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PROTOKÓŁ Nr III / 3 / 06 
z posiedzenia sesji Rady Gminy 

odbytego w dniu 29 grudnia 2006 roku 
 
 

Posiedzenie sesji Rady Gminy rozpoczęło się o godz. 1000 , a zakończyło o godz. 1400 . 
Posiedzenie odbyło się na duŜej sali narad Urzędu Gminy. 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 , 2 , 3 , 4 do protokołu. 
 
Ad.1. 
Sesję Rady Gminy w Grodzicznie otworzyła Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska, 
powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, a następnie przedstawiła porządek 
posiedzenia. 
 
Porządek obrad sesji jest następujący: 

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór sekretarz obrad 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy. 
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy na rok 2006. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2007. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy 

Grodziczno do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku 
Gmin „Działdowszczyzna”  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Szczegółowy sposób obliczenia 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria 
przyznawania nagród, oraz w sprawie przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na lata 2007-2010. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomani w Gminie Grodziczno na lata 2007-2010. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Grodzicznie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Związku Gmin Ziemi 
Nowomiejskiej. 

18. Odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski. 
19. Zakończenie obrad. 
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Ad.2. 
W dzisiejszych obradach sesji Rady Gminy bierze udział 14 radnych, co upowaŜnia radę 
Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Ad.3. 
Sekretarzem dzisiejszych obrad zgodnie z ustaleniami I Sesji Rady Gminy został Pan Radny 
Alojzy Grondzewski. 
 
 
Ad.4. 
Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała zdjęcie z porządku obrad punktu 17 
dotyczącego wyboru delegatów do Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej, a następnie 
wprowadzenie w punkcie 17 podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia diet dla Przewodniczącej 
i Radnym i punktu 18 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej. 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do przedstawionej propozycji zmiany w 
porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowało 14 radnych. 
W głosowaniu głosowało 14 radnych „za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad po zmianach: 
 
 
 
 
Porządek obrad sesji jest następujący: 

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór sekretarz obrad 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy. 
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy na rok 2006. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2007. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy 

Grodziczno do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku 
Gmin „Działdowszczyzna”  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Szczegółowy sposób obliczenia 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria 
przyznawania nagród, oraz w sprawie przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na lata 2007-2010. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomani w Gminie Grodziczno na lata 2007-2010. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Grodzicznie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady 
Gminy i Radnych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
19. Odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski. 
20. Zakończenie obrad. 

 
 
Pani Przewodnicząca zapytała po raz drugi czy są jeszcze uwagi do zmiany porządku obrad. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
 
Ad.5. 
Protokół z I i II Sesji Rady Gminy bez odczytywania został przyjęty jednogłośnie 14 głosami 
„za” w głosowaniu jawnym. Przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy protokoły zostały 
wyłoŜone w biurze Rady Gminy , z którymi radni mogli się zapoznać. 
 
Ad.6. 
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy 
Grodzicznie Pan Kazimierz Konicz, który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Ad.7. 
Interpelacje oraz wolne wnioski. 
 
Pan Radny Więckiewicz po raz kolejny zgłosił wycięcie zakrzaczenia na odcinku drogi 
Świniarc-Tuszewo. 
 
Pan Radny Grondzewski zapytał na czyje zlecenie został podłączony wodociąg do Pana 
Grabkowskiego. Kto pokrył koszt i w jakiej wysokości. 
 
Radna Pani Pokojska zapytała dlaczego działka o takim areale jest tak wysoko wyceniona – 
70.000 zł. 
 
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe działka ta jest przy zakładzie ORISTO i dlatego jest tak wysoka 
cena. 
 
Pani Przewodnicząca poprosiła o inwentaryzację brakujących wodociągów na terenie Gminy 
Grodziczno. 
 
Pan Radny Kaczorowski powiedział, Ŝe to była wyłącznie jego inicjatywa, aby podłączyć 
rolnikowi wodę poniewaŜ Pan Grabkowski miał przez okres 2 lat obiecane przez 
poprzedniego Wójta, Ŝe wodę będzie miał podłączoną, poniewaŜ nie został ujęty w planie 
wodociągowania. Decyzja była wyłącznie moja zgodnie z obietnicami poprzedniego Wójta. 
 
