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                                              PROTOKÓŁ Nr V / 2007 
                                                
                                      z posiedzenia sesji Rady Gminy 
                                      Grodziczno w dniu 20 kwietnia 2007 r.  
 
 
 
 
Sesja Rady Gminy w Grodzicznie odbyła się w dniu 20 kwietnia 2007 roku na 
duŜej sali obrad Urzędu Gminy. Rozpoczęła się o godz. 10.00, a zakończyła o 
godz. 13.00. 
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1, 2, 3, 4, do protokołu. 
 
Porządek obrad sesji jest następujący: 
 1.  Otwarcie V Sesji  Rady  Gminy.  
 2.  Stwierdzenie quorum. 
 3.  Wybór sekretarza obrad. 
 4.  Przyjęcie  porządku  obrad.  
 5   Przyjęcie protokołu z  IV  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. 
 9. Sprawozdanie z wykonania budŜetu  za rok 2006. 
      a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno  
         dotyczący absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno. 
      b/ przedstawienie uchwały Nr 97 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  
         Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: zaopiniowania 
         wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno o udzielenie absolutorium  
         Wójtowi Gminy Grodziczno. 
       c/ przedstawienie uchwały Nr 137/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
         Obrachunkowej w Olsztynie z dnia  02 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania  
          opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdania z wykonania  
          budŜetu  Gminy za rok 2006. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za  
      rok 2006. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania wniosku Rady Społecznej Publicznego  
      Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczącego przyznania nagrody rocznej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/245/06 z dnia 26 października  
      2006 roku w sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/29, 59/83 połoŜonych w obrębie 
      Ostaszewo własność Gmina Grodziczno. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI /238/06 z dnia 21 września  
      2006 r.  w sprawie zbycia działek oznaczonych nr  59/48, 59/49,  59/50,  59/51, 59/52, 

59/53, 59/54, 59/55, 59/56, 59/59, 59/60, 59/61, 58/7, 58/8, 58/9 połoŜonych w obrębie 
Ostaszewo własność Gmina Grodziczno. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaŜy nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1 
      o pow. 0,5600-ha połoŜonej w obrębie Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW 
      nr 29942 własność Gminy Grodziczno. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Grodziczno 
      do gminnego zasobu nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa przeznaczone 
      pod drogi. 
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  oraz wolne wnioski. 
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17. Zakończenie obrad. 
Ad.1.  
V Sesję Rady Gminy w Grodzicznie otworzyła Przewodnicząca Rady  Gminy Pani  
Irena Gorczyńska. Przywitała obecnych na sesji Rady Gminy. 
 
Ad.2. 
Pani Przewodnicząca 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 został Pan  
Benedykt Kaczorowski. 
 
Ad. 4. 
Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zaproponowała  przesunięcie punktu 16 i 17 
do punktu 18 i 19, a punkcie 16 i 17 wprowadzenie do porządku obrad następujących 
tematów: 
- w punkcie 16 - Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy 
do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej, 
 
- w punkcie 17 - projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Ostaszewo, jako działka nr 56/12 o pow. 0,5000-ha 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr 12538. 
 
Pani Przewodnicząca  zapytała, czy są uwagi do porządku obrad po zmianach. 
Radni nie wnieśli uwag. Proszę o przegłosowanie. 
Na obecnych 15 radnych 
za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 15 ,, za,, 0 przeciw, 0  

wstrzymujących się. 
 

 

Ad 5. 
Zgodnie z ustaleniami I sesji Rady Gminy, protokół z IV sesji Rady  Gminy został przyjęty 
bez uwag bez odczytywania. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie z pracy Wójta  i zarządzenia wydane  w okresie miedzysesyjnym przedstawił 
Pan Wójt Kazimierz Konicz , które stanowią załącznik Nr 5 i 6 do protokołu. 
  

Pan Radny Szpakowski stwierdził, Ŝe w ostatnim  czasie  zauwaŜa się  zmniejszenie ilości  
kamieni do skruszenia,  w związku z czym  na drogi wymagające remontu naleŜałoby 
nawieźć gruby Ŝwir. 
 
Pani Radna Świetlik - poprosiła o wyremontowanie  drogi nad jeziorem w Ostaszewie. 
 
