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                                                  PROTOKÓŁ Nr XXXI / 2021 

                                        z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

                                                z dnia 27 października 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. 12.50  Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad. 1. 

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

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

Ad.2. 

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. 

 

Ad. 3. 

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

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXX 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 2021-2032.                                                                                                                                        

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 

Grodziczno od Polskich Kolei Państwowych Polskich Linii Kolejowych S. A. prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Zajączkowo gmina 

Grodziczno i w obrębie Mortęgi gmina wiejska Lubawa.                                                                                                                        

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 

Grodziczno od Polskich Kolei Państwowych S. A. prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonych w obrębie Kuligi gmina Grodziczno.                                                                                                    

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie z 

odziałem przedszkolnym.  

13. Sprawy różne.                                                                                                                                                             

14. Zakończenie obrad sesji.    

 

Informuję, że znoszę z  porządku obrad sesji Rady Gminy punkt  10 Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Grodziczno od Polskich Kolei 

Państwowych Polskich Linii Kolejowych S. A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonych w obrębie Zajączkowo gmina Grodziczno i w obrębie Mortęgi gmina wiejska 

Lubawa.                                                                                                                         

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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

- 14  głosami   „ za” 

-   0    głosami  „ przeciw” 

-   0    głosami „ wstrzymującymi się” 

Informuję, że znoszę z porządku obrad sesji punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Grodziczno od Polskich Kolei Państwowych S. A. 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Kuligi gmina 

Grodziczno.                                                                                                                                                                           

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 wstrzymującymi się” 

Informuję, że wprowadzam do porządku obrad sesji Rady Gminy w punkcie 10 podjęcie uchwały 

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Olsztynie z dnia 09 września 2021 r., sygn. akt II SA/O1  354/ 21.  Punkt 12 , 13 i 14  porządku 

obrad  przed zmianami przesuwam do punktu  11, 12  i 13. 

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” 

   

Odczytuję porządek obrad sesji Rady Gminy po zmianach:  

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXX 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 2021-2032.                                                                                                                                                                            

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

nowomiejskiemu.                                                                                                  .                                                               

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 września 2021 r., sygn. akt II SA/Ol  354/ 21 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie z 

odziałem przedszkolnym 

12. Sprawy różne.                                                                                                                                                             

13. 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: 
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-    14    głosami   „ za” 

-      0 głosami  „ przeciw 

-      0  głosami „ wstrzymującymi się” 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - protokół  z XXX 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. 

Radny pan Osicki Daniel  przybył o godz. 10.20 na salę obrad sesji RG. 

 

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 2021 r. poz. 735). 

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

udzielona odpowiedź. Radni nie złożyli interpelacji i zapytań na piśmie.  
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Ad. 7.   

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2021 – 2032.  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 15 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

- 14  głosami   „ za” 

-   0  głosami  „ przeciw” 

-  0  głosami „wstrzymującymi się”  

Radni podjęli: 

                                                  Uchwałę Nr XXXI / 192 / 2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2021 – 2032 

Uchwała stanowi załącznik nr  5 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 – cytuję „ zgłosiła wniosek formalny po raz drugi o zdjęcie 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: wykup części działki przy OSP Grodziczno Lp. 8 Dział 700, 

Rozdział 70005§ 6060  pod nazwą „wykup części działki przy OSP Grodziczno” z 

przeznaczeniem wykup terenu działki pod parking w Rynku w kwocie 50 000 zł i na remont 
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mostu w Lorkach obok młyna, którego naprawa jest konieczna ze względu na dojazd rolników 

do pól oraz mieszkańców do posesji. Nadmieniam, że Rada była i oglądała i stwierdziła 

jednoznacznie, że naprawa tego mostu jest koniczna.”  

Pan Jacek Grzywacz Skarbnik Gminy  – Wieloletnia Prognoza Finansowa został przyjęta przez 

państwa radnych, w której  są zabezpieczone środki dla rolników, nauczycieli i na zadania w 

sołectwach.  Jeżeli zmiany zostaną przegłosowane wtedy Wójt oceni, czy przyjmuje te zmiany, 

czy je odrzuci.   

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy  

Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmuje inwestycje nie tylko na jeden rok, ale dłuższe lata. 

Wniosek, który przedstawiła pani radna Sławińska nie do końca został sprecyzowany. W mojej 

ocenie on nie może zostać uznany choć by w pierwszej części wniosku na wykup innej działki. 

Na dzień dzisiejszy działka w Rynku nie jest podzielona, nie ma wyceny i nie ma możliwości 

technicznych, aby wykupić tą działkę w roku bieżącym. Wieloletnia Prognoza Finansowa tego 

nie obejmuje i nie mogę przychylić się do tego wniosku. Druga część wniosku pani Radnej  

dotyczącej remontu mostu w Lorkach .  Nie mamy wyceny, dokumentacji, pozwolenia wodno-

prawnego, które w listopadzie i grudniu nie uda się zdobyć. Nie widzę możliwości, aby ten 

wniosek zaakceptować. Kategoria drogi nie jest dokładnie sprawdzona, czy jest to droga 

publiczna, czy wewnętrzna. Wiele rzeczy nie zostało określonych. Szanowni państwo odbywały 

się Komisję RG, na których wcześniej pani Radna nie składała takiego wniosku. Wniosek ten 

wypłynął dzisiaj. Rozumie, że każda inwestycja jest ważna. 

 

Radny pan Graszek Tadeusz – cytuję „ panie Wójcie coś tu Pan nie dokładnie tłumaczy, my z 

Komisją byliśmy nie raz, były przekazane wnioski odnośnie remontu mostu i żadnej odpowiedzi 

nie dostaliