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                                                  PROTOKÓŁ Nr XXX / 2021 

                                        z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

                                                       z dnia 15 września 2021 roku 

                                                                                                                                                                                             

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

o godz. 11.30,  a zakończyło o godz. 13.20  Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt   - otwieram XXX 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 14, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę radnych o 

potwierdzenie swojej obecności naciskając przycisk TAK. 

 

 



 

2 
 

Ad. 3. 

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

1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.                                      

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności  za 

pobyt w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób 

bezdomnych  z usługami opiekuńczymi oraz w mieszkaniu chronionym.          

11. Sprawy różne.                                                                                                                                                             

12. 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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

-   14 głosami   „ za” 

-     0 głosami  „ przeciw 

-     0 głosami  „ przeciw 
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Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - protokół  z XXIX z posiedzenia  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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

-  14  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.  

 

Radny pan Tadeusz Graszek – czy pan Wójt czytał scenariusz Dożynek Gminnych. Ponieważ 

pan Rogożyński prowadzący Dożynki Gminne podziękował pani  Kierownik z Nowego Miasta.  

To ja tą scenę załatwiłem, ale nie chciałem podziękowania, to podziękowanie kierował do pani 

Kierownik, która nie załatwiła tej sceny. To jest świństwo. 
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Pan Henryk Rogoziński Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie – witam 

serdecznie państwa radnych , a szczególnie  pana radnego Graszka.  Cytuję: „Z całym 

szacunkiem panie radny, ale to nie tak. Nie było żadnego świństwa, ponieważ pan mówił przed 

Dożynkami, żeby zaprosić z Olsztyna pana Dyrektora i Zastępcę, ponieważ z tej instytucji  

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie była załatwiona scena. Ci państwo zostali 

zaproszeni. Dzwoniliśmy przed Dożynkami do wszystkich instytucji o potwierdzenie przybycia. 

W Olsztynie odpowiedziano nam, że pana Dyrektora i Zastępcy Dyrektora nie będzie, natomiast  

będzie ich reprezentowała pani Joanna Kwiatkowska – Kierownik Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego w  Nowym Mieście Lubawskim” cytuję „Mam przed sobą scenariusz i 

wyraziłem się w ten sposób: Witam Damiana Godzińskiego – Dyrektora Warmińsko – 

Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Sonię Solarz – Taciak – Zastępcę  

Dyrektora reprezentuje dzisiaj Pani Joanna Kwiatkowska – Kierownik Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego. Dziękuję tejże instytucji, którą Pani Kierownik reprezentuje za 

udostępnienie sceny na dzisiejszą uroczystość”. Cytuję: „ Panie Graszek ja wiem o co panu 

chodzi, że pan nie był wyczytany. Niech pan mówi prawdę i niech pan nie kłamie. Przed 

Dożynkami załatwił pan  tą scenę i pan mówił tak: tam mnie nie dziękuj, tylko zaproś tych, 

zwłaszcza tą panią – Zastępcy podziękuj za załatwienie tej sceny. Mnie nie musisz dziękować. 

Ja panu dziękowałem wiele razy, może kilkanaście razy, prywatnie, czy w kuluarach. Bo pan 

mówił, że podziękować należy tym z Olsztyna, bo oni byli zaproszeni. Ja nie dziękowałem pani 

Kierownik, ale tej instytucji za udostępnienie sceny. Panie Graszek tu nie ma żadnego świństwa. 

Jeżeli mówimy o świństwie to raczej z innej strony i proszę nie przekręcać mojego nazwiska, 

nazywam się Rogoziński, a nie Rogożyński. Jeszcze są pytania w związku z tym”. 

 

Radny pan Graszek Tadeusz – cytuję „ zaproszona była kierownik z Nowego Miasta. Pani jak 

ona tam Kwiatkowska, tak bo nie pamiętam nazwiska i serdecznie dziękował, która załatwiła 

tą scenę. Ja Ci mówiłem, że mnie nie masz wcale tam wysławiać, ale jak już mówisz to 

prawdę.”  

 

Pan Rogoziński Henryk Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie  cytuję: 

dlaczego pan kłamie, przecież ja cytuję, co powiedziałem i wiele osób było na Dożynkach i 

powtarzam to zdanie Damiana Godzińskiego – Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Sonię Solarz – Taciak.  Zastępcę   Dyrektora 
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reprezentuje dzisiaj Pani Joanna Kwiatkowska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego. Dziękuję tejże instytucji, którą Pani Kierownik reprezentuje za udostępnienie 

sceny na dzisiejszą uroczystość”. 

 

Pani Przewodniczący Rady Gminy – potwierdziła wypowiedź pana Henryka Rogozińskiego 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie, którą odczytał na Dożynkach 

Gminnych. Byłam obecna na Dożynkach Gminnych  i słyszałam. 

 

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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

- 14 głosami   „ za” 

-   0   głosami  „ przeciw” 

-   0   głosami „wstrzymującymi się”    

Radni podjęli: 

 

                                             Uchwałę Nr XXX / 188 / 2021 

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

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
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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? 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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

- 11 głosami   „ za” 

-  1    głosami  „ przeciw” 

-  2    głosami „wstrzymującymi się”    

  Radni podjęli: 

                                             Uchwałę Nr XXX / 189 / 2021 

w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy na  2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.  Uchwala 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków została 

przyjęta przez Radę Gminy w dniu 11 sierpnia 2021 r. , która została przesłana do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku w celu akceptacji projektu regulaminu. W 

dniu 25 sierpnia 2021 roku otrzymaliśmy Postanowienie. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

Regulaminu zostały naniesione nieliczne poprawki w celu podjęcia uchwały w sprawie  

regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Projekt uchwały   został omówiony na 
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posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu dzisiejszym. 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 14 obecnych radnych głosowało14 radnych: 

- 13 głosami   „ za” 

-  0 głosami  „ przeciw” 

-   1  głosami „wstrzymującymi się”    

 Radni podjęli: 

                                             Uchwałę Nr XXX / 190 / 2021 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

                                                                                                                                                  

Ad. 10.  

Przewodniczący RG pani Urszula Plitt - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych  

zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób 

bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi oraz w 

mieszkaniu chronionym. Z projektem uchwały radni zostali zapoznani na posiedzeniu 

Wspólnych Komisji.  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” 
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Odczytuję wynik głosowania: na 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

-   14 głosami   „ za” 

-     0 głosami  „ przeciw” 

-     0 głosami „wstrzymującymi się”  

Radni podjęli: 

                                             Uchwałę Nr XXX / 191 / 2021 

  w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach 

wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych  z 

usługami opiekuńczymi oraz w mieszkaniu chronionym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Ad. 11. Sprawy różne. 

Czy ktoś z państwa radnych chce zająć głos? 

 Sołtys wsi Zajączkowo pan Adamski Dariusz – wypowiedział się w kwestii złej sytuacji w 

rolnictwie. Stwierdził, że  otrzymał odpowiedź na swoje pismo kierowane do Komisji Rolnictwa 

RG. Z pisma wynika, że radni nic nie zrobili w tym kierunku. W piątek byłem w Ministerstwie. 

Radni są powołani, aby pomagać rolnikom. Zapytał ile razy pan Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa był w Ministerstwie i podjął działania na rzecz rolników. W Rakowicach i Rodzonym 

już nie ma rolników, a  za chwilę będzie to u nas. Cytuję „Pani Doktor też się śmiała ze mnie jak 

dwa lata temu mówiłem o ASF”. Radni mają duże możliwości aby pisać, dzwonić jeździć do 

Ministerstwa w sprawie rolników. My jako rolnicy jeździmy do Ministerstwa gdzie 

przekazywane są informację, Wójt, ani Rada nie wysłała żadnego pisma.  Cytuję „ po co wy 

jesteście powołani jako Komisja Rolnictwa” Jestem za odwołaniem Komisji ponieważ ona jest 

niepotrzebna. W Komisji Rolnictwa powinien być rolnik, a nie byle kto.”   