Radny Grondzewski powiedział Panie Radny Kaczorowski nie jest Pan sam, ale są radni, 
którzy powinni być wcześniej poinformowani. Jak moŜna jednoosobowo decydować, 
zapraszać rolników na Komisję, podejmować samemu wnioski nie informując Komisji 
Resortowej i pozostałych radnych. Panie Radny to jest Rada Gminy, a nie prywatny folwark, 
jak się zarzucało w poprzedniej kadencji. 
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Radny Więckiewicz poparł wypowiedź kolegi Grondzewskiego. 
 
Radna Pani Pokojska poparła swoich przedmówców dodając, Ŝe w tej sprawie Radny 
Kaczorowski powinien przekonsultować z Radą Gminy, poniewaŜ ten koszt podłączenia 
wodociągu ponosi Urząd Gminy. 
 
Pan Radny Kaczorowski powiedział, Ŝe Pan Grondzewski jako były przewodniczący nic nie 
zrobił w kwestii podłączenia wodociągu Panu Grabkowskiemu. 
 
Radny Więckiewicz powiedział, Ŝe na terenie Gminy byli tacy rolnicy, którzy nie wyraŜali 
zgody na podłączenie wodociągu i dlaczego dzisiaj Urząd Gminy ma ponosić dodatkowe 
koszty. 
 
Radny Pan Aranowski zapytał dlaczego wartość tak małej działki połoŜonej w Mroczenku 
jest tak wysoka / 7000 zł / 
 
Pan Wójt powiedział, Ŝe cena jest tak wysoka poniewaŜ w ostatnich 2 latach cena 1 ha bardzo 
wysoko wzrosła. 
 
Radny Pan Graszek Tadeusz powiedział, Ŝe przetarg na utrzymanie wodociągu w Gminie 
który wygrała Lubawska Spółka powinien być uniewaŜniony, poniewaŜ Spółka Lubawska 
Ŝadnych remontów nie wykonała przez okres 3 lat,  a w obecnej chwili zaoferowała tylko 
15% za pobór wody w Gminie Grodziczno. 
 
Pani Sołtys z Boleszyna po raz kolejny zgłosiła niedokończenie odwodnienia przy Panu 
Wrzosku w Boleszynie. Odwodnienie zostało wykonane, ale tam gdzie nie było takiej 
potrzeby. 
 
Pan Radny Zieliński – zgłosił, o postawienie znaku ograniczenia prędkości na drodze od 
Mortąg w kierunku Zajączkowa. Znak ten powinien być ustawiony chociaŜby z tego względu, 
Ŝe jest to teren zabudowany i często kierowcy płacą mandaty poniewaŜ są zatrzymywani 
przez policję. 
Ponadto poruszył sprawę oświetlenia w Kuligach. Zgłaszał na wspólnym posiedzeniu komisji, 
Ŝe w tej miejscowości świeci za duŜa ilość lamp ulicznych. 
Ilość tych lamp powinna być stanowczo zmniejszona poniewaŜ niektóre miejscowości nie 
mają Ŝadnej lampy tak jak na przykład miejscowość Wulka. 
 
Pan Radny Szpakowski korzystając z bytności Pana Radnego Powiatu Nowomiejskiego 
zapytał, czy jest w planie budowa drogi Leźno – Boleszyn. 
 
Pan Radny Czajkowski poinformował, Ŝe na dzień dzisiejszy nie moŜe nic obiecać poniewaŜ 
decyzję podejmuje Zarząd Powiatu. Jest planowana budowa szpitala, gdzie są potrzebne na 
ten cel nie małe środki. Nie ukrywam, Ŝe chciałbym, aby ta inwestycja była zrealizowana. 
 
Radna Trzaskalska powiedziała, Ŝe w pierwszej kolejności będzie zrealizowana inwestycja 
przebudowy mostu na rzece Bałwanka, a dopiero moŜna pomyśleć o innych inwestycjach. 
 
Radny Jaroszewski zapytał, czy kiedykolwiek wiadukt kolejowy w Linowcu będzie 
przebudowany, poniewaŜ jest to uciąŜliwe dla kierowców z duŜym tonaŜem. 
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Ad.8. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006 przedstawiła Pani 
Przewodnicząca Irena Gorczyńska. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały. Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowało 14 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 „za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 
 

Uchwałę Nr III / 17 / 06 
 

w sprawie zmian: w budŜecie gminy na rok 2006. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Ad.9. 
Pani Przewodnicząca przed przedstawieniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
gminy na rok 2007 odczytała uchwałę Nr 966 / 2006 składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wydania opinii o 
przedłoŜonym projekcie budŜetu na rok 2007. Następnie odczytała projekt uchwalenia 
budŜetu gminy na rok 2007, który stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
 
