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                                                 PROTOKÓŁ Nr XXIX / 2021 

                                        z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

                                                       z dnia 11 sierpnia   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, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt   - otwieram XXIX 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 15, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę radnych o 

potwierdzenie swojej obecności naciskając przycisk TAK. 
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Ad. 3. 

Odczytuję 

Porządek obrad sesji Rady Gminy 

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 2021 rok.                                               

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu.                                                                                                            

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II / 6 / 2018 z dnia 30 listopada 2018 r., 

w sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodziczno.                                                                                       

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Grodziczno na rok szkolny 2021/2022.                                                                                                                                                           

13. Sprawy różne                                                                                                                                   

14. Zakończenie obrad sesji.                                                                               

 Informuję, że wprowadzam do porządku obrad sesji Rady Gminy w punkcie 13 podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  Punkt 13 i 14 porządku 

obrad sesji przesuwam do punktu 14 i 15 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: na 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

-   15  głosami   „ za” 

-     0 głosami  „ przeciw” 

-    0 glosami „ przeciw”  

Informuję, że wprowadzam do porządku obrad sesji w punkcie 14 podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Punkt 14 i 15 porządku obrad sesji 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 15 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

-  14 głosami   „ za” 

-   0 głosami  „ przeciw 

-   0 głosami  „ przeciw 

 

Odczytuję porządek obrad sesji Rady Gminy po zmianach:  

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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.                                                                                                   
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.                                                                                                                               

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu.                                        

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II / 6 / 2018 z dnia 30 listopada 2018 r., 

w sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodziczno.                                                   

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Grodziczno na rok szkolny 2021/2022.                                                                                                            

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.                                         

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

15. Sprawy różne                                                                                                                                   

16. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

-   15 głosami   „ za” 

-     0 głosami  „ przeciw 

-     0 głosami  „ przeciw 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - protokół  z XXVIII 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

-  15  głosami   „ za” 

-    0  głosami  „ przeciw” 

-    0  głosami „wstrzymującymi się” 

 

Ad. 5 

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

z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 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.  

Pan Radny Daniel Osicki przedstawił interpelację strażaków OSP w Mrocznie i OSP w 

Grodzicznie o zwiększenie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, strażakom z gminy 

Grodziczno. Obecna kwota ekwiwalentu wynosi 12 zł za godzinę, kwota ta nie zmieniła się od 

lutego 2016r. Sugerowana kwota to 20 zł za godzinę. Interpelacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Sołtys Zajączkowo pan Dariusz Adamski zgłosił postulat ostrzegł przed lekarzem weterynaryjnym, 

który nie przestrzega określonych norm. Powinien zachować odpowiednie przepisy do odwiedzin 

gospodarstw. Sołtys stwierdził, że lekarz weterynarii jeździ od  gospodarstwa do innego 

gospodarstwa w tym samym dniu a nie powinien. Lekarz nie przebiera się i w ten sposób może 

roznosić choroby do innych  gospodarstw. Lekarz powinien mieć podpisane oświadczenie w którym 

znajdzie się informacja, że w ciągu 24godz.  nie odwiedził innych gospodarstw. Zwrócił się również 

z prośbą o sprawozdanie z działań Komisji Rolnictwa z ostatnich 2 lat tj. 2019 r i 2020 r, zwłaszcza 



 

6 
 

z działań w sprawie walki z ASF oraz ptasią grypą. 

  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. 

 

Radny pan Graszek Tadeusz zapytał w jakim okresie będzie realizowana inwestycja drogowa na 

odcinku Boleszyn – Krzemieniewo? 

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – poinformował, że wniosek został złożony do Polskiego 

Ładu. Jeżeli środki otrzymamy to inwestycja będzie realizowana. 

 

Pan radny Andrzej Woźniak – zapytał, czy była rozmowa z panią Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Grodzicznie w sprawie planowanej inwestycji hali sportowej. Czy była konsultacja z panią 

Dyrektor, że planowana inwestycja będzie budowana  na boisku szkolnym. Uważam, że zakłóci 

to działalność szkoły. 

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – poinformował, że pani Dyrektor jest zorientowana o 

podjętych działaniach. Tak jak państwo jesteście zorientowani, że opracowane były trzy 

koncepcje budowy hali sportowej. Została tylko jedna, która może być zrealizowana. 

