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PROTOKÓŁ Nr II / 2 / 06 
z sesji Rady Gminy Grodziczno 

odbytej w dniu 30 listopada 2006 roku. 
 
 

Obrady sesji odbyły się na duŜej sali Urzędu Gminy w Grodzicznie. Obrady rozpoczęły się o 
godz. 11.00, a zakończyły się o godz. 13.30. 
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 , 2 , 3 do protokołu. 
 
 
Ad.1. 
 
Sesja Rady Gminy w Grodzicznie otworzyła Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska, 
powitała wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. 
Następnie poinformowała, Ŝe ślubowanie złoŜone przez Pana Wójta na I Sesji Rady Gminy 
było nieprawomocne poniewaŜ nie zostało opublikowane Obwieszczenie Państwowej 
Komisji Wyborczej w dzienniku ustaw o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 
2006 roku oraz w dniu 26 listopada 2006 roku. W kwestii tej popełnił błąd Radca Prawny 
poniewaŜ do porządku obrad który został mu przedłoŜony nie wniósł poprawek. 
 
 
Ad.2. 
W dzisiejszych obradach sesji bierze udział 15 radnych, co upowaŜnia Radcę do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 
Ad.3. 
Sekretarzem dzisiejszych obrad zgodnie z ustaleniami według listy obecności został radny 
Tadeusz Graszek. 
 
 
Ad.4. 
Przewodnicząca Irena Gorczyńska przedstawiła porządek obrad: 
 
Porządek obrad sesji jest następujący: 

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Ślubowanie Wójta. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budŜecie Gminy na rok 2006. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrzeŜy jeziora Hartowiec obejmującego 
część gruntów wsi Ostaszewo, Gmina Grodziczno. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów połoŜonych w rejonie 
jeziora Kiełpińskiego, obejmujących tereny budownictwa letniskowego, 
mieszkaniowego i rekreacji. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno. 
11. Informacja w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2007 roku. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady i 

radnych. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy 

słuŜbowych radnych Gminy Grodziczno. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie : Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Grodziczno 
16. Zakończenie obrad sesji. 

 
 
 
Zaproponowała zdjęcie z porządku obrad pkt 7 i 8 z uwagi na brak dokładnej informacji w 
tym temacie. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do przedstawionej propozycji 
dotyczącej zmiany porządku obrad. JeŜeli nie ma proszę o przegłosowanie. 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 15 „za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie II sesji Rady Gminy. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Ślubowanie Wójta. 
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006. 
7. Przyjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno. 
9. Informacja w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2007. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia w wysokości diet dla Przewodniczącego Rady 
Gminy Grodziczno i radnych. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych radnych Gminy Grodziczno. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Grodziczno. 
14. Zakończenie obrad. 
 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy moŜe są jakieś uwagi do porządku obrad sesji po 
zmianach. Radni nie wnieśli dodatkowych uwag. Porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad.5. 
Pan Wójt Kazimierz Konicz złoŜył ślubowanie w obecności radnych i gości zaproszonych. 
Tekst ślubowania wypowiedziany przez Pana Wójta Kazimierz Konicz: 
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„Obejmując Urząd Wójta, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować będę, tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy.” ”ŚLUBUJĘ TAK MI DOPOMÓś BÓG”  
 
 
Ad.6. 
Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na rok 2007. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 15 „za” o przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 

Uchwałę Nr II / 10 / 06 
 
 

w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2006. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad.7. 
Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska odczytała projekt uchwały w sprawie: rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapytała, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowało 15 radnych.  
W głosowaniu jawnym głosowało 15 „za” o przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 
                                           Uchwałę Nr II /11 / 06 
 
w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad.8. 
Przewodnicząca Rady Pani Irena Gorczyńska poinformowała Ŝe, uchwałę Nr I / 9 / 06 z dnia 
28 listopada w sprawie: powołania Komisji Statutowej naleŜy uchylić i podjąć drugą uchwałę 
z uwagi na członkostwo w Komisji Radcy Prawnego, który zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie moŜe być członkiem komisji. Do Komisji Statutowej w dniu 28 listopada 
został zgłoszony radny Pan Aranowski Marek i Pan Graszek Tadeusz, którzy pozostali w 
dalszym ciągu w tej komisji. Proszę radnych o podanie jeszcze innych kandydatów. Radni 
zgłosili radnego Jaroszewskiego Stanisława i radną Panią Król Krystynę. Pani 
Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do podanych kandydatów. 
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Radni nie wnieśli uwag. 
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Statutowej. Zapytała, czy 
są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Radny Więckiewicz zgłosił swoje uwagi stwierdzając, Ŝe uchwały nie są sprawdzone przez 
Radcę Prawnego poniewaŜ nie ma pieczątki. Ponadto w porządku obrad nie jest 
zamieszczony punkt interpelacje i zapytania. UwaŜam Ŝe Biuro Rady nie przygotowało 
właściwie sesji. 
 
