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                                                           PROTOKÓŁ Nr XXVII / 2021 

                                        z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

                                                           z dnia 26 kwietnia 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. 11.10.   Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt   - otwieram XXVII 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 XXVII sesji Rady Gminy.                                                                                                                              

2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                                                       

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  XXVI 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 rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.                                                                                                             

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie.                                                                                                                                                        

9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.                                                                                                                             

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.                                                                                  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i 

rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach podstawowych Gminy Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach 

Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,  dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Grodziczno.                                                                                                                                                                                                                

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad sesji.   

I. Informuję Państwa, że wprowadzam do porządku obrad sesji Rady Gminy w punkcie 12 -  

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na 

lata 2021 – 2033.  Punkty 12  i 13 przed zmianami przesuwam do punktu 13 i 14 po zmianach.                                               

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 
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kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

-    13 głosami   „ za” 

-     0 głosami  „ przeciw” 

-     0 głosami „wstrzymującymi się” 

II. Wprowadzam w punkcie 13 porządku obrad sesji Rady Gminy  - Podjęcie uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Punkty 13 i 14 przesuwam do 

punktu 14 i 15 porządku obrad po zmianach. 

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” 

III. Wprowadzam w punkcie 14 porządku obrad podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały 

nr XXVI / 162 / 2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Warmińsko – Mazurskiemu. Punkty  14 i 15 przesuwam do punktu 15 i 16 po 

zmianach. 

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 głosowało13 radnych: 

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

-     0 głosami „wstrzymującymi się” 

IV. Wprowadzam do porządku obrad sesji Rady Gminy w punkcie 15 Podjęcie uchwały w 

sprawie dokonania zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie. 

Punkty 15 i 16 przesuwam do punktu 16 i 17 po zmianach. 

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” 

Odczytuję porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                         

2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                                                       

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  XXVI 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 rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.                                                                                                             

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie.                                                                                                                                                        

9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego.                                                                                                                             

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.                                                                                                                              
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i 

rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach podstawowych Gminy Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach 

Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,  dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Grodziczno.                                                                                                                                        

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Grodziczno na lata 2021 – 2033.                                                                                                                               

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI / 162 / 2021 z dnia 16 marca  

2021 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.                                                                                                                 

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Grodzicznie.                                                                                                                                            

16.  Sprawy różne. 

17. 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. 
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O godz. 10.10 radny pan Daniel Osicki opuścił salę narad. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - protokół  z XXVI sesji Rady Gminy zgodnie z 

ustaleniami Rady Gminy zostanie przyjęty bez odczytywania. 

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za”  

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

-    12 głosami   „ za” 

-      0 głosami  „ przeciw” 

-     0 głosami „wstrzymującymi się” 

O godz. 10.15 radny pan Daniel Osicki powrócił na salę narad. 

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. 

 

Ad. 7.  

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działanie Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie wraz z uchwałą 

Komisji Skarg,  Wniosków i Petycji z uzasadnieniem został przedstawiony na posiedzeniu 

Wspólnych Komisji Rady Gminy. Czy państwo radni mają dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma 
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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 XXVII / 164 / 2021 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Olsztynie.                                                                                                                                                      

Została wniesiona skarga  do Sądu Administracyjnego w Olsztynie na Uchwałę Nr XV/143/ 

2004 z dnia 27.05. 2004 r.  Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, która zgodnie z art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi zostanie przekazana uchwałą  

RG.  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” 
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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 XXVII / 165/ 2021 

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

                                                                                                                                                              

Ad. 9.  

Projekt uchwały  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego został 

omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji w dniu 23 kwietnia 2021 roku. 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 XXVII / 166/ 2021 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 10.  

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Projekt uchwały również został 

omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji RG.  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 XXVII / 167 / 2021 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i 

rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach podstawowych Gminy Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
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określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach 

Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,  dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Grodziczno. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji RG. 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 XXVII / 168 / 2021 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek 

udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

podstawowych Gminy Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w 

art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach Podstawowych z 

oddziałami przedszkolnymi,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno.   

 Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Ad.12.   

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 
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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 obecnych  13 radnych głosowało 13  radnych: 

-  13 głosami   „ za” 

-   0 głosami  „ przeciw” 

-   0  głosami „wstrzymującymi się”    

   Radni podjęli: 

                                                         Uchwałę Nr XXVII / 169 / 2021  

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

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.    

                                                                                       

Ad. 13.  

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? 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” 
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-   0 głosami „wstrzymującymi się”  

  Radni podjęli:  

                                                    Uchwałę Nr XXVII / 170 / 2021 

w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy na  2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

O godz. 10.55 pan radny Daniel Osicki opuścił salę narad.  

 Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI / 162 / 2021 z dnia 16 marca 2021 r. w 

sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu. 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

-   12 głosami   „ za” 

-     0 głosami  „ przeciw” 

-     0 głosami „wstrzymującymi się”  

Radni podjęli:  

                                                     Uchwałę Nr XXVII / 171 / 2021 

 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI / 162 / 2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

O godz. 11.05 pan radny Daniel Osicki powrócił na salę narad                                                                                                    

Ad. 15.  
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Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Grodzicznie został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy. Czy państwo 

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

do 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 / 172 / 2021 

w sprawie dokonania zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Grodzicznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

                                                                                                                                                                                                                              

Ad. 16.  

Czy ktoś z państwa radnych chcę zająć głos? 

Radna pani Bożena Sławińska - na ostatnim posiedzeniu Wspólnych Komisji padło 

stwierdzenie, że pan Wójt jest gościem zaproszonym na posiedzenie  sesji Rady Gminy, 

przedstawiając  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Ja nie wkraczam w kompetencję 

Wójta Gminy.  Przekazywane  informacje z ostatniego posiedzenia Wspólnych Komisji są  

niewiarygodne.   

Radna pani Maria Bielicka prosi o wyjaśnienie wszczęcia postępowania w sprawie 

rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonych w obrębie 

Zwiniarz. 
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Radny pan Mirosław Więckiewicz – poruszył problem składowania folii, który w naszej 

Gminie nie jest rozwiązany. Niektóre Gminy rozwiązały ten problem i skorzystały z 

programu, który umożliwia bezpłatny odbiór folii. Nasz rolnik musi zapłacić i jeszcze 

posegregować folię. Uważam, że powinno być to uregulowane.   

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – na posiedzeniach Komisji padło takie stwierdzenie, że 

na posiedzeniu sesji jestem gościem zaproszonym.  Obecność moja na posiedzeniu tak do końca 

nie jest obowiązkowa. Posiedzenia sesji Rady Gminy muszą się odbyć. Nie zawsze mogę 

uczestniczyć, ale jestem obecny. Wyjaśnił, że osoba fizyczna złożyła wniosek do Urzędu 

Gminy o rozgraniczenie nieruchomości. Została wszczęta procedura przez Urząd Gminy, 

koszty podziału ponosi osoba fizyczna. Rolnicy z naszej Gminy zgłaszają problem odbioru 

folii, której się pozbywają indywidualnie. My jako Gmina nie składaliśmy wniosku z uwagi na 

brak miejsca na składowanie. Jeżeli będą nowe programy to rozważymy złożenie takiego 

wniosku.   

 

Ad. 17. 

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

zamykam XXVII 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” 
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