 

Radna pani Maria Bielicka stwierdziła, że droga Zwiniarz – Białobłoty – Montowo też jest 

długim odcinkiem i kwalifikowałaby się do  programu Polskiego Ładu.  

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy poinformował, że dokumentacja zostanie wykonana i 

wniosek będzie złożony na ten odcinek drogi.          
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Radna pani Kinga Wrzosek -  jestem mieszkanką Boleszyna, ale jestem jako radna sprawiedliwa, 

że droga Montowo – Białebłoty – Zwiniarz jest w bardzo złym stanie i częściej uczęszczana niż 

droga Boleszyn – Krzemieniewo. 

 

Radny pan Graszek Tadeusz – stwierdził, ze nikt z radnych nie jest zorientowany jakie inwestycje 

drogowe będą realizowane i w jakim czasie. 

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – stwierdził, że radni są na bieżąco informowani na jakie 

drogi jest opracowana dokumentacja i złożone wnioski. Mamy trzy wnioski złożone z tego dwa 

nie otrzymały dofinansowania. Być może, że na drogę Trzcin II etap otrzymamy dofinansowanie. 

Będziemy również składać wnioski na dofinansowanie z innych programów. 

 

Radny pan Graszek Tadeusz zapytał kiedy będzie dokończony asfalt do świetlicy w Lorkach. 

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy -  poinformował, że postaramy się złożyć wniosek jak 

będzie możliwość na pozyskanie środków, jeżeli nie uda się pozyskać środki to  postaramy się 

dokończyć z własnych środków.  

 

Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekty 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

-  11  głosami   „ za” 

-    2 głosami  „ przeciw” 
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-   2    głosami „wstrzymującymi się”  

Radni podjęli:  

                                                          Uchwałę Nr XXIX / 180  / 2021 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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?.  

 

Radna pani Bożena Sławińska – wypowiedziała się na temat zmian  w budżecie Gminy, wynikają 

one w ramach funduszu sołeckiego wsi Montowo. Zastanawia się jakie zająć stanowisko w 

związku z organizacja Święta Rolniczego w Rynku. Dodała, że na ostatniej sesji RG była mowa, 

że nas nie stać, są również inne inwestycje, które wzbudzają wiele wątpliwości, co do stanu 

budżetu 2021 rok. Co w takiej sytuacji mogę zrobić, że wszystko znalazło się w jednym garnku. 

 

Pan Jacek Grzywacz Skarbnik Gminy – poinformował, że na Święto Rolnicze pozyskaliśmy 

środki z KOWRU w wysokości 20.000, 00. Z własnych środków z budżetu Gminy w wysokości 

22.000,00. W tym: 7.000,00 do wniosku i 15.000,00 zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej. Specyfika ustawy o  samorządzie gminnym określa głosowanie nad całością uchwały, 

a nie nad jej częścią.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Plitt – stwierdziła, że zmiany w budżecie Gminy zostały 

przedstawione i omówione na posiedzeniu  Wspólnych Komisji i nie było sprzeciwów. 

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy stwierdził, że nie przypomina sobie aby ktoś z państwa 

zgłaszał wniosek, że nie stać nas na zorganizowanie Święta Rolniczego. Wyłączenie takiego 
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święta dla Rolników, którzy działają w trudnych warunkach i stwierdzenie, że  jest ono 

niepotrzebne i nie stać nas,  jest daleko idące.  Dodał, że po raz pierwszy mogliśmy skorzystać z 

dofinansowania 50% do  tej imprezy organizowanej dla rolników.  Takie stwierdzenia trudno mi 

wytłumaczyć. 

 

Radna pani Bożena Sławińska – sprostowała swoją wypowiedź,  stwierdzając, że nie mówiła 

że to święto jest nie potrzebne, ono jest potrzebne, ale nie w takim wymiarze. Czy pan słyszał, 

że ja powiedziałam, że to święto jest niepotrzebne? 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – proszę powiedzieć, co nie jest potrzebne na tym 

święcie i jaka kwota. 

