnictwem Zwiniarz 
 
Pan radny Jaroszewski prosi o zaklejenie dziur na drodze / od PGR do byłej szkoły w 
Linowcu/ oraz zamontowanie lamp ulicznych na wiadukcie i przy sołtysie w Linowcu. 
 
Pan radny Zieliński wnioskuje o zamontowanie lamp przy nowo połoŜonym  chodniku w 
Zajączkowie.  
 
Pani radna Irena Gorczyńska prosi o zamontowanie lamp ulicznych od cmentarza w 
kierunku szkoły i od szkoły w kierunku Pana Zaremskiego w Grodzicznie.  
 
Pani Nadolska Maria prosi po raz kolejny o naprawę hydrantu we wsi Boleszyn. 
 
Pan Sołtys Chodak Wojciech zgłosił zalanie łąk nad  Wlą.  
 
 
Pan radny Grondzewski podziękował za modernizację oświetlenia we wsi Trzcin. 
Następnie poprosił o dofinansowanie kwoty  w wysokości 1 200 zł na dokończenie 
remontu remizy w Trzcinie. Wnioskował o uiszczenie naleŜności gotówką  za działki 
rekreacyjne połoŜonych w obrębie Ostaszewo. 
 
 
Pan Radny Więckiewicz zaproponował, aby budynek po kościele ewangelickim w Kuligach 
przeznaczyć na muzeum gminne. Propozycję moją daję pod rozwagę Panu Wójtowi i 
Radnym.  
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Ad. 8. 
 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2007r.  przedstawiła 
Pani Irena Gorczyńska Przewodnicząca Rady Gminy. Zapytała, czy są pytania i uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. JeŜeli nie ma uwag proszę o 
przegłosowanie.  
 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 ,,za,, , 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
                                                         
                                        U c h w a ł ę Nr VII / 69 / 07 
 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2007 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu gminy przedstawiła Pani Irena Gorczyńska Przewodnicząca Rady 
Gminy. Zapytała, czy są pytania i uwagi do przedstawionego projektu uchwały. JeŜeli nie ma 
proszę o przegłosowanie. 
 
 
 
Głosowało 15 Radnych. 
Za przyjęcie uchwały głosowało 15 radnych ,, za,, 0 przeciw 0 wstrzymujących się.  
 
 Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
                                             U c h w a ł ę  Nr VII / 70 / 07 
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego   
deficytu budŜetu gminy. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. 10. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobami 
mieszkaniowymi na terenie gminy Grodziczno przedstawiła Pani Irena Gorczyńska 
Przewodnicząca Rady Gminy. Zapytała, czy są uwagi i pytania do przedstawionego projektu 
uchwały. Radni nie wnieśli uwag. JeŜeli nie ma uwag proszę o przegłosowanie. 
 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 15 ,,za,,, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
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                                               U c h w a ł ę Nr VII / 71 / 07 
 
w sprawie: ustalenia ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Grodziczno na lata 2008 – 2012,, 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.  
 
Ad. 11. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Montowo przedstawiła 
Pani Irena Gorczyńska Przewodnicząca Rady Gminy. Zapytała, czy są pytania i uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. JeŜeli nie ma proszę o przegłosowanie. 
 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 15 ,, za ,, 0 przeciw, o 
wstrzymujących się.  
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 

                                                     U c h w a ł ę Nr VII / 72 / 07 

 
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Montowo. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Pani Irena Gorczyńska poinformowała, Ŝe na dzisiejszej sesji  Rady Gminy zostaną 
przeprowadzone wybory na ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu i na ławników do Sądu  
 
 
 
 
Rejonowego  w Nowym Mieście Lubawskim. Rada Gminy w tajnym głosowaniu wybiera 
jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu i 2 ławników do Sądu Rejonowego w 
Nowym Mieście Lubawskim.  W związku z powyŜszym proszę o zgłoszenie kandydatów do 
Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym.  
 
Radni zgłosili kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne wybory na 
ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim 
w następujących osobach: 

1. Pani radna Pokojska Barbara 
2. Pani radna Król Krystyna 
3. Pan radny Szpakowski Waldemar 

 
Radni nie wnieśli uwag do podanych kandydatów do komisji Skrutacyjnej.  
 
Ad. 13.  
Opinię Zespołu ds. wyboru ławników przedstawił Przewodniczący Zespołu Opiniującego 
informując, Ŝe na ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu kandydatem jest Pan Adam Stanisław 
Kopański, a na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, kandydatami 
są Pani Beata ElŜbieta Klinicka, Pani Katarzyna Pokojska Pani Jadwiga Kazimiera 
Szczawińska. Po analizie dokumentacji Zespół Opiniujący nie wnosi uwag  i zastrzeŜeń do 
w/w kandydatów. 
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Ad. 14.  
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  Pani Pokojska Barbara po przeprowadzeniu wyborów 
tajnych na ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu przedstawiła Protokół Komisji 
Skrutacyjnej który stanowi załącznik Nr 10 do protokołu wraz z kartami głosowania. 
 