Ad. 7. 
Informację na temat zmian w budŜecie gminy  na rok 2007 przedstawiła Pani Maria Oelberg - 
księgowa Urzędu Gminy. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007 przedstawiła Pani 
Przewodnicząca Irena Gorczyńska. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały. Radni nie wnieśli uwag. Następnie zapytała - kto jest za przyjęciem uchwały, kto się 
wstrzymał, kto jest przeciwny. 
 
Głosowało 15 Radnych. 
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W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 15 ,, za,, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się.   
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
                                         

                                           U  c h  w  ł  ę  Nr V / 53 / 07 

 
 
w sprawie zmiany w budŜecie gminy na rok 2007. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 8. 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu i zarządzenie Wójta Gminy Grodziczno w sprawie 
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy Grodziczno za rok 2006 
przedstawiła Pani Maria Oelberg - Inspektor d/s rachunkowości Urzędu Gminy. 
Sprawozdanie i zarządzenie stanowią załącznik Nr 8 i 9 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska przedstawiła: 
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno dotyczący absolutorium dla Wójta  
   Gminy Grodziczno, który stanowi załącznik Nr 10 do protokołu, 
- uchwałę Nr 97/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z  
   dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
   Gminy Grodziczno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno, która stanowi 
załącznik Nr 
   11 do protokołu. 
- uchwałę Nr 137/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  
   z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez Wójta 
   Gminy Grodziczno sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za rok 2006, która stanowi 
   załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno odczytała 
Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały. Radni nie wnieśli uwag. Następnie zapytała - kto jest za przyjęciem uchwały, kto 
jest przeciwny, kto się wstrzymał. 
 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym 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 V / 54 / 07 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Ad. 11. 
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Społecznej Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej dotyczącego przyznania nagrody rocznej przedstawiła Pani 
Przewodnicząca Pani Irena Gorczyńska. Zapytała , czy są uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały. Radni nie wnieśli uwag. JeŜeli nie ma uwag proszę o przegłosowanie - kto jest za 
przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. 
 
Głosowało 14 Radnych - jeden Radny jest nieobecny na sali. 
W głosowaniu jawnym glosowało za przyjęciem uchwały 14 Radnych ,, za,, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 

                                           

                                     U c h w a ł ę Nr V / 55 / 07 
 
w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej dotyczącego  przyznania nagrody rocznej. 
  
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
 
 
Ad. 12. 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXXII / 245 / 06 z dnia 26 października 
2006 roku w sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/29, 59/83 połoŜonych w obrębie 
Ostaszewo własność Gminy Grodziczno przedstawiła Pani Przewodnicząca Irena 
Gorczyńska. 
Zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. 
Proszę o przegłosowanie - kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny kto się 
wstrzymał.  
 
Głosowało 14 radnych - jeden Radny jest nieobecny na sali. 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
                                          U c  h w a ł ę  Nr V / 56 / 07 
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII / 245 / 06 z dnia 26 października 2006 roku w 
sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/29, 59/83 połoŜonych w obrębie Ostaszewo 
własność Gmina Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI z dnia 21 września 2006 r. w sprawie 
zbycia działek oznaczonych nr  59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/54, 59/55, 59/56, 
59/59, 59/60, 59/61, 58/7, 58/8, 58/9 połoŜonych w  obrębie Ostaszewo własność Gmina 
Grodziczno przedstawiła Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska. 
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 Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. JeŜeli 
nie ma uwag proszę oprzegłosowanie- kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto 
się wstrzymał 
 
Glosowało 15 Radnych 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 Radnych  ,, za,,  0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
                                              U c h w a ł ę Nr V / 57 / 07 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zbycia działek  
oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/55, 59/59, 59/59, 59/60, 59/61, 
58/7, 58/8, 58/9 połoŜonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.          
 
