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                                                       PROTOKÓŁ Nr XXVI / 2021 

                                        z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

                                                           z dnia 16 marca 2021 roku 

 

Posiedzenie sesji Rady Gminy w Grodzicznie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy. 

Rozpoczęło się o godz. 10.00,  a zakończyło o godz. 13.00.   Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt   - otwieram XXVI sesję Rady Gminy w kadencji 

2018- 2023.  Witam serdecznie przybyłych na dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Gminy. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy 

Grodziczno rejestrowane  są za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc 

w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych 

osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016r. - tzw. RODO. Osoby zabierające głos na sesji Rady Gminy przedstawiając się wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia i z nazwiska zgodnie w/w 

przepisami. 

 

Stwierdzam według listy obecności, że w dzisiejszych obradach sesji Rady Gminy na 15 radnych 

– uczestniczy 13, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę radnych 

o potwierdzenie swojej obecności naciskając przycisk TAK. 
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Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – odczytuję porządek obrad sesji Rady Gminy: 

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.                                                                                                                                   

2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                                                       

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.  

6. Interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia   

8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ).                                                                                   

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Grodziczno na lata 2021 – 2033.                                                                                                         

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Grodziczno oraz 

będących we władaniu Gminy Grodziczno.                                                                                                                                                

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu 

Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w miejscowości 

Montowo, gmina Grodziczno.                                                                                                                                                     

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Grodzicznie.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – 

Mazurskiemu.                                                                                                                                                                                                        

14. Przestawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno za rok 

2020.                                                                                                                                            

15. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli  przez Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Grodziczno w sprawie zakończonej inwestycji „ Budowy ogólnodostępnego 

kompleksu sportowego w Mrocznie”.                                                                                                                      

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad sesji.  

Informuję, że wprowadzam do porządku obrad sesji Rady Gminy w punkcie 14 podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
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zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno w 2021 roku. Punkt 14; 

15;16 i 17 przed zmianami przesuwam do punktu 15;16;17;18 po zmianach porządku obrad 

sesji Rady Gminy.                                                                                                    

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

-  13  głosami   „ za” 

-    0  głosami  „ przeciw” 

-   0  głosami „wstrzymującymi się” 

Porządek obrad sesji Rady Gminy po zmianach jest następujący: 

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.                                                                                                                              

2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                                                       

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.  

6. Interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia   

8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ).                                                                                   

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Grodziczno na lata 2021 – 2033.                                                                                                         

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Grodziczno oraz 

będących we władaniu Gminy Grodziczno.                                                                                                                                                

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu 

Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w miejscowości 

Montowo, gmina Grodziczno.                                                                                                                                                     

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
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12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Grodzicznie.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – 

Mazurskiemu.                                                                                                                                                                                                   

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno w 2021 roku. 

15. Przestawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno za rok 

2020.                                                                                                                                            

16. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli  przez Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Grodziczno w sprawie zakończonej inwestycji „ Budowy ogólnodostępnego 

kompleksu sportowego w Mrocznie”.                                                                                                                                  

17. Sprawy różne. 

18. Zakończenie obrad sesji.  

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

-    13    głosami   „ za” 

-     0    głosami  „ przeciw” 

-     0   głosami „wstrzymującymi się” 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - protokół  z XXIV i XXV sesji Rady Gminy 

zgodnie z ustaleniami Rady Gminy zostanie przyjęty bez odczytywania. 

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za”  
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kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

- 13 głosami   „ za” 

-  0  głosami  „ przeciw” 

-  0  głosami „wstrzymującymi się” 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - proszę Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania 

z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt -  interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust. 

6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ). 

Bardzo proszę państwa radnych o złożenie interpelacji  i zapytań na piśmie, na które zostanie 

udzielona odpowiedź. 

Radna pani Bożena Sławińska złożyła interpelację na piśmie o następującej treści: 

 

                                                                                                                  Grodziczno, dnia 16.03. 2021 rok 

Mieszkańcy 

wsi Montowo 

13-324 Grodziczno 

 

                                                                                                               Wójt  

                                                                                                              Gminy Grodziczno 

 

 

  

                                                                 Interpelacja  
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                        W imieniu  Mieszkańców wsi Montowo zwracam się z ponowną prośbą o pomoc 

dotyczącą bezpiecznego przejazdu drogą wewnętrzną: Montowo – Oristo – Stacja PKP oraz 

naprawy znajdującego się na tej drodze mostku. Obecny stan techniczny w/w mostku stwarza 

zagrożenie dla przejeżdżających samochodów, gdyż grozi pęknięciem. Nadmieniamy, że 

zamontowanie progów zwalniających lub lamp oświetleniowych na niebezpiecznym zakręcie 

znacznie polepszyłoby bezpieczne korzystanie z tej drogi jak również bezpieczeństwo 

pieszych.  

 

                                                                                         Z poważaniem 

                                                                          Radna okręgu wyborczego Nr 4 Montowo 

                                                                                    Bożena Sławińska 

Przypominam, że  zgodnie z ustawą o samorządzie, na gminie spoczywa obowiązek 

zapewnienia  bezpieczeństwa, życia i zdrowia mieszkańcom gminy. 

Ad. 7.   

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2021 – 2033.  Proszę pana Jacka 

Grzywacza o zajęcie głosu. Czy państwo radni mają pytania. Jeżeli nie ma pytań odczytuję 

projekt uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie  ma  pytań , 

proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

- 11 głosami   „ za” 

-   2 głosami  „ przeciw” 

-  0  głosami „wstrzymującymi się”    

   Radni podjęli: 
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                                                         Uchwałę Nr XXVI / 156 / 2021  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2021 – 2033.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.    