 

Pani radna Kinga Wrzosek – proszę mi powiedzieć kiedy się śmiałam z pana? 
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Sołtys wsi Zajączkowo pan Adamski Dariusz – cytuję: dwa lata temu kiedy mówiłem o ASF to 

pani się śmiała i kazała być cicho. 

 

Pani radna Wrzosek – proszę o wskazanie nagrania, albo dokładnych słów, bo ja takiej sytuacji 

nie pamiętam. Jako lekarz weterynarii mam świadomość jak to wygląda, a być może, że pan źle 

zrozumiał. Czy ktoś z państwa radnych pamięta taką moją wypowiedź w stosunku do rolników. 

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Adamski Dariusz – ile razy pan Przewodniczący był w Warszawie i 

ile pan wniosków złożył. Reprezentuje pan wszystkich rolników. 

 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy pani Urszula Plitt –  wie pan dokładnie panie Adamski, że 

nikt nie był w Ministerstwie, otrzymał pan apel, który został skierowany do różnych instytucji 

m.in. Ministerstwa Rolnictwa.  

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Adamski Dariusz – stwierdził, że ani Gmina, ani Powiat nic nie 

robią w tej sprawie.  

 

Radny pan Wieckiewicz Mirosław – stwierdził, że do końca to nie jest tak, ponieważ my 

współpracujemy z panem Posłem Ziejewskim, który działa w imieniu rolników. Możemy to na 

youtube zobaczyć.  

 

Pani Barbara Szymańska sołtys wsi Montowo – stwierdziła, że spotkanie sołtysów  w dniu 24 

sierpnia z lekarzami weterynarii poróżniło nas z rolnikami. Narada sołtysów 24 sierpnia była 

dla sołtysów, ponieważ mieli dużo spraw do omówienia w związku z uchwaleniem funduszu 

sołeckiego na 2022 rok. Zapytała pana radnego Powiatu Nowomiejskiego jaka jest sytuacja w 

szpitalu powiatowym. Słyszałam, że szpital powiatowy ma być zamknięty. 
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Sołtys wsi Kuligi  pani Wioletta Łakomy – stwierdziła, że jest bardzo zła sytuacja w rolnictwie. 

Rolnicy nie mają pieniędzy, nie mają możliwości sprzedać świń. Czy jest taka możliwość, aby 

umorzyć podatek rolnikom.  

 

Pani radna Krystyna  Król – w związku z odbytym zebraniem w Kuligach wpłynęła skarga od 

rodziców  z miejscowości Kuligi - Wólka w sprawie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w 

Grodzicznie. Dowóz został ograniczony. Wycofany został kurs autobusu przez Wólkę. 

Przewoźnik zabiera dzieci z Wólki przy drodze wojewódzkiej, co jest bardzo niebezpieczne. 

Bardzo proszę o wyjaśnienie i odpowiedź w trybie pilnym.  

 

Radna Pani Kinga Wrzosek  - przytoczyła art. 212 Kodeksu Karnego w brzmieniu: zniesławie-

nie polega na pomówieniu innej osoby lub grupy osób, ale też jednostki organizacyjnej niema-

jącej osobowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii 

publicznej lub narazić na utratę zaufania. Pan dziś naraził mnie na utratę zaufania nie tylko jako 

radną Gminy, czyli funkcjonariusza publicznego w świetle prawa, ale też jako lekarza wetery-

narii, czyli zawód zaufania publicznego. Proszę o przedstawienie dowodów na to, co powie-

działam, bo według mnie są to urojenia i takiej sytuacji nie pamiętam, albo świadków na to, co 

powiedział pan dziś. W innym przypadku będziemy rozstrzygać tą sprawę na drodze sądowej. 

 

Radna Krystyna Król – stwierdziła, że rolników jest bardzo mało, poszanujmy ich, bo przez tą 

sytuację w rolnictwie, rolnicy mają niechęć do życia.  

 

Radny pan Zieliński Józef – mieszkańców bardzo bolało, że na zebraniu wiejskim, które od-

było się w Zajączkowie nie przybył pracownik Urzędu Gminy. Rozumiemy, że pan Wójt nie 

mógł być obecny z przyczyn niezależnych od niego. Ponadto dodał, że przewoźnikowi z 

Gminy nie została przedłużona umowa.  