 
Radny Grondzewski wnioskował, aby w sprawozdaniu międzysesyjnym Wójt Gminy 
informował radnych / pisemnie / odnośnie § 11 Uchwały Nr III / 18 / 06 z dnia 29 grudnia 
2006 roku dotyczącej:  
UpowaŜnienia Wójta do: 
1.Zasięgnięcia kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budŜetu do wysokości 500.000 zł,  
2.zaciągania zobowiązań:                                                                                                             
a /  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty 
zrealizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na 
zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,                                                              
 b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2008 / jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku. 
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między 
rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków 
zwiększających wynagrodzenia oraz wydatków między działami, 
4. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom 
jednostek budŜetowych: szkół podstawowych, gimnazjów, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, w zakresie przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w 
obrębie działu oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 
 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są  jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
JeŜeli nie ma proszę o przegłosowanie. 
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Głosowało 14 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 „za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
 
Radni podjęli uchwałę, 
Radni podjęli: 
 
 

Uchwałę Nr III / 18 / 06 
 

w sprawie: uchwalenia budŜetu gminy na rok 2007. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Ad.12. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
przyznawania tych dodatków. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przedstawiła Pani Przewodnicząca Rady 
gminy Irena Gorczyńska. 
Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Radny Więckiewicz powiedział, Ŝe naleŜałoby zapytać Dyrektorów, co w tym temacie maja 
do powiedzenia. NaleŜałoby równieŜ zapoznać się z opinią Związków Zawodowych. Dodał, 
Ŝe w ubiegłym roku Komisja Oświaty w tym temacie spotkała się z przedstawicielami 
Związków Zawodowych i ustalono, Ŝe z uwagi na brak środków finansowych w roku 2006 
podwyŜki dla nauczycieli będą w roku 2007. UwaŜam, Ŝe dodatek motywacyjny, który został 
zwiększony o 2%nie jest adekwatny do przysługującej podwyŜki dla nauczycieli. Ponadto 
dodał, ze w regulaminie powinien być zapis /rozszerzony punkt/, ze nauczycielowi naleŜy 
wypłacić za godziny ponadwymiarowe np nauczyciel wyjeŜdŜa z dziećmi na zawody ma 
zapłacone np za 4 godziny, poniewaŜ w tym dniu pracuje 4 godziny, a faktycznie prace 
wykonuje przez 8 godzin. 
Zapytał Panią Sekretarz, czy Związki Zawodowe zaakceptowały te regulaminy. 
 
Pani Sekretarz odpowiedziała, ze jest akceptacja od Związków Zawodowych. 
 
Pan Wójt powiedział, Ŝe gmina duŜo wydaje środków na oświatę, to nie tylko wynagrodzenia 
nauczycieli, ale remonty i utrzymanie budynków. 
 
Pani skarbnik poinformowała, Ŝe z budŜetu samorządowego zostało wydatkowanych 744,024 
zł na oświatę. 
 
Pani dyrektor Szkoły w Zajączkowie - powiedziała, Ŝe nikt nie dokłada do szkół, poniewaŜ 
plany na 2007 rok dopasowane są do subwencji. 
 
Pan Zbrzezny Jarosław – Dyrektor Gimnazjum powiedział, Ŝe zwiększenie 2% dodatku 
motywacyjnego nie daje nauczycielowi Ŝadnej podwyŜki. Nauczyciel mianowany ma 
zaniŜone wynagrodzenie o 300 zł, a nauczyciel dyplomowany o 150 zł. 
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Pan Radny Więckiewicz powiedział, Ŝe bardzo źle się stało, Ŝe nie było Związków 
Zawodowych na posiedzeniu Komisji Oświaty, poniewaŜ obietnice ubiegłego roku nie zostały 
zrealizowane. 
 
Radna Pokojska powiedziała, Ŝe nauczyciele w naszych szkołach pracują bardzo duŜo po 
godzinach pracy i powinni mieć zapłacone za te godziny. 
 
Pan Wójt powiedział, Ŝe rozumie Pana Dyrektora Zbrzeznego, Ŝe 2% to jest naprawdę bardzo 
mało na osobę, ale w skali gminy to jest duŜo, bo 52,000 zł. NaleŜy rozumieć, Ŝe jest bardzo 
duŜo potrzeb związanych z oświatą, nie tylko wynagrodzenia. Ja Wójt nie będę ograniczać 
godzin ponad liczbowych.  
 