 

Radna pani Bożena Sławińska – stwierdziła, że nie będzie z panem Wójtem polemizowała, 

ponieważ swoje zdanie wypowiedziała na ostatniej sesji RG, a nie na Wspólnych Komisjach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - jeżeli nie ma pytań odczytuję projekty 

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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

-   12  głosami   „ za” 

-    0  głosami  „ przeciw” 

-    3 głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli: 

                                                       Uchwała Nr XXIX  / 181 / 2021 

 w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy na  2021 rok. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

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

Województwu Warmińsko – Mazurskiemu,  został przedstawiony 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

- 14  głosami   „ za” 

-   1 głosami  „ przeciw” 

-    0 głosami „wstrzymującymi się”    

 

Radni podjęli: 

                                                       Uchwała Nr XXIX  / 182 / 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 8 do protokołu. 

                                                                                                                                                                                 

Ad. 10.  

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - przechodzę do punktu 10 porządku obrad sesji 

Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

nowomiejskiemu. Czy państwo radni mają dodatkowe 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 15 obecnych radnych głosowało 15radnych: 

-  15  głosami   „ za” 

-   0   głosami  „ przeciw” 

-  0   głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli: 

                                                       Uchwała Nr XXIX  / 183 / 2021 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 11.  

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

Nr II / 6 / 2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowej na 

zamianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Grodziczno został przedstawiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady 

Gminy. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 
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- 15 głosami   „ za” 

-  0 głosami  „ przeciw” 

-  0 głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli: 

                                                       Uchwała Nr XXIX  / 184 / 2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr II / 6 / 2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie regulaminu 

udzielenia dotacji celowej na zamianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w 

budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodziczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                                                                                                                                  

 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - przechodzę do punktu 12 porządku obrad sesji 

Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Grodziczno na rok szkolny 2021/2022. Czy państwo radni mają dodatkowe pytania? Jeżeli nie 

ma pytań odczytuję projekt uchwały z uzasadnieniem. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

- 15 głosami   „ za” 

-  0    głosami  „ przeciw” 

-  0   głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli: 

                                                       Uchwała Nr XXIX  / 185 / 2021 
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w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodziczno na rok szkolny 

2021/2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad.   13.  

Przechodzę do punktu 13 porządku obrad sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania 

go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Państwo radni są zapoznani z projektem 

regulaminu, który został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji. Na sesji RG są obecni 

państwo sołtysi, którzy powinni być również zapoznani z projektem. W związku z powyższym 

bardzo proszę  Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w 

Grodzicznie Sp. z.o.o.o o przedstawienie zmian w regulaminie. 

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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

- 15 głosami   „ za” 

-  0 głosami  „ przeciw” 

-  0 głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli: 

                                                       Uchwała Nr XXIX  / 186 / 2021 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu 

przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad. 14.  

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

został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy. Czy państwo radni mają 

dodatkowe pytania?  Jeżeli nie  ma  pytań odczytuję projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  , 

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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

- 15 głosami   „ za” 

-   0  głosami  „ przeciw” 

-   0  głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli: 

                                                       Uchwała Nr XXIX  / 187 / 2021 

. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

                                                                                                                                                                                             

Ad. 15. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - czy ktoś z państwa radnych chcę zająć głos? 

Radna pani Kinga Wrzosek – zapytała  jakiego Kierownika, jakiej  jednostki organizacyjnej 

dotyczy  Zarządzenie  w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego  dla kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Grodziczno. Jaka jest wysokość 

wynagrodzenia? .  Prosi o zorganizowanie odbioru folii od rolników. 

 

Radna pani Maria Bielicka -   prosi o informację w  sprawy dotyczącej wniosku o pozyskanie 

środków na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu. 
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Wnioskuje: 

- o  wykonanie remontu drogi ( zakręt Zwiniarz – Łążyn),                                                                                        

- na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej w Zwiniarzu zabrakło lampek.                

Stwierdziła, że rolnicy są w trudnej sytuacji. Nie mają możliwości odstawienia trzody 

chlewnej. Zabrakło pomocy dla rolnika. Sprawę kieruje do Komisji Rolnictwa, czy Komisja 

zajmowała się tą sytuacją?. Należy pomóc rolnikom.  

