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PROTOKÓŁ Nr XII / 2008 
z sesji Rady Gminy Grodziczno 
odbytej w dniu 8 lutego 2008 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Grodziczno odbyła się na sali narad Urzędu Gminy 
Grodziczno. Rozpoczęła się o godz. 1000, a zakończyła o godz.1420 . 
 
 
W obradach uczestniczyło 13 radnych Rady Gminy oraz  goście zaproszeni.                              
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1,  2, 3, 4 do protokołu. 
  
Ad.1. 
Sesję Rady Gminy Grodziczno otworzyła   Przewodnicząca Pani Irena Gorczyńska, 
przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu. 
 
Ad.2. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Gorczyńska stwierdziła według listy 
obecności, Ŝe w dzisiejszych obradach sesji Rady Gminy uczestniczy 13 radnych co 
stanowi quorum na podejmowanie prawomocnych uchwał. 
 
Ad.3. 
Sekretarzem dzisiejszych obrad sesji zgodnie z ustaleniami I Sesji Rady Gminy 
został radny Pan Zieliński Józef.  
 
Ad. 4. 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Gorczyńska zaproponowała zniesienie z 
porządku obrad pkt 15 dotyczącego   rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 
zebraniach wiejskich, które odbyły się w terminie od 14 listopada 2007r do 
4 stycznia 2008 roku, a wprowadzenie do porządku obrad w pkt 15 projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych. 
 
Porządek obrad sesji przed zmianami: 
 1. Otwarcie XII Sesji   Rady  Gminy.  
 2. Stwierdzenie quorum. 
 3. Wybór sekretarza obrad. 
 4. Przyjęcie   porządku  obrad.  
 5.  Przyjęcie protokołu z XI Sesji  Rady  Gminy. 
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
 7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2008 rok.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  projektu herbu, flagi i pieczęci gminy 

Grodziczno. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze wojewódzkiej w 
Grodzicznie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w 
Grodzicznie  z/s w Ostaszewie. 

12. Projekt uchwały w sprawie zbycia działki oznaczonej nr 40 o pow. 0,6104-ha 
połoŜonej w obrębie Zajączkowo KW 21194  własność gmina Grodziczno.  

13. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i 
rodzaje przyznawanych świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną  dla 
nauczycieli gminy Grodziczno.  
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14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń      
      znajdujących się w budynku Domu Ludowego w Mrocznie. 
15. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich, które odbyły się w 

terminie  od  14 listopada do 4 stycznia 2008 roku. 
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  oraz wolne wnioski. 
17. Zakończenie obrad. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała porządek obrad po zmianach. 
 
Porządek obrad sesji jest po zmianach: 
 1. Otwarcie XII Sesji  Rady  Gminy.  
 2. Stwierdzenie quorum. 
 3. Wybór sekretarza obrad. 
 4. Przyjęcie porządku  obrad.  
 5  Przyjęcie protokołu z XI Sesji  Rady  Gminy. 
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
 7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2008 rok.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  projektu herbu, flagi i pieczęci gminy 

Grodziczno. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze wojewódzkiej w 
Grodzicznie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w 
Grodzicznie 

       z/s w Ostaszewie. 
12. Projekt uchwały w sprawie zbycia działki oznaczonej nr 40 o pow. 0,6104-ha 

połoŜonej w obrębie Zajączkowo KW 21194  własność gmina Grodziczno.  
13. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i 

rodzaje przyznawanych świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną  dla 
nauczycieli gminy Grodziczno.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń  
znajdujących się w budynku Domu Ludowego w Mrocznie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego 
Rady Gminy i radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  oraz wolne wnioski. 
17. Zakończenie obrad. 
 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Pani Irena Gorczyńska  zapytała, 
czy są uwagi do porządku obrad po wprowadzeniu zmian w pkt 15. Radni nie wnieśli 
uwag. 
 
 
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych: 
W głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem porządku obrad po zmianach: 

 .   13  ,,za’’ 
 .     0  ,,przeciew’’ 
 .     0  ,, wstrzymujących się ‘’ 
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Ad. 5. 
 
Protokół z XI sesji Rady Gminy został przyjęty w głosowaniu jawnym bez 
odczytywania głosami: 

  .   13 ,, za’’ 
  .    0 ,, przeciw ‘’ 
 .     0 ,, wstrzymujących się’’ 
 
O godz. 1020 przybył na sesję Pan Mirosław Więckiewicz Radny Gminy Grodziczno. 
 