Radny Grondzewski powiedział, Ŝe nie moŜna tak rozumować, Ŝe subwencja jest 
wykorzystana tylko na wynagrodzenia. 
Urząd gminy utrzymuje oddziały przedszkolne plus dowóz dzieci. 
 
Radny Więckiewicz wnioskował o rozszerzenie w regulaminie punktu dotyczącego godzin 
ponadwymiarowych. 
 
Pani Przewodnicząca powiedziała, Ŝe uwagi odnośnie regulaminu powinny być zgłoszone 
przez Radnych na wspólnych Komisjach. 
 
Radny Więckiewicz powiedział, Ŝe sam osobiście zgłaszał uwagi do regulaminu. 
 
Radny Kaczorowski powiedział, Ŝe na terenie gminy nie mamy tylko samej oświaty. W 
ostatnim okresie duŜo środków zostało wydatkowane na oświatę, z tego tytułu mamy nie małe 
obciąŜenia. Jest wiele potrzeb na terenie gminy, a mianowicie dokończenie wodociągowania 
gminy. Część mieszkańców naszej gminy nie ma wody, a to jest chyba na dzień dzisiejszy 
najwaŜniejsze. 
 
Pani przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
JeŜeli nie ma proszę o przegłosowanie. 
 
Głosowało 14 Radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 9”za” 2 przeciw, 3 wstrzymujących się. 
 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 

Uchwałę Nr III / 21 / 06 
 

w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny doraźnych 
zastępstw. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Ad.!3. 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania 
nagród, oraz w sprawie przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego przedstawiła Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska. Zapytała, czy są uwagi 
do projektu uchwały. 
 
Radny Więckiewicz powiedział, Ŝe w sprawie dodatku mieszkaniowego nic się nie zmieniło 
pozostało tak samo jak w roku ubiegłym. Dodatek mieszkaniowy prawdopodobnie wchodzi 
do części składowej wynagrodzenia. W roku ubiegłym było ustalone, Ŝe dodatek 
mieszkaniowy zostanie podwyŜszony. 
 
Pan Wójt powiedział, Ŝe jako Wójt moŜe przekazać wszystkie środki na oświatę, ale pewne 
priorytety dla całej gminy, a nie tylko na oświatę. UwaŜam, Ŝe nauczyciele nie są w tak 
tragicznej sytuacji, mają pensję i mieszkania, które mieli moŜliwość kupna po kosztach 
wyceny w byłych szkołach. Nie moŜna tylko myśleć o potrzebach oświaty, poniewaŜ na 
terenie gminy jest wiele potrzeb, a budŜet gminy jest taki, jaki jest. 
 
Pani przewodnicząca zapytała po raz drugi, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały. 
JeŜeli nie ma proszę o przegłosowanie. 
 
Głosowało 14 Radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 11”za” 1 przeciw, 2 wstrzymujących się. 
 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 

Uchwałę Nr III / 22 / 06 
 

w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród, oraz w 
sprawie przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Ad.14. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Grodziczno na 
2007 rok. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag. 
   
Głosowało 14 Radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 14”za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
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Uchwałę Nr III / 23 / 06 
 

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w gminie Grodziczno na 2007 rok. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Ad.15. 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 
Gminie Grodziczno na lata 2007-2010 odczytała Pani Przewodnicząca Gorczyńska Irena. 
Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Głosowało 14 Radnych. 
 
W głosowaniu jawnym głosowało 14”za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 

Uchwałę Nr III / 24 / 06 
 

w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
Grodziczno na lata 2007-2010. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Ad.16. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 
PZOZ w Grodzicznie. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Radni 
nie wnieśli uwag. 
 
Głosowało 14 radnych.  
W głosowaniu jawnym głosowało 14 „za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Radni podjęli uchwałę.  
Radni podjęli: 
 

 
Uchwałę Nr III / 25 / 06 

 
w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Grodzicznie. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
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Ad. 17.  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącej Rady Gminy i 
radnych przedstawiła Pani Przewodnicząca Rady Irena Gorczyńska. Zapytała, czy są uwagi 
do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Pan Łakomy Wiesław powiedział, Ŝe z treści uchwały wynika, Ŝe radni będą mieli potrącone 
50 zł tylko za nieobecność w posiedzeniu Komisji. Natomiast za nieobecność w sesji nie 
będzie potrąceń od diety miesięcznej. 
 