 

Radna pani Bożena Sławińska jestem po zebraniu wiejskim wsi Monowo i tak na świeżo chciałabym 

przekazać wnioski z tego zebrania jak również podzielić się z Państwem trudną sytuacją wynikającą 

z dobudowanej części świetlicy wiejskiej. Pomimo usuniętej wady, woda nadal się zbiera w kloszu 

u sufitu. Nie muszę dodawać czym to grozi dla potencjalnych użytkowników. Zwrócono uwagę na 

rosnące zakrzaczenie i odrosty drzew na wysokości do 2 m przy poboczu drogi, od drogi krajowej 

do stacji PKP Montowo. Proszą o usunięcie tych zarośli, tym bardziej, że Gmina posiada 

odpowiedni sprzęt. Bardzo wiele emocji wzbudzają bardzo wysokie tuje, które zasłaniają 

widoczność przy tak niebezpiecznym zakręcie na drodze wewnętrznej Montowo – Oristo – Stacja 

PKP. Mieszkańcy proszą o interwencję w/w sprawie. Trudno a nawet bardzo trudno zadbać o 

estetykę wsi, mając w jej centrum działkę bujnych chwastów przy wjeździe na drogę krajową 

naprzeciwko sklepu spożywczego. Co prawda jest to działka należąca do Agencji Rolnej. Jest to 

proceder, który trwa już kilka lat, kto to ma kosić, a może należałoby się zastanowić nad jej 

wykupem ponieważ Agencja nie chce tej działki przekazać Gminie. Wsi pozostawić 

zagospodarowanie tego terenu i dbanie o niego przy współpracy z Urzędem Gminy. Padło również 

pytanie o dotację od Agencji na utrzymanie przekazanej drogi. Dużym problemem jest także 

zarośnięty i zaniedbany teren wokół byłej Szkoły Podstawowej. Mieszkańcy proszą o zwrócenie się 

do obecnego właściciela  o utrzymanie należytego porządku, gdyż jest to obszar należący do Gminy. 

Te wszystkie zaniedbania i ogólny bałagan wynikają z tego cytuję ,,za mało się staram”. W naszej 

Gminie kładzie się duży nacisk na rozwój fizyczny. Oddany obiekt sportowy w Mrocznie w planach 

budowa Hali Sportowej w Nowym Grodzicznie. We wsi Montowo mamy Mistrza Polski w 

kickboxingu we wszystkich kategoriach, który został powołany do Kadry Narodowej. Jest również 

brązowa medalistka mistrzostw Polski w tej samej dyscyplinie sportowej. I to nie wszystko: są także 

dwaj srebrni i brązowi medaliści mistrzostw Polski w I i II kategorii kickboxingu. Bardzo bym 

chciała wymienić ich z imienia i nazwiska, ale nie wiem czy RODO mi na to pozwala. Wnioskuję 

o kontakt z tymi sportowcami, jak również wyróżnienie i nagrodzenie ich za wybitne osiągnięcia 

sportowe. Reprezentują nas nie tylko w kraju ale także poza jego granicami. Dysponuję nazwiskami 
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tych sportowców jak również ich trenera. Dziękuję za uwagę. 

 

Radna pani Kinga Wrzosek – stwierdziła, że kwota 25000,00 zł została zabezpieczona z funduszu 

sołeckiego na remont świetlicy w Boleszynie. Kiedy zostaną podjęte działania w tej kwestii.  

                                                                                                                                                   

Radny pan Mirosław Więckiewicz  stwierdził, że wykup działki przy Szkole Podstawowej w 

Grodzicznie jest niezbędny w celu urządzenia parkingu z uwagi na poszerzenie boiska o 

istniejący parking. Dodał, że odbyła się konsultacja społeczna w sprawie przestrzennego 

zagospodarowania w Świniarcu. Jestem zawiedziony ponieważ mieszkańcy nie uczestniczyli w 

konsultacjach,  zapraszam na drugie spotkanie.                                                                                                       

Wnioskuje: 

-  o odnowienie przejść dla pieszych na drogach powiatowych i wojewódzkich ( pasy 

drogowe), 

-  o wykonanie remontu dachu na świetlicy OSP w Świniarcu.                                       

Dodał, że folia  rolnicza to problem w całej Gminie. Można  go rozwiązać i skorzystać z 

programu, który jest ogłoszony od  26 czerwca do września. 