  Ad. 6.  
  Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy  w okresie międzysesyjnym  przedstawił Pan 
Wójt Kazimierz Konicz. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.  
 
Radny Pan Kaczorowski Benedykt poinformował, Ŝe w dniu 16 lutego 2008 roku jest 
organizowany wyjazd na Targi Rolnicze do Poznania. Koszt wyjazdu jednej osoby 
wynosi 25 zł. Na wniosek Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania Rady 
Gminy Grodziczno, Wójt Gminy dofinansuje koszt wyjazdu na Targi Rolnicze. 
Następnie poinformował, Ŝe z uwagi  na drastyczną sytuację w rolnictwie Związki 
Zawodowe Rolników planują wyjazd do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. 
 
 
Radna Pani Świetlik Marianna – stwierdziła, Ŝe we wsi Ostaszewo są drogi nie 
przejezdne i naleŜy w jak najszybszym terminie je wyremontować. Ponadto 
poprosiła o zajęcie się rowem, który powstał w wyniku odwodnienia wsi 
Ostaszewo. Rów znajduje się przy drodze gminnej  od sklepu spoŜywczego w 
kierunku Gronowa.   
 
 
Radny Pan Grondzewski  jako przewoźnik dzieci szkolnych wnioskuje o 
nawiezienie drogi gminnej / góry Mrockie /. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Gorczyńska poinformowała, Ŝe na 
drodze od cmentarza do szkoły Podstawowej w Grodzicznie są powybijane 
dziury w nawierzchni asfaltowej. NaleŜałoby w jak najszybszym terminie 
połoŜyć nową nawierzchnie.  
 
Radny Pan Szpakowski temat dróg kilkakrotnie był omawiany na 
posiedzeniach. Korzystając z bytności Pana Starosty poprosił o realizację 
modernizacji drogi Boleszyn – Leźno, oraz nawiezienie drogi gminnej  Ŝwirem 
w kierunku Zalesia jak równieŜ wykonanie wycinki suchych drzew w 
Kowalikach. 
 
Radna Teresa Klimek stwierdziła, Ŝe drogi gminne są w bardzo złym stanie. W 
okresie wiosłem naleŜy  przeprowadzić remont. Poprosiła o połoŜenie 
dywanika asfaltowego od Państwa Egert do Pańska Kamińskich w Mrocznie, 
chociaŜby z tego względu , Ŝe zamieszkuje tam osoba niepełnosprawna, która 
nie ma moŜliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim z uwagi na nierówność drogi. 
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Sołtys  Pan Marcin Groszewski proponuje bezpłatny Ŝwir na remont dróg 
gminnych w Trzcinie. 
 
 
Sołtys Pani Mazurewicz Teresa poinformowała, Ŝe gruz z rozbiórki domu Pani 
Doktor jest składowany przy byłej świetlicy w Rynku. 
 
Sołtys Montowo Pani Szymańska Barbara zgłosiła problem wszystkich 
sołtysów  w wypełnianiu wniosków na pozyskanie środków z zewnątrz. 
 
 Radny Pan Aranowski Marek  wnioskuje o naprawę drogi w kierunku Tyliczki – 
Mroczenko oraz drogi gminnej od Pana Korzenia do Bendyka. Środki, które 
były przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, które nie 
zostały wydatkowane naleŜy przeznaczyć na remonty bieŜące dróg gminnych. 
 