 
Pan Więckiewicz powiedział, Ŝe naleŜy w 4 punkcie dołączyć do 3 punktu z wykreśleniem 
słowa w okresie międzysesyjnym, wpisać, Ŝe za nieobecność radnych w Komisjach i sesji 
Rady Gminy potrąca 50 zł.  
 
Pani Przewodnicząca powiedziała, Ŝe uchwała była sporządzana przez mecenasa co świadczy 
o tym, Ŝe na projekcie uchwały jest pieczątka. 
 
Radny Więckiewicz powiedział, Ŝe rozmawiał z mecenasem i uchwałę naleŜy poprawić. 
 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy radni po poprawkach uchwały wnoszą uwagi. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowało 14 radnych. 
 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 „za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 

Uchwałę Nr III / 26 / 06 
 

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącej Rady Gminy i radnych. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad.18. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Gmin. Poinformowała, Ŝe skład osobowy Komisji Rewizyjnej pozostaje ten sam. 
Zmiana dotyczy Przewodniczącego. Na wspólnym posiedzeniu zaproponowano, aby 
Przewodniczącym Komisji został Pan Radny Szpakowski Waldemar. 
Następnie odczytała projekt uchwały i zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały. 
 
Więckiewicz powiedział, Ŝe okazuje się, Ŝe demokracja ma róŜny wyraz i róŜnie jest 
odbierana, kiedy to wprowadzamy na początku kadencji uchwałę, która dopuszcza 
opozycyjnego radnego do przewodniczenia Komisją Rewizyjną jest to traktowane jako 
normalność, później za pięć minut okazuje się, Ŝe jest to nienormalna sytuacja zagraŜająca 
pracy Wójta. Ja rozumie takŜe ciągotki do tych 100 zł, bo przecieŜ o to głównie chodzi. 
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Szanowni państwo nie ma Ŝadnego problemu, przecieŜ nie w tym rzecz, tylko naduŜywamy 
budŜety gminy świadomie i celowo, skoro była stworzona szansa, Ŝe przewodniczenie w 
jednej, czy dwóch komisjach nie daje większych pieniędzy. 
 
Pani Przewodnicząca powiedziała przystępujemy do głosowania. 
 
Głosowało 14 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 9 „za” 2 przeciw, 3 wstrzymujących się. 
 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 

Uchwałę Nr III / 27 / 06 
 

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
 
Następnie Pan Radny Więckiewicz złoŜył pismo do Pani Przewodniczącej i poprosił o 
odczytanie. 
Pani Przewodnicząca odczytała pismo złoŜone przez Pana Więckiewicz. Pismo stanowi 
załącznik Nr 17 do protokołu. 
Pani Przewodnicząca powiedziała – nie widzę aby radni nie mieli dostępu w sprawie 
porozumiewania się z Panem Wójtem, ale jest to tylko moje osobiste odczucie i nie moŜe być 
uznawane jako całość. 
Następnie poinformowała, Ŝe do 16 stycznia 2007 roku naleŜy zgłaszać kandydatów na 
członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej do Komisji Okręgowej w celu zarejestrowania. 
Kandydat musi zebrać 50 podpisów. Bardzo proszę o nagłośnienie tej sprawy. 
 
 
Ad.19. 
Odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski. 
 
Pan Wójt powiedział, Ŝe nie jest zadowolony z pisma z Zarządu Dróg Powiatowych w 
sprawie wycinki drzew na odcinku drogi Świniarc – Tuszewo. Zwrócimy się z odpowiednim 
pismem do Pana Starosty. Podłączenie wody do Pana Grabkowskiego ciągnęła się przez okres 
2 lat. Pan Grabkowski ma wielodzietną rodzinę i woda dla tej rodziny jak równieŜ dla innych 
rodzin, którzy nie są podłączeni do wodociągu to zadanie Urzędu Gminy. Nie moŜemy Ŝądać 
od tych osób 100% pokrycia kosztów. Koszt podłączenia wody Pana Grabkowskiego wyniósł 
4 500 zł. Rolnik moŜe pokryć częściowo koszty, ale nie moŜe płacić więcej niŜ 1200 zł. Jako 
Urząd Gminy będziemy sukcesywnie według kolejności podłączać wodę rolnikom. 
 