 

Radny Powiatu Nowomiejskiego pan  Mirosław Galiński- poinformował, że szpital powiatowy 

istnieje i będzie istniał. Nie da się ukryć, że szpital ma duże straty z uwagi na oddział COVID. 

Dużo środków przeznaczonych jest na wynagrodzenia z uwagi na wymaganą pełną obsadę 
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lekarską i medyczną. Zasady rozliczania z NFZ też mają wpływ na brak środków. Niektóre 

badania, które kosztują prywatnie 400,00 zł, w szpitalu cena takiego samego badania jest  o wiele 

niższa.  Zależy nam wszystkim na tym, aby ten szpital pozostał i nie był zlikwidowany. Panie 

Adamski nie można powiedzieć, że Powiat nic nie robi w kwestii złej sytuacji w rolnictwie. Pan 

również ma kontakt z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa w tej sprawie. Pan Starosta i Zarząd 

Powiatu maja ciągły kontakt z Posłami i Senatorami. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – faktem jest, że lekarz wojewódzki i powiatowy 

weterynarii byli na spotkaniu sołtysów. Na to spotkanie mógł każdy przybyć i uczestniczyć.  

Sołtysi uczestniczyli w tym spotkaniu z automatu.  Na spotkaniu nie padły rozwiązania dotyczące 

złej sytuacji w rolnictwie, była mowa o bioasekuracji w gospodarstwie. Nie ma przeszkód, aby 

sołtysi zorganizowali takie spotkania w swoich sołectwach. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja 

w rolnictwie jest trudna, ale problem ten powinien być rozwiązany systemowo. Stanowisko moje 

i  Rady Gminy w sprawie  złej sytuacji w rolnictwie zostało przesłane już w grudniu do różnych 

instytucji i Ministerstwa Rolnictwa. Czy jest taka możliwość, aby umorzyć podatek rolnikom, 

odpowiadam pani sołtys, że jest, ale obowiązują dokumenty potwierdzające  m.in. spadek 

dochodów.  

 

Pan Adamski Dariusz – dlaczego  dalej nic nie piszecie. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – stwierdził, że decyzje podejmowane są na głównym 

szczeblu. Gmina ma ograniczone możliwości. Nie powinno tak być, że  żyjemy w jednej Gminie 

i straszymy się i   oskarżamy   się nawzajem. Jeżeli chodzi o przewoźnika na świadczenie usług 

na dowóz dzieci, obowiązuje przetarg. W drodze przetargu wygrała najkorzystniejsza oferta. 

Cena spowodowała, że wygrał inny przewoźnik. Nie było możliwości przedłużenia usługi dla 

przewoźnika z naszego terenu ponieważ podana cena była o wiele wyższa. Proszę pytać i nie 

powielać nieprawidłowych informacji. Na każdym km była znaczna różnica. 

 

Sekretarz Urzędu Gminy pani Teresa Dzierżak –  Górzyńska- znam sprawę dotyczącą dowozu 

dzieci od kilku lat. Kilka lat temu pojawił się problem, który w małej Gminie jest dość dotkliwy, 
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a mianowicie przenoszenie dzieci z właściwych obwodów do szkół należących do innego ob-

wodu. Taka była sytuacja z jedną  matek dzieci. Ja osobiści rozmawiałam z tą panią  w szkole w 

Zajączkowie i próbowałam tej pani uświadomić, że przenoszenie dzieci do innej szkoły jest oczy-

wiście prawem rodzica, może sobie wybrać dowolną szkołę, ale tylko w obwodzie Gmina ma 

obowiązek dowozić uczniów. Przeniesienie dzieci poza obwód oznacza wzięcie na siebie ko-

nieczności samodzielnego dowożenia dzieci. W grę wchodziło troje dzieci tej pani. Pani mi ka-

tegorycznie powiedziała, że jest tak zdeterminowana żeby te dzieci przenieść i jak będzie trzeba 

to będzie je wozić, swoim transportem. Nie było problemu gdy był dowóz młodzieży do Gimna-