Ad. 15. 
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Irena Gorczyńska odczytała uchwałę dotyczącą wyboru 
ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu  przygotowaną w oparciu o wyniki tajnego 
głosowania. 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
                                           U c h w a ł ę  Nr VIII / 73 / 07 
 
W sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu 
 
 
Ad. 16. 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Barbara Pokojska po przeprowadzeniu wyborów 
tajnych na ławników do Sądu Rejonowego  w Nowym Mieście Lubawskim przedstawiła 
Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik Nr 12 do protokołu wraz z kartami 
głosowania. 
 
Ad. 17. 
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Irena Gorczyńska odczytała uchwałę dotycząca wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim przygotowaną w oparciu o 
wyniki tajnego głosowania. 
 
 
 
 
 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 
 U c h w a ł ę  Nr VII / 74 / 07 
 
 
w sprawie:  wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Nowym Mieście Lubawskim 
 
 
Uchwala stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
 
 
Ad. 18. 
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Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycia 
działek oznaczonych  nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/53, 59/54, 59/55, 59/59, 59/61, 58/7, 
58/8, 58/9, 59/29, 59/83  połoŜonych w obrębie Ostaszewo własność Gminy Grodziczno. 
Zapytała , czy są uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Pan radny Wieckiewicz temat sprzedaŜy działek był stawiany kilkakrotnie na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Działki dzierŜawione przez pracowników Urzędu Gminy, które mają 
być sprzedane miały być podzielone na mniejszy areał z uwagi na pozostałych pracowników, 
którzy nie mieli moŜliwości skorzystania z takiego przywileju.  Z tego wynika, Ŝe są równi i 
równiejsi. Zgadzam się na sprzedaŜ tych działek, ale w dalszym ciągu będę twierdził, Ŝe jest 
to niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych pracowników.  
 
Pan radny Zieliński  zapytał, czy wycena działek będzie zaktualizowana. Kwota za działki, 
która wpłynie do budŜetu gminy na co będzie przeznaczona. 
 
Pan radny Więckiewicz stwierdził, Ŝe będzie stawiał wniosek o przeznaczenie tej kwoty na 
zagospodarowanie boiska w ośrodku wczasowym w Ostaszewie.. 
 
Pan radny Grondzewski wnioskował, aby przy sprzedaŜy działek zaznaczyć, Ŝe przez 
okres 5 lat nie moŜna sprzedać  lub podzielić na 2 działki rekreacyjne.  
 
 
Pan Wójt Konicz Kazimierz uwaŜam, Ŝe sprzedaŜ tych działek naleŜy załatwić polubownie.  
NaleŜy ten temat zakończyć i nie wracać do tej sprawy nie zaleŜnie jaką podejmie uchwałę 
Rada Gminy. 
 
Pani radna Irena Gorczyńska stwierdziła, Ŝe pracownicy dzierŜawili kilka lat te działki mają 
domki na tych działkach i mieli obiecane przez Radę Gminy poprzedniej kadencji, ze działki 
te zostaną im sprzedane.  
W związku z wyczerpaniem w/w tematyki proszę o przegłosowanie. 
 
Głosowało 15 Radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 
14 radnych ,, za ,,, 1 głos wstrzymujący , 0 przeciwnych  
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
 
 
 
 
 
Radni podjęli: 
 
 
                                                U c h w a ł ę Nr VII / 75 / 07 
 
W sprawie: zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/53, 59/54, 59/55, 
59/59, 59/61, 58/7, 58/8, 58/9 59/29, 59/83  połoŜonych w obrębie Ostaszewo własność 
Gminy Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.  
 
Ad. 19. 
Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe na dzisiejszej sesji zostaną  podjęte 3 
uchwały w sprawie opinii wydanej przez Radę Gminy do projektu rozporządzenia Wojewody 
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Warmińsko – Mazurskiego  w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wel. Radni 
otrzymali wcześniej materiały z którymi się zapoznali. W związku z powyŜszym proszę o 
zajęcie stanowiska w tej kwestii.   
 
Pan radny Więckiewicz  przedstawił dokumenty dotyczące protestów i uwag do Ochrony 
Planu Parku Krajobrazowego które zostały przesłane do Welskiego Parku Krajobrazowego i 
do dnia dzisiejszego nie zostały uwzględnione.  ZlekcewaŜono społeczeństwo i Radę 
Gminy.UwaŜam, Ŝe przedłoŜone projekty Zarządzeń Wojewody są niekorzystne dla rolnika. 
Opinia moja jest negatywna.   
 
Pani radna Świetlik stwierdziła, Ŝe zakazy wprowadzone na teren gminy Lidzbark 
spowodowały wymarcie tego środowiska. UwaŜam, Ŝe nikt nie jest przeciwny ochronie 
obszarów krajobrazu, ale nie mogą być, aŜ tak rygorystyczne zakazy dla rolnictwa. 
 
Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Zapytała, czy są pytania  i uwagi do projektu 
uchwały. 
 
JeŜeli nie ma pytań proszę o przegłosowanie. 
 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym.  Po rozpatrzeniu   projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego, Rada Gminy opiniuje negatywnie  projekt rozporządzenia Wojewody 
Warmińsko- Mazurskiego 14 głosami ,, za ,, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
                                                 U c h w a ł ę  Nr VII / 76 / 07 
 
w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
 
 
Ad. 20. 
Pani Gorczyńska Irena przedstawiła projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rzeki Wel. Zapytała, czy są uwagi i pytania. JeŜeli nie ma proszę o 
przegłosowanie. 
 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym Rada Gminy opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego 15 głosami ,, za,, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
                                                   U c h w a ł ę Nr VII / 77 / 07 
 
w sprawie:  Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Wel. 
  
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
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Ad. 21. 
Pani Irena Gorczyńska Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały  w 
sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zapytała, czy są uwagi i pytania 
do przedstawionego projektu uchwały. JeŜeli nie ma uwag proszę o przegłosowanie. 
 
Głosowało 15 radnych.  
W głosowaniu jawnym Rada Gminy opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody 
Warmińsko Mazurskiego 15 głosami ,, za,, 0 przeciw, 0 wstrzymujacych się. 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
                                        U c h w a ł ę Nr VII / 78 / 07 
 
w sprawie: Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
 
 
Ad. 22. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
 
Pan Wójt Konicz Kazimierz poinformował, Ŝe informację o przyłączach rolników do 
wodociągu Trzcin – Mroczno otrzymają sołtysi. WydzierŜawienie gruntu pod parking, 
szanowna Rada doskonale jest zorientowana, Ŝe Agencja Nieruchomości postawiła warunek, 
Ŝe jeŜeli Urząd Gminy przejmie kotłownie w Linowcu. Na ten temat będę rozmawiał 
osobiście w Olsztynie z Panem Dyrektorem ANR. Inwestycja drogi wokół kaplicy św. 
Huberta w Boleszynie będzie realizowana. Śmieci z koszy będą wywiezione, a następnie będą 
zlikwidowane kosze. Zbiórka segregowanych śmieci rozpoczęła się w całej gminie od 19 
września 2007r. zgodnie z obietnicami Związku. Pobocze w Jakubkowie będzie realizowane. 
Chodnik w Mrocznie będzie realizowany w roku bieŜącym po zakończeniu prac w 
miejscowości Rynek. Realizacja prac związanych z boiskiem w Zwiniarzu nie została 
sfinalizowana z uwagi na brak siły przerobowej. Nie mamy tylu pracowników, aby prace były 
wykonane w 100% na terenie gminy. RozwaŜałem sprawę dotyczącą budynku / kaplicy w 
Kuligach/. Jestem za tym, aby ten budynek zaadoptować  na muzeum gminne. Tłuczeń, który 
znajduje się w SKR będzie wykorzystany na drogi. Urząd Gminy dofinansuje remont 
świetlicy OSP w kwocie 1 200 zł po przedstawieniu rachunków. Do tematu oświetlenia 
Grodziczno wrócimy w 2008 roku. Poinformował, Ŝe w Biurze Samoobrony moŜna 
skorzystać z bezpłatnych podręczników do klas 0.  
 
Ad. 22. 
 
Pan radny powiatu Czajkowski Lech  poinformował, Ŝe ekipa  zajmująca się wykonaniem 
chodników zajmie się równieŜ poboczami. Jako powiat do końca roku 2007 nie planujemy 
Ŝadnej powaŜnej inwestycji na terenie  gminy Grodziczno. Stwierdził, Ŝe w roku bieŜącym 
mieliśmy  duŜo inwestycji na terenie gminy. Przez najbliŜsze pół roku nie będę zajmował 
głosu . Po upływie tego terminu będą stawiał na zarządzie Powiatu sprawę inwestycji drogi 
Mroczenko.  
 
Pan radny Kaczorowski  poinformował, Ŝe Pan Ziejewski  wskazał nam jako rolnikom 
rekompensatę za straty w płodach rolnych w związku z susza . Jest to  rekompensata w formie 
kredytu suszowego. Kredyt nie jest rekompensatą za straty, które poniósł rolnik. 
 
Pani Sołtys Barbara Szymańska poprosiła o zorganizowanie narady sołtysów dniu 10 
października 2007 roku.  
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Ad. 23.  
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Irena Gorczyńska. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  VII sesję Rady Gminy uwaŜam za zakończoną. 
 
 
 
 
 
Protokołowała                     Sekretarz Obrad                   Przewodnicząca Rady Gminy 
M. Kamieńska                     / Klimek Teresa /                     / Irena Gorczyńska / 