Pani Przewodnicząca Irena Gorczyńska poinformowała, Ŝe Radcy Prawnego jak wszyscy 
widzimy nie ma na dzisiejszej sesji i dlatego na uchwałach nie ma pieczątki. Uchwały będą 
sprawdzone przez Mecenasa przed wysłaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Urzędu 
Wojewódzkiego. Panie radny Więckiewicz pytam dwukrotnie, czy radni mają uwagi przed 
zmianą i po zmianie porządku obrad. Nie słyszałam, aby Pan radny zgłosił uwagi. 
Wypowiedź Pana radnego jest wypowiedzią pod publikę. 
Następnie Pani Przewodnicząca zapytała po raz drugi, czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. 
 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 „za” 1 wstrzymujący się, 0 przeciw. 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 
 
 

Uchwałę Nr II / 12 /06 
 

w sprawie : powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad.9.  
 
Pani Przewodnicząca poinformowała, Ŝe na wspólnych posiedzeniach Komisji została 
przedstawiona informacja w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 
2007. Uchwały w sprawie podatków obowiązują te same jak w roku ubiegłym to znaczy, Ŝe 
podatek pozostaje taki sam. Materiały przedstawione przez Panią Margalską na wspólnym 
posiedzeniu stanowią załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radny  Grondzewski Alojzy powiedział, Ŝe wysokość podatku rolnego w stosunku do roku 
ubiegłego się zwiększy. 
 
Ad.10. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet 
oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów  Gminy Grodziczno. Zapytała, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. 
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Sołtys Szymańska Barbara powiedziała, Ŝe w projekcie uchwały jest napisane, Ŝe ryczałt 
kwartalny w wysokości 100 zł to koszty przejazdu dla sołtysów. To nie są koszty przejazdu, 
ale koszty za rozmowy telefoniczne związane z funkcją sołtysa. 
 
Radny Grondzewski poinformował, Ŝe ostatnia uchwała dotycząca ryczałtu dla sołtysów w 
kwocie 100 zł dotyczyła kosztów przejazdu. 
 
Pani Sekretarz Urzędu poinformowała, Ŝe jeŜeli byłby zamieszczony zapis w uchwale, Ŝe 
ryczałt kwartalny przysługuje się sołtysom za telefony, byłby zapisem niewłaściwym 
poniewaŜ kaŜdy sołtys posiada telefon prywatny, a nie słuŜbowy. 
 
Pani Przewodnicząca zapytała po raz drugi, czy są uwagi do projektu uchwały, radni nie 
wnieśli uwag. 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 15 „za” 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Radni Podjęli uchwałę. 
Radni podjęli:  
 
 
 
 
 
 Uchwałę Nr II / 13 / 06 
 
w sprawie: ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy 
Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad.11. 
 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
Przewodniczącego Rady Gminy i radnych. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. 
 
Radna Świetlik powiedziała, Ŝe na posiedzeniu wspólnych Komisji padło takie stwierdzenie, 
Ŝe Wiceprzewodniczący nie ma Ŝadnych obowiązków. Jest to nieprawdą poniewaŜ moŜna się 
zapoznać z § 16 Statutu Gminy Grodziczno. 
 
Radny Więckiewicz wniósł uwagi do uchwały i zaproponował i zaproponował wykreślenie w 
§ 4 punktu 4 z przyłączeniem tego punktu do punktu 3. Dodał, Ŝe wysokość diet powinniśmy 
podtrzymać jak w poprzedniej kadencji. 
UwaŜam, Ŝe kwota diety nie powinna być jednakowa dla wszystkich radnych. Płatność diety 
powinna być zaleŜna od zaangaŜowania radnego. 
 
Pani Przewodnicząca powiedziała, Ŝe nie ogranicza pracy w Komisjach. KaŜdy radny ma 
prawo się wykazać swoją pracą. 
Zapytała po raz drugi, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag. 
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Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 9 „za” 2 przeciw, 4 wstrzymujących się. 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 
  
 Uchwałę Nr II / 14 / 06 
 
 
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Ad.12. 
 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia naleŜności z tytułu 
zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych Gminy Grodziczno. Zapytała, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 „za” 1 wstrzymujący się, 0 przeciw. 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
 
 
 
 
 Uchwałę Nr II / 15 / 06 
 
w sprawie: ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych Gminy 
Grodziczno. 
 
Ad.13. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. 
 
Radny Grondzewski powiedział, Ŝe w poprzedniej kadencji kiedy Rada Gminy podjęła taką 
decyzję, aby byłemu wójtowi wprowadzić do uposaŜenia 20% dodatku specjalnego, który się 
naleŜał zgodnie z przepisami od 20 do 40% to obecny Pan Wójt był przeciwny. Jako 
Przewodniczący poprzedniej kadencji powiedziałem do Pana Konicza obecnego Wójta,  Panie 
Radny startuje Pan na Wójta, czy będzie Pan przeciwny kiedy zostanie wybrany Wójtem. 
Otrzymałem odpowiedź, Ŝe bardzo dziękuje za reklamę. 
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Z pełnym szacunkiem dla Pana Wójta, uwaŜam, Ŝe Pan Wójt powinien przynajmniej 
popracować pół roku i zasłuŜyć na takie wynagrodzenie. NaleŜy rozwaŜyć wynagrodzenie 
Wójta. 
 