Starosta Pan Czajka Stanisław pozytywnie ocenił współpracę gminy Grodziczno ze 
starostwem. Obligatoryjnie dwa razy w roku uczestniczy w  posiedzeniu sesji Rady 
Gminy. JeŜeli jest taka potrzeba to moŜe uczestniczyć w sesji częściej. 
Następnie poinformował, Ŝe droga nr 541, która przebiega przez Ostaszewo jest w 
projekcie kluczowym województwa warmińsko – mazurskiego. W czasie modernizacji 
drogi będą wycinane drzewa celem jej poszerzenia. Planowany jest równieŜ remont 
mostu w Kuligach oraz modernizacja wiaduktu w Hartowcu. W czasie remontu mostu 
w Kuligach planujemy dopuszczenie ruchu  od Grodziczna  w kierunku Mroczenka do 
Nowego Miasta. Z uwagi na dopuszczenie ruchu przez Grodziczno przy cmentarzu 
pod Szkołę Podstawową być moŜe będzie szansa na połoŜenie dywanika 
asfaltowego. JeŜeli chodzi o drogi powiatowe to remont jest przeprowadzany  w 
miarę moŜliwości posiadanych środków finansowych. Na terenie powiatu mamy tylko 
trzy drogi Ŝwirowe tj. dwie w gminie Biskupiec i 1 w gminie Grodziczno tj.  Boleszyn – 
Leźno , która będzie modernizowana.  Planujemy remont cząstkowy zakończyć 15 
kwietnia 2008 roku, przebudowę chodnika około 100 m w miejscowości Śwniarc. Na 
dzień dzisiejszy nie planujemy połoŜenie nawierzchni na odcinku Mroczno-
Mroczenko.. Następnie poprosił Urząd Gminy o włączenie się do planowanych 
uroczystości takich jak 190 – Lecie Powiatu, 100-Lecie Szpitala, 150 – Lecie Liceum. 
Podkreślił, Ŝe gmina Grodziczno w roku 2008 jest organizatorem DoŜynek 
Powiatowych, które planowane są na dzień 14 września 2008 roku. 
 
Radna Pani Marianna Świetlik poprosiła, aby przy modernizacji drogi 541 został 
połoŜony chodnik w miejscowości Ostaszewo. 
 
Radny Pan Kaczorowski poprosił Pana Starostę o połoŜenie dywanika / 500 m / 
we wsi Mroczno. 
 
Radny Pan Więckiewicz Mirosław zapytał, czy mikroregiony w ramach promocji 
gminy i innych gmin mogą pozyskać środki np. na ścieŜki rowerowe. 
 
Starosta Pan Czajka Stanisław – w miesiącu wrześniu lub październiku planujemy 
połoŜenie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Mroczno. Dyrektor ZDP w 
poniedziałek lub we wtorek skontaktuje się z Sołtysem w celu wykonania podjazdu 
dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. Jak mi wiadomo Marszałek 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosi program na turystykę. Zamierzamy 
przejąć nasypy po trakcji kolejowej w kierunku Zajączkowa, a następnie złoŜyć 
wniosek w celu pozyskania środków na turystykę i między innymi na ścieŜki 
rowerowe po byłym szlaku kolejowym Nowe Miasto – Zajączkowi. Proponuję, aby 
gmina Grodziczno zgłosiła się do pracowników powiatu, którzy zajmują się promocją,  
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w celu zgłoszenia swoich propozycji i koncepcji, które zostaną umieszczone w planie 
powiatowym. Przeprosił za nieobecność w spotkaniu Związków Zawodowych 
Samoobrona, na które nie został zaproszony. 
 
 
Ad. 8. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2008 
przedstawiła Przewodnicząca Pani Irena Gorczyńska. Do przedstawionego projektu 
uchwały głos zabrali: 
 
Radny Grondzewski Alojzy  stwierdził, Ŝe gmina Grodziczno nie jest zadłuŜona i 
moŜna spokojnie zaciągnąć kredyt na realizację potrzeb społeczności lokalnej. 
 
Wójt Gminy Pan Konicz Kazimierz stwierdził, Ŝe w miarę potrzeby gmina skorzysta z 
kredytu.  
 
Radna Pani Klimek Teresa zapytała, czy dobrze zrozumiała, Ŝe koszt połoŜenia 
dywanika asfaltowego wyniesie 350 000 zł , a gmina Grodziczno otrzyma z Urzędu 
Wojewódzkiego 60 000 zł.  
 
Wójt Gminy Pan Konicz Kazimierz poinformował,   Ŝe gmina pozyska z FOGR  
60 000 zł  na modernizację tej drogi, a resztę kosztów pokrywa Urząd Gminy z 
własnych środków. 
Wyjaśnił, Ŝe środki w wysokości 60 000 zł są  tylko i wyłącznie na modernizację dróg  
którymi moŜna dojechać do gruntów ornych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Gorczyńska uwaŜa, Ŝe  modernizacja tej 
drogi jest bardziej potrzebna na odcinku Linowiec – Montowo /do Szkoły/. Właśnie z 
tej drogi korzysta bardzo duŜo młodzieŜy dojeŜdŜającej do szkoły jak równieŜ 
przewoźnik dzieci szkolnych.  
Ponadto prosiła o realizację kupna gruntu pod boisko w Grodzicznie. 
 