                                                                                       

Ad. 8.  

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia  

zmian w budżecie Gminy na  2021 rok. Proszę pana Jacka Grzywacza o zajęcie głosu. Czy 

państwo radni mają pytania?. Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Radny pan Graszek Tadeusz stwierdził, że za poprzedniego Skarbnika Gminy w sprawie 

głosowania nad budżetem, przeprowadzano głosowanie oddzielnie, kwotowo nad każdą pozycją.  

Pan Jacek Grzywacz Skarbnik Gminy wyjaśnił, że  głosowanie przeprowadza się nad całością 

projektu uchwały, a nie nad jego częścią.  

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - jeżeli nie  ma  pytań , proszę o przegłosowanie 

przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

-   10 głosami   „ za” 

-     3  głosami  „ przeciw” 

-     0   głosami „wstrzymującymi się”  

  Radni podjęli:  

                                                                 Uchwałę Nr XXVI / 157 / 2021 

w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy na  2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu 
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Ad. 9.    

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących 

własność Gminy Grodziczno oraz będących we władaniu Gminy Grodziczno, został omówiony 

na posiedzeniu Wspólnych Komisji.  Odczytała uzasadnienie do projektu uchwały. Zapytała, czy 

ktoś z państwa radnych ma dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. 

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie  ma  pytań , proszę o 

przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

- 13  głosami   „ za” 

-   0  głosami  „ przeciw” 

-   0 głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli:  

                                                          Uchwałę Nr XXVI / 158 / 2021 

 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres 

dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Grodziczno oraz będących we władaniu 

Gminy Grodziczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

                                                                                                                                                             

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt -  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości położonej w miejscowości Montowo, gmina Grodziczno, który został omówiony 

na posiedzeniu Wspólnych Komisji RG.  Odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.  Zapytała, 

czy państwo radni mają dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekty uchwały. 
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Czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały? Jeżeli nie ma  pytań , proszę o 

przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

- 13   głosami   „ za” 

-   0  głosami  „ przeciw” 

-   0  głosami „wstrzymującymi się”  

Radni podjęli:  

                                                          Uchwałę Nr XXVI / 159 / 2021 

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w miejscowości Montowo, gmina Grodziczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

                                                                                                                                                   

Ad. 11.  

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości został również omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji RG. 

Odczytała uzasadnienie do projektu uchwały. Zapytała, czy państwo radni mają dodatkowe 

pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Jeżeli nie  ma  pytań , proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i 

naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13  radnych: 

-  13  głosami   „ za” 
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-   0  głosami  „ przeciw” 

-   0  głosami „wstrzymującymi się”    

 Radni podjęli:  

                                                          Uchwałę Nr XXVI / 160 / 2021 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 12.  

 Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt -  z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia 

zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie, radni zostali 

zapoznani. Czy państwo radni mają dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt 

uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie  ma  pytań , proszę o 

przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

-  13 głosami   „ za” 

-    0  głosami  „ przeciw” 

-    0  głosami „wstrzymującymi się”    

  

Radni podjęli:  

                                                          Uchwałę Nr XXVI / 161 / 2021 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Grodzicznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 13.  

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu. Proszę pana Skarbnika o zajęcie 

głosu.  Czy państwo radni mają pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie  ma  pytań , proszę o przegłosowanie 

przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

- 13 głosami   „ za” 

-   0 głosami  „ przeciw” 

-   0 głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli:  

 

                                                          Uchwałę Nr XXVI / 162 / 2021 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.  

Uchwała stanowi nr 10 do protokołu.  

    

                                                                                                                                                                                

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt -  projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Grodziczno w 2021 roku, został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji RG.  Odczytała 

uzasadnienie do projektu uchwały. Zapytała, czy państwo radni mają dodatkowe pytania? Jeżeli 

nie ma pytań odczytuję projekty uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały? 

Jeżeli nie  ma  pytań , proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 
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kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

-  13 głosami   „ za” 

-    0  głosami  „ przeciw” 

-     0 głosami „wstrzymującymi się”  

Radni podjęli:  

                                                          Uchwałę Nr XXVI / 163 / 2021 

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno w 2021 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.. 

 

Ad. 15. 

Radna pani  Maria Bielicka Z-ce  Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej przedstawiła 

sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno za rok 2020, które 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu.   

                                                                                                                                           

Ad. 16.  

Radna pani  Maria Bielicka Z-ce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawiła 

protokołów  z przeprowadzonej kontroli  przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziczno 

w sprawie zakończonej inwestycji „ Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w 

Mrocznie”.  

Protokół  z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji RG.  

.   

 Ad. 17.  
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W sprawach różnych nie zajęto głosu.  

Przewodnicząca Rady Gminy pani Urszula Plitt - złożyła życzenie Mieszkańcom Gminy, 

Sołtysom i Radnym z okazji  zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.  

 

Ad. 18.  

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - w związku z zakończeniem porządku obrad 

zamykam XXVI sesję Rady Gminy w Grodzicznie. 

 

 

Protokołowała                                                                 Przewodniczący Rady  Gminy      

inspektor ds. biura Rady Gminy                                                                                                               

Mirosława Kamińska                                                                 Urszula Plitt 

 

Nagranie sesji Rady Gminy Grodziczno dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, 
umieszczone w zakładce „ Sesje online” 

 