Pani Przewodnicząca wypowiedziała się jako radna, Ŝe wynagrodzenie dla Pana Wójta 
powinno być takiej samej wysokości jak miał poprzedni Wójt, chociaŜby z tego względu, Ŝe 
Pan Wójt Konicz ma wykształcenie wyŜsze. 
 
Radna Świetlik powiedziała, Ŝe nie powinniśmy rozpoczynać od najniŜszego wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy. 
 
Pani przewodnicząca zapytała po raz drugi, czy są uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowało 15 radnych. 
W głosowaniu jawnym głosowało 11 „za” 1 przeciw, 4 wstrzymujących się. 
Radni podjęli uchwałę. 
Radni podjęli: 
  
 
 
 
 Uchwałę Nr II / 16 / 06 
 
 
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno. 
 
Uchwała Stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
 
Pan Sołtys powiedział, Ŝe w kaŜdym roku jest sporządzany harmonogram odśnieŜania 
dróg na terenie gminy Grodziczno i kaŜdy sołtys powinien go otrzymać 2 
egzemplarzach. 
 
Radny Aranowski zapytał, czy taki harmonogram został sporządzony. 
 
Radny Zieliński zapytał, jakie jest zadłuŜenie gminy. 
 
Radna Pokojska poprosiła o podanie kwoty zadłuŜenia. 
 
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe zadłuŜenie gminy jest na kwotę 1232 000 co stanowi 9% do 
budŜetu. 
 
Radna Świetlik wnioskowała o zamontowanie barierek wzdłuŜ chodnika / przy szkole w 
miejscowości Ostaszewo /. 
 
Radny Zieliński zapytał kto ponosi koszt za oświetlenie uliczne i dlaczego w jednym miejscu 
świecą 3 lampy, a w niektórych miejscach wszystkie lampy. 
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Radna Pokojska powiedziała, Ŝe środki na ten cel są przeznaczone zgodnie z podpisaną 
umową z energetyką. 
 
Radny Aranowski zapytał, dlaczego nie ma oświetlenia przy Pani Sołtys w Mroczenku. 
 
Radny Więckiewicz powiedział, Ŝe przy Dyrektorach szkół teŜ powinno być oświetlenie. 
 
Radny Kaczorowski poinformował, Ŝe autobus szkolny – Trzcin nie zabiera dzieci na trasie 
pomiędzy Trzcinem a Mrocznem. 
 
Radny Grondzewski powiedział, Ŝe bardzo się dziwi, Ŝe Pan Radny Kaczorowski nie zna tych 
spraw. Kryteria dowozu dzieci były poruszane niejednokrotnie w ubiegłej kadencji. 
Wykonujemy umowy zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Gminy. Warunkiem zabrania 
dzieci musi być oznakowany przystanek autobusowy. 
 
Radny Aranowski powiedział, Ŝe bardzo się zastanawia kto wymyślił tak niebezpieczny 
przystanek przy Państwu Kobylskich. 
 
Radny Grondzewski powiedział, przystanek powstał z inicjatywy rejonu Dróg z 
uzgodnieniem, z Urzędem Gminy i Policją. 
 
Radny Szpakowski zapytał, czy autobus szkolny do Kowalik po trasie moŜe zabierać dzieci 
do Boleszyna. 
 
Radny Grondzewski powiedział po raz drugi, Ŝe przewoźnika obowiązują przystanki 
autobusowe poniewaŜ odpowiada za przewóz dzieci zgodnie z podpisaną umową z Urzędem 
gminy. śaden kierowca nie zabierze po trasie Ŝadnego dziecka poniewaŜ bierze na siebie 
odpowiedzialność i jest to nie zgodne z podpisaną umową. 
 
Radny Więckiewicz po raz kolejny interweniuje do Urzędu Gminy o załatwienie sprawy 
dotyczącej wycinki zakrzaczenia / droga Świniarc – Tuszewo /, w Rejonie Dróg w Iławie. 
 
 
Pani Przewodnicząca poinformowała, Ŝe narada sołtysów odbędzie się w dniu 8 grudnia 2006 
roku o godz. 10.00 w Sali Urzędu Gminy. 
 
Pan Wójt Konicz powiedział, Ŝe wszystkie problemy poruszane na sesji będą stawały na 
Komisjach Rady Gminy. Sprawa zakrzaczenia na odcinku drogi Świniarc – Tuszewo zgłoszę 
do Rejonu Dróg w Iławie 
JeŜeli chodzi o moje wynagrodzenie miesięczne nic Wysokiej Radzie nie sugerowałem, Radni 
sami podjęli taką uchwałę za którą dziękuję. 
 
Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym za uczestnictwo w obradach sesji. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  
zamykam II Sesję Rady Gminy Grodziczno. 
 
 
Protokołowała  Sekretarz Obrad Przewodnicząca Rady Gminy 
 
M. Kamińska     /Graszek Tadeusz/  /Irena Gorczyńska/ 