 

Radna pani Kamińska Iwona w imieniu mieszkańców wnioskuje o wykonanie remontu drogi w 

Mroczenku ( trasa autobusu szkolnego). 

 

Radna pani Krystyna Król –  popiera wypowiedź radnej pani Bielickiej  w sprawie  pomocy 

rolnikom.  

 

Radny pan Bukowski Waldemar – poruszył problem przebudowy mostu Straszewy.  Konieczne 

jest wykonanie przebudowy z uwagi na uciążliwość rolnikom, którzy nie mogą przejechać przez 

most swoim sprzętem. Czy jest możliwość pozyskać środki z zewnątrz?. Następnie stwierdził, 

że wykup działki na „ Piekiełku” został zaniechany. 
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Radna pani Irena Markuszewska wnioskuje o wycięcie zakrzaczenia przy wiadukcie w Linowcu 

oraz w kierunku jej posesji. Droga w kierunku Hartowca – Ośrodek Wczasowy  jest bardzo 

zniszczona i należy ją naprawić. 

  

Radny pan Andrzej Woźniak – zapytał, czy planuje się wykonanie chodnika w stronę Rynku i w 

stronę Mroczenka. Kiedy będzie zamontowany Herb Gminy na ORLIKU? W związku z 

planowaną  budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodzicznie proszę o pochylenie 

się nad rozważeniem budowy przy ORLIKU. 

 

Radna pani Henryka Łużyńska – wniosek w sprawie położenia asfaltu  w kierunku Ośrodka 

Wczasowego składałam niejednokrotnie, ale okazało się, że pas drogowy jest za wąski. Może 

należałoby  przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie szerokości pasa drogowego.  

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – odcinek drogi o którym radna pani Łużyńska 

wspomniała, jest bardzo wąski. Należałoby w pierwszej kolejności uregulować pas drogowy, ale 

jest to bardzo trudne z uwagi na blisko usytuowane posesje. Rozbiórka obiektów, ogrodzeń wiąże 

się z dużymi kosztami. Zamierzamy przeprowadzić modernizację drogi od Ośrodka 

Wypoczynkowego do Figurki. Panie radny Woźniak tyle, co mi wiadomo Starostwo złożyło 

wniosek w sprawie  pozyskania środków na realizację położenia chodnika. Nie jestem pewny na 

jakim odcinku, ale mówi się, że z chwilą pozyskania środków realizację położenia chodnika  

przewiduję się od 100 m do 50 m..  Panie radny Bukowski na dzień dzisiejszy nie ma programu, 

aby złożyć wniosek o pozyskanie środków na przebudowę mostu na Straszewach. Jeżeli chodzi 

o budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodzicznie były brane pod uwagę trzy 

koncepcję, które zostały opracowane. Pozostała nam do realizacji jedna koncepcja. Teren przy 

ORLIKU państwo radni nie brali pod uwagę. Prace związane z wycinką zakrzaczenia i remontem 

dróg gminnych  będą kontynuowane po urlopach wypoczynkowych pracowników. Pani radna 

Markuszewska,  zakrzaczenie na wiadukcie i w kierunku pani posesji zostanie usunięte. Droga 

w kierunku Ośrodka Wczasowego w Ostaszewie jest drogą Lasów Państwowych. Pani radna 

Wrzosek wiemy  dokładnie ile mamy jednostek organizacyjnych w Gminie i regulacja płac jest 

rzeczą normalną. Jeżeli chodzi o folię nie mieliśmy możliwości skorzystania z alokacji. 

Będziemy chcieli skorzystać ze środków z zewnątrz. Remont świetlicy w Boleszynie będzie 
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realizowany. Pani radna Bielicka nie mamy odpowiedzi, czy dofinansowanie na modernizację 

szkoły otrzymamy, czy nie. Czekamy na odpowiedź. Jeżeli chodzi o wnioski dotyczące dróg 

powiatowych i wojewódzkich zostaną przekazane,. Apel  w kwestii sytuacji w rolnictwie został 

wystosowany do różnych instytucji. Przekazujemy otrzymane informacje dotyczące ASF, czy 

ptasiej grypy do państwa sołtysów. W dniu 24 sierpnia 2021 roku odbędzie się narada sołtysów, 