Radny Pan Więckiewicz Mirosław stwierdził, Ŝe realizacja modernizacji drogi 
powinna być realizowana w Śwniarcu poniewaŜ Urząd Gminy obieca juŜ 8 lat i do 
tego czasu nie zostało to zrealizowane.  
 
Wójt Gminy Pan Konicz Kazimierz poinformował, Ŝe Urząd Gminy moŜe tylko 
skorzystać z dofinansowania z FOGR na jedną drogę. Modernizację drogi Świniarc 
planujemy na rok 2008. 
 
Przewodnicząca RG Pani Irena Gorczyńska zapytała, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. 
JeŜeli nie ma proszę o przegłosowanie: 
 
 
 W głosowaniu jawnym  głosowało 14 radnych: 

  . 7 głosów ,, za’’ 
 . 6 głosów ,, wstrzymujących się ’’ 
 . 1 głos      ,, przeciw ’’ 
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Radni podjęli: 
 
                                      U c h w a ł ę  Nr XII / 95 / 08 
 
w sprawie:  wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2008 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. 9. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu i herbu, flagi i pieczęci gminy 
Grodziczno odczytała Przewodnicząca RG Grodziczno. Zapytała, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. Radni nie zgłosili uwag. 
 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych:  
 

. 14 głosów  ,,za’’ 

.  0 głosów ,, przeciwnych’’ 

.  0 głosów ,, wstrzymujących się’’ 
 
Radni podęli: 
 
                                        U c h w a ł ę Nr XII /  96 / 08 
 
W sprawie: przyjęcia projektu herbu i flagi, pieczęci gminy Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. 10. 
Projekt  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze wojewódzkiej w Grodzicznie 
przedstawiła Przewodnicząca RG Pani Irena Gorczyńska. Do przedstawionego 
projektu uchwały głos zabrali: 
 
Radny Pan Grondzewski poprosił, aby zwrócić uwagę na dokumentację 
przestrzennego zagospodarowania, w której naleŜy ująć nie tylko domy mieszkalne, 
ale równieŜ sklepy, warsztaty mechaniczne itp.  
 
Wójt Pan Kazimierz Konicz stwierdził, Ŝe w planie zostanie wszystko ujęte zgodnie z  
obowiązującymi przepisami. Wyjaśnił, Ŝe przestrzenne zagospodarowanie tych 
terenów zostanie zrealizowane jak najszybciej poniewaŜ mieszkańcy gminy są 
zainteresowani kupnem działek budowlanych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Gorczyńska – jeŜeli nie ma więcej uwag do 
projektu uchwały proszę o przegłosowanie. 
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W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych: 

.  14 głosów  ,, za’’ 

.   0 głosów  ,, wstrzymujących się ‘’ 

.     0 głosów  ,, przeciw ‘’ 
 
Radni podjęli: 
 
                                           U c h w a ł ę Nr XII / 97 / 08 
 
w  sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów przy drodze wojewódzkiej w Grodzicznie. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. 11. 
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Grodzicznie 
z/s w Ostaszewie przedstawiła Przewodnicząca RG Pani Irena Gorczyńska. 
Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Radni nie wnieśli 
uwag.  
 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych: 

 
.  14 głosami ,, za ’’ 
.  0 głosami ,, wstrzymującymi się ’’ 
.  0 głosów  ,, przeciwnych ’’ 
 
Radni podjęli:  
 
                                  U c h w a ł ę Nr XII / 98 / 08 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Grodzicznie 
z/s  w Ostaszewie. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 
 
 
 
Ad. 12.  
Projekt uchwały w sprawie zbycia działki oznaczonej nr 40 o pow. 0,6104-ha 
połoŜonej w obrębie Zajączkowo księga wieczysta KW 21194 własność gmina 
Grodziczno przedstawiła Przewodnicząca RG Pani Irena Gorczyńska. Zapytała, czy 
są uwagi do przedstawionego projektu  uchwały. Radni nie wnieśli uwag. 
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W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych: 

 
.  14 głosami ,, za’’ 
.    0 głosami ,, wstrzymującymi się’’ 
.    0 głosami ,, przeciw ’’ 
 
Radni podjęli: 
                   