zjum, który zabierał dzieci z tamtej strony. Zwyczajnie było to wykorzystywane, dlaczego mie-

liśmy przeciwdziałać,  jeżeli ten autobus tam jeździł. Wiecie doskonale państwo, że nasze lokalne 

firmy mają miękkie serce i stawali na żądanie jak ich się poprosiło. Wykraczało to znacznie po 

za warunki, które były zawarte w umowie. Przyszedł ten moment, że trasy zostały przystosowane 

do obwodów szkół i się zaczęło, wielka akcja wywierania presji w najróżniejszy sposób, na mnie, 

na Wójta, Dyrektora. Jak rozumiecie państwo my trasy bierzemy od Dyrektorów. Wpisujemy je 

i wrzucamy na platformę. Te firmy, które chcą startować, to startują. Przasnysz zadeklarował się, 

że jeżeli coś się stanie to dostarcza drugi autobus. Panie radny Zieliński pani Beata Strzelczyk 

była na zebraniu wiejskim jako pracownik Urzędu Gminy. Wiem, że pani Strzelczyk mieszka w 

Zajączkowie. Układając harmonogram zebrania zapewniamy obsługę pracowników. Staramy się  

patrzeć na to, aby to byli ludzie mieszkający blisko. Na zebraniu w Zajączkowie był pracownik 

Urzędu Gminy, który dokładnie spisał i przekazał wnioski i uwagi pracowników. Uważam, ze 

pan radny lekko przesadził , twierdząc, że nie było  nikogo z Urzędu Gminy. Pani Beata Strzel-

czyk pracownik od wielu lat, bardzo sumienny, kompetentny i odpowiedzialny. Czy pani radna 

Król życzy sobie odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny pan Zieliński Józef – stwierdził, to pani Strzelczyk zastępuje Wójta Gminy. 

 

Radna p. Krystyna Król – dla wszystko jest zrozumiałe, ale bardzo proszę odpowiedź na piśmie 

dla mieszkańców. Przystanek na drodze wojewódzkiej nie jest bezpieczny. 
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Pani Teresa Dzierżak – Górzyńska  Sekretarz Urzędu Gminy -jest to droga wojewódzka i przy-

stanki są oficjalne nie myśmy je ustalali. Oznaczone są ustawowo i przyjęte w odpowiedni spo-

sób. Są słupki, jest linia na jezdni. Mam świadomość, że to nie jest wiata, że to nie jest sytuacja 

komfortowa, ale nie ma tam dużo dzieci. Przejazd autobusu jest przez Wólkę, który zabiera 

dzieci do Szkoły Podstawowej w Zajączkowie.  

 

Sołtys wsi Kuligi pani Wioletta Łakomy – jaka jest różnica przejazdu  w km przez Wólkę.  

 

Pani Teresa Dzierżak – Górzyńska – nie odpowiem pani na to pytanie ponieważ nie jestem zo-

rientowana.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – to co pani Sekretarz powiedziała to faktycznie była 

rozmowa z rodzicami, którzy zadeklarowali się dowozić swoje dzieci do innego obwodu 

Szkoły Podstawowej.  

 

Sołtys  wsi Kuligi pani Wioletta Łakomy  - stwierdziła, czy to nie jest trochę złośliwości, czy te 

kilka km nie można zboczyć. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – stwierdził, że to nie może tak być, aby na krzyk rodzi-

ców, którzy zmienili obwód Szkoły na własne życzenie,  dokonywać  zmiany trasy i sporzą-

dzać aneksy.  

 

Sołtys Kuligi pani Wioletta Łakomy – wynika z tego, że są przesłanki, że rolnik indywidualnie 

może złożyć wniosek o umorzenie podatku. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański po raz drugi stwierdził, że może złożyć wniosek, ale 

musi wskazać spadek dochodów wraz z załącznikami.   
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Ad 12. 

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

zamykam XXX sesję Rady Gminy. 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący  Rady Gminy 

Mirosława Kamińska                                                                Urszula Plitt  

 

Nagranie sesji Rady Gminy Grodziczno dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, 

umieszczone w zakładce „ Sesje online” 

 