na którą zapowiedział się Wojewódzki i Powiatowy Lekarz  Weterynarii w sprawie ASF. Radna 

pani Sławińska informacje, że z przebiegu zebrania zostały przekazane mi uwagi. Postaramy się 

poprawić wizerunek Gminy. Sportowcy są reprezentantami swoich Klubów, gdzie powinni być 

wyróżnieni. Nie widzę przeszkód, aby sportowców o których pani wspomniała wyróżnić przy 

okazji wyróżnień uczniów. Pani radna  budynek po byłej Szkole Podstawowej w Montowie jest 

własnością prywatną i nie mamy wpływu na właściciela, aby utrzymał porządek. Panie radny  

Więckiewicz materiały  na  remont dachu świetlicy wiejskiej w Świniarcu zostały zakupione i 

prace będą kontynuowane. 

 

Radny pan Wożniak Andrzej – zapytał, czy była rozmowa z właścicielami gruntu w sprawie 

położenie chodnika w kierunku Rynku.  

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – stwierdził, że nie widzi konieczności, aby kontynuować 

prace związane z położeniem chodnika w kierunku Rynku, ponieważ jest bardzo mała zabudowa. 

Uważam, że należy pomyśleć o ścieżce pieszo – rowerowej. 

 

Sołtys pani Basia Szymańska podziękowała radnej Montowa pani  Bożenie Sławińskiej, że 

zauważyła nasze problemy i je przekazała. Poinformowała, że pojawił się naciek na dachu w 

świetlicy w Montowie. Po naprawie  dachu okazało się, że w nowej części świetlicy  po opadach 

deszczu pojawił się naciek wody na suficie w łazience męskiej.  

 

Pan Mieczysław Wojtaszko Prezes Zarządu Spółki -  poinformował że w  ramach gwarancji 

wykonawca dokonał sprawdzenia i ustalenia przyczyny powstania nacieku i dokonał naprawy. 

Okazało się, że po opadach deszczu pojawiła się woda na suficie w wymienionej łazience. 

Dokonano ponownego sprawdzenia i ustalenia przyczyny napływu wody. Stwierdzono, że 

wybudowane kominy wentylacyjne są w okapie starego dachu istniejącej świetlicy i z tej strony 
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jest napływ wody. Położono  papę  termozgrzewalną na starej części budynku, co ma 

wyeliminować pojawiającą się wodę na suficie.  

 

Sołtys Boleszyna pani Maria Nadolska – zwróciła się z prośba o wykoszenie i wycięcie krzaków 

z dwóch prywatnych  niezamieszkałych posesji w Boleszynie. 

 

Radna pani Król Krystyna – poinformowała, że za Domem Strażaka w Kuligach spadają gałęzie 

drzew na chodnik.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – poinformował, że wykoszenie i usunięcie zakrzaczenia 

z tereny prywatnej posesji nie jest w gestii Urzędu Gminy. Nie możemy wchodzić na prywatny 

teren. Jeżeli będziemy posiadać adresy właścicieli to możemy się skontaktować w sprawie 

utrzymania porządku. 

  

  Ad 16. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad, zamykam XXIX sesję Rady Gminy w Grodzicznie. 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczący 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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WNIOSKI Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY Z DNIA 11 SIERPNIA 2021 ROKU 

 

1. Radna p. Bielicka Maria –wnioskuje: 

  - o  wykonanie remontu drogi ( zakręt Zwiniarz – Łążyn),                                                                                        

- na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej w Zwiniarzu zabrakło lampek.                 

 

2.  Radna pani Irena Markuszewska wnioskuje o wycięcie zakrzaczenia przy wiadukcie w 

Linowcu oraz w kierunku jej posesji. 

 

  3. Radna pani Kamińska Iwona w imieniu mieszkańców wnioskuje o wykonanie remontu drogi    

      w Mroczenku ( trasa autobusu szkolnego). 

  

   4. Radny Więckiewicz wnioskuje:  

- o odnowienie przejść dla pieszych  na drogach powiatowych i wojewódzkich, 

- o wykonanie remontu dachu na świetlicy OSP w Świniarcu, 

 - o podjęcie działań w kwestii  rozwiązania problemu odbioru foli rolniczej.                                          