                                     U c h w a ł ę Nr XII / 99 / 08  
 
w sprawie: zbycia działki oznaczonej nr 40 o pow. O,6104 – ha połoŜonej w obrębie 
Zajączkowa księga wieczysta KW 21194 własność  gmina Grodziczno. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. 13.  
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego oraz przyjęcie 
regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy  
zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tej pomocy nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Grodziczno przedstawiła 
Przewodnicząca RG Pani Irena Gorczyńska. Zapytała, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. 
 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych: 
 

. 14 głosami ,, za’’ 

.   0 głosami ,,wstrzymującymi się ’’ 

.   0 głosami  ,, przeciw’’ 
 
Radni podjęli uchwałę: 
 
                                          U c h w a ł ę Nr XII / 100 / 08  
 
w sprawie: utworzenia Funduszu Zdrowotnego oraz przyjęcie regulaminu 
określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz 
warunków sposobu przyznawania tej pomocy nauczycielom zatrudnionym  w 
szkołach prowadzonych przez gmine Grodziczno. 
 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
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Ad. 14. 
 
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń znajdujących 
się w budynku Domu Ludowym w Mrocznie przedstawiła Przewodnicząca Irena  
Gorczyńska.  Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.                           
Do przedstawionego projektu uchwały głos zabrali: 
 
Radna Teresa Klimek zapytała do czego ta uchwała ma słuŜyć. 
 
Radca Prawny Pan Mirosław Szczawiński poinformował, Ŝe Dom Ludowy w Mrocznie 
jak Państwo jesteście zorientowani jest wynajmowany na róŜnego rodzaje imprezy z 
których organizacja społeczna, czy teŜ fundacja czerpie dochody. W związku z tym 
jest to prowadzenie szerokiej działalności gospodarczej.  Utrzymanie świetlic w 
sensie remontów, ogrzewania opłaty energii na terenie gminy Grodziczno 
zobowiązany jest Urząd Gminy jako właściciel, a dochody z wynajmu sal biorą 
organizacje i fundacje. Dlatego teŜ część środków z wynajmu powinno być 
przekazywane do Urzędu Gminy. 
 
 Radna Pani Teresa Klimek nie zgadzam się z wypowiedzią Pana Radcy Prawnego 
poniewaŜ my sami remontujemy o ogrzewamy Dom Ludowy ze środków z wynajmu 
sali. Urząd Gminy nie pokrywa Ŝadnych kosztów.  
 
 
Wójt Gminy Grodziczno Kazimierz Konicz stwierdził, Ŝe czerpanie zysków z 
oddanych świetlic w uŜyczenie organizacjom jest niezgodne z przepisami, poniewaŜ 
jest prowadzona działalność gospodarcza. Ponadto dodał, Ŝe najbardziej działalność 
w tym zakresie jest prowadzona w Mrocznie i Grodzicznie. Pozostałe świetlice mają 
bardzo małe środki z tego tytułu i przeznaczają je na działalność statutową fundacji.  
Pani Radna Klimek Urząd Gminy w roku 2007  zakupił do Domu Ludowego w 
Mrocznie piec CO. 
 
Pani Sołtys ElŜbieta Zagórska poinformowała, Ŝe moŜna dokładnie sprawdzić na co 
są środki przeznaczone poniewaŜ znajdują się u niej rachunki. Rozliczenie ze 
środków pozyskanych z wynajmu sali jest rok rocznie przedstawiane na 
posiedzeniach Rady Sołeckiej.  
 
 
Radny Pan Grondzewski – jestem daleki od tego, aby organizacje odprowadzały 
środki za wynajem świetlic poniewaŜ przeznaczają częściowo na remont, 
ogrzewanie, czy na cele statutowe organizacji. JeŜeli będziemy tak postępować to 
Ŝadna organizacja nie będzie funkcjonować poniewaŜ gmina nie pomoŜe finansowo 
tej organizacje np. na cele statutowe.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Konicz stwierdził, Ŝe nie moŜe remontować świetlic wiejskich i 
utrzymywać je, a zyski z wynajmu pobierają organizację, co jest nieprawidłowością 
prawną. 
 
Radny Pan Więckiewicz stwierdził, Ŝe Stowarzyszenie nie dzieli dochodów między 
siebie, ale przeznacza je na przykład na pomoc KGW / zakupienie naczyń  
kuchennych /. Urząd Gminy nie jest w stanie kaŜdemu Stowarzyszeniu pomoc 
finansową.  
 