 
Ad. 14. 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1 o pow.  
0,5600-ha połoŜonej w obrębie Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 29942 
własność Gminy Grodziczno. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag.  JeŜeli nie ma uwag proszę o przegłosowanie - kto jest za przyjęciem 
uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. 
 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 Radnych ,, za,, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.   
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
                                                   U c h w a ł ę  Nr V / 58 / 07 
 
w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1 o pow. 0, 5600-ha połoŜnej w 
obrębie Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 29942 własność Gminy 
Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
Ad.15.  
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Grodziczno do 
gminnego zasobu nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa przeznaczone pod drogi 
przedstawiła Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska. Zapytała, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. JeŜeli nie ma uwag proszę o 
przegłosowanie - kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. 
 
Głosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało: 15 Radnych ,, za,, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
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                                             U c h w ł ę Nr V / 59 / 07 

 
w sprawie  nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Grodziczno do gminnego zasobu 
nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa przeznaczone pod drogi. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania w 
imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej przedstawiła Pani 
Przewodnicząca Irena Gorczyńska. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały. Radni nie wnieśli uwag. JeŜeli nie ma uwag proszę o przegłosowanie -kto jest za 
przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. 
 
Glosowało 15 radnych. 
Za przyjęciem uchwały glosowało 15 Radnych ,, za,, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
                                               U c h w a ł ę Nr V / 60 / 07 

 
w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania w imieniu Rady 
obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów obrębu Ostaszewo, jako działka nr 56/12 o pow. 0, 5000-ha zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr 12538 przedstawiła Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska. Zapytała, czy 
są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. JeŜeli nie ma uwag 
proszę o przegłosowanie - kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się 
wstrzymał. 
 
Głosowało 15 Radnych. 
 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych ,, za ,, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od 
głosu. 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę. 
Radni podjęli: 
                                                      U c h w a ł ę Nr V / 61 / 07 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 
Ostaszewo, jako działka nr 56/12 o pow. 0.5000-ha zapisanej w księdze wieczystej KW  
nr 12538. 
 
Uchwała stanowi załącznik  nr 20 do protokołu. 
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Ad. 18. 
 
Pan Wójt Kazimierz Konicz poinformował, Ŝe drogi gminne będą stopniowo remontowane. 
JeŜeli zabraknie kamienia to będzie nawieziony gruby Ŝwir. Poprosił Pana sołtysa z Linowca 
o zorganizowanie zebrania wspólnie z Agencją Rolną w sprawie przekazania kotłowni CO 
lub jej przebudowy w bloku mieszkalnym. 
Następnie przedstawił pismo Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Nowym Mieście 
Lubawskim dotyczące dofinansowania   w wysokości 10.000 zł na  zakup samochodu- 
straŜackiego. Samochód ten będzie słuŜył całemu społeczeństwu powiatu. 
 
Pan Radny Mirosław Wieckiewicz stwierdził, Ŝe budŜet gminy Grodzicznio jest o wiele 
mniejszy jak w Gminie Nowe Miasto i Biskupiec.  UwaŜam, Ŝe  kwota na dofinansowanie 
samochodu dla Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej powinna być mniejsza w stosunku do 
pozostałych gmin powiatu.  
 
Pan Radny Powiatu Czajkowski Lech stwierdził, Ŝe samochód będzie słuŜył dla całego 
społeczeństwa. KaŜdy samorząd gminny na ten cel zadeklarował  10. 000 zł.  
 
Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska poprosiła o przegłosowanie  w sprawie przekazania 
10.000 zł na dofinansowanie  w zakupie samochodu dla Powiatowej StraŜy PoŜarnej w 
Nowym Mieście - Lub. 
Głosowało 15 Radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych ,, za,, 0 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. 
 
Pani Radna Pokojska zapytała Pana Czajkowskiego kiedy będą dokończone prace  
przebudowy mostu na rzece ,, Bałwanka’’. 
Pan Czajkowski Lech   poinformował, Ŝe dokończenie prac na rzece ,, Bałwanka ,, przewiduje 
się na 31 lipca 2007 roku.  
 
 
Ad. 19 
Pani Przewodnicząca podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu. 
 
V Sesję Rady Gminy Grodziczno uwaŜam za zakończoną. 
 
 
 
Protokołowała                      Sekretarz Obrad                                 Przewodnicząca Rady  
M. Kamińska                    Benedykt Kaczorowski                           /  Irena Gorczyńska / 