Pan Bartnicki poinformował, Ŝe na terenie gminy Grodziczno nie jest zwodociągowania wieś 
Lorki, góry Mrockie, spinka w Trzcinie, rolnicy indywidualni oraz pozostała modernizacja 
stacji wodnej. 
 
Pan Wójt poinformował, Ŝe procedura przetargowa została prawidłowo przeprowadzona. 
Spółka Lubawska wygrała przetarg i naleŜy to zaakceptować. JeŜeli będzie wykonywała 
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remonty zgodnie z umową to 15% za pobór wody odprowadzane przez Spółkę na rzecz 
Urzędu Gminy to nie jest mało. Będziemy wymagać zgodnie z umową o przeprowadzenie 
remontów. Panie Radny Aranowski jak juŜ powiedziałem wcześniej cena gruntu rolnego jest 
na dzień dzisiejszy bardzo wysoka. Pan Klejna Leszek podejmie działania w kwestii 
ustawienia znaku ograniczającego prędkość na odcinku drogi Mortęgi – Zajączkowo. Pani 
Sołtys z Boleszyna znam problem odwodnienia w Boleszynie. W miarę moŜliwości środków 
finansowych będziemy się starali rozwiązać ten problem. Koszt przebudowy wiaduktu w 
Linowcu wyniósł by 360 tysięcy złotych. Mówi się, Ŝe będzie przebudowa linii kolejowej 
Warszawa – Gdańsk, w tej kwestii na pewno będą poczynione kroki. 
 
Pan Klejna powiedział, Ŝe jeŜeli będzie przebudowa to ten most będzie w ogóle potrzebny, 
być moŜe będzie tunel. 
 
Radny Graszek powiedział, Ŝe naleŜałoby poczynić starania o przywrócenie pociągu z Iławy 
do Montowa o godz. 21.00. Po raz kolejny poruszył sprawę oświetlenia w Kuligach, 
sugerując, Ŝe naleŜałoby część lamp wyłączyć z uwagi na oszczędność. 
 
Pan Wójt poinformował, Ŝe droga Kuligi – Wulka – Tuszewo została w miarę naszych 
moŜliwości naprawiona. Dodał, Ŝe z dniem 1 lutego 2007 roku będzie obowiązywał nowy 
rozkład jazdy pociągów. 
 
Pani Radna Pokojska poprosiła, o skierowanie pisma do ZDW w sprawie połoŜenia chodnika 
od szkoły w Montowie do parowskiej drogi. Pomiary na chodnik były wykonane wcześniej 
przez ZDW. 
 
Radny Grondzewski powiedział, Ŝe nie jest przeciwny, Ŝe została podłączona woda do Pana 
Grabkowskiego, poniewaŜ na pewno naleŜało podłączyć wodę, ale nie moŜe być w Radzie 
Gminy samowoli jaką stosuje Pan Kaczorowski. Nie moŜna tłumaczyć, Ŝe poprzedni Wójt, 
czy Rada coś obiecali. Teraz jest nowy Wójt i nowa Rada i decyzje naleŜą do nich. 
 
Radny Jaroszewski zapytał, czy jest załatwiona z wykonawcą naprawa pękniętych ścian w 
Ośrodku Zdrowia. 
 
Pan Wójt poinformował, Ŝe rozmawiał z wykonawcą i w następnym tygodniu przyjedzie do 
Ośrodka Zdrowia. Obiecał, Ŝe to naprawi. 
 
Pani Kierownik PZOZ powiedziała, Ŝe pęknięcia są bardzo duŜe i nie wiadomo, czy one nie 
są od fundamentu. 
 
Radny Graszek powiedział, Ŝe naleŜy powołać ekspertów, bo samo zaklejenie ścian to nic nie 
da. NaleŜy załatwić w okresie gwarancji. 
 
Pan Wójt powiedział, Ŝe zgłosi to do nadzoru budowlanego. 
 
Pan Dzielnicowy wypowiedział się na temat zagroŜeń i bezpieczeństwa w Gminie. Zwrócił 
się z prośbą do Pana Wójta i wysokiej Rady o wybudowanie parkingu w Ośrodku 
Wczasowym w Ostaszewie i Rynku. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym za uczestnictwo w sesji 
Rady Gminy. 
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Ad. 20. 
III Sesję Rady Gminy uwaŜam za zakończoną. 
 
 
 
  
 
Protokołowała  Sekretarz Obrad Przewodnicząca Rady Gminy 
 
M. Kamińska     /Grondzewski Alojzy/ /Irena Gorczyńska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