Radca Prawny Pan Mirosław Szczawiński ma Pan po części racje Panie radny 
Więckiewicz, Ŝe gmina nie jest w stanie wspierać finansowo wszystkie 
Stowarzyszenia, ale jeŜeli organizacja wykorzystuje pomieszczenia, które są 
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uŜyczone przez Urząd Gminy na cele statutowe  , a przynoszą one dodatkowy 
dochód oprócz zapisu statutowego podlega opodatkowaniu.  
 
 
W głosowaniu jawnym radni głosowali za rozpatrzeniem ponownym projektu 
uchwały na najbliŜszym posiedzeniu Wspólnych Komisji. 

. 14 głosami ,, za’’ 

.   0 ,, wstrzymujących się’’ 

.   0 ,, przeciw ’’ 
 
Ad. 15. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady 
Gminy i radnych przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Gorczyńska.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
 
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych: 

.  14 głosami ,,za’’ 

.    0 głosami ,, wstrzymującymi się’’ 

.    0 glosami ,, przeciw’’ 
 
Radni podjęli uchwałę: 
 
                                        U c h w a ł ą Nr XII / 101 / 08 
 
w sprawie: ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. 16. 
Wójt Gminy Kazimierz Konicz poinformował, Ŝe remonty dróg gminnych jest 
realizowany na bieŜąco. Zwrócił się z prośbą do Komisji Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpoŜarowej o wyjazdowe posiedzenie 
w celu lustracji dróg na terenie gminy Grodziczno oraz ustalenie kolejności ich 
naprawy. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć jaka kwota środków nie została 
wykorzystana na utrzymanie dróg w okresie zimy. Na następnym posiedzeniu 
poinformuje Państwa Radnych ile było zaplanowanych środków, ile zostało 
wydatkowanych na ten cel , a ile pozostało. 
 
 
Przewodnicząca Irena Gorczyńska  stwierdziła, Ŝe naleŜy wypracować stanowisko 
Rady Gminy dotyczące niekorzystnej ceny trzody chlewnej  i płodów rolnych a 
następnie przesłać  do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. 
 
 
Radny Powiatowy Pan Czajkowski Lech  podziękował wszystkim, którzy byli 
zaangaŜowani w pracę związaną z przyjazdem przedstawiciela Związków  
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Zawodowych Samoobrony  Pana Andrzeja Leppera. Dziękuję Panu Wójtowi za 
udostępnienie bezpłatnie sali  dla Związków Zawodowych oraz  za poczęstunek po 
spotkaniu z Panem Andrzejem Lepperem. Poinformował, Ŝe jest zapowiedziana 
akcja protestacyjna przez rolników w dniu 15.02.2008 roku poprzez wywieszenie flag 
w środowisku wiejskim. Ponadto porosił Pana Wójta o umoŜliwienie wynajmu 
autobusu po kosztach własnych na wyjazd rolników do Urzędu Wojewódzkiego w 
Olsztynie. Pan Starosta nie był zaproszony na spotkanie z Panem Andrzejem 
Lepperem moŜe dlatego, Ŝe był zaproszony Pan zastępca Starosty inŜ. rolnik, być 
moŜe dlatego, Ŝe Starosta nie był zainteresowany protestem rolników. Poprosił 
Sołtysów, aby po obradach sesji RG pozostali w celu wytypowania delegacji do 
Wojewody Warmińsko Mazurskiego. 
 
Inspektor ds. Zamówień Publicznych Promocji Gminy Pani Benedykta Napierska 
poinformowała Ŝe Sołtysi otrzymali zaproszenie na szkolenie , które odbyło się w 
dniu 18 stycznia 2008 roku dotyczące wypełniania wniosków. Zapraszamy do 
składania wniosków w celu pozyskania środków. Inicjatywy i pomysły musza płynąć 
od  Państwa. JeŜeli zaistnieje potrzeba  pomocy w  wypełnieniu wniosków to Urząd 
Gminy słuŜy pomocą. Następnie poinformowała, Ŝe od poniedziałku rozpoczyna się 
szkolenie w tym temacie w miejscowości Kacze Bagno. 
 
Ad. 17.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Gorczyńska podziękowała obecnym za 
uczestnictwo w obradach sesji. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XII sesji Rady Gminy 
Grodziczno. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała                          Sekretarz Obrad            Przewodniczący Rady Gminy 
                                               / Zieliński Józef /                    
M. Kamińska                                                                          / Irena Gorczyńska / 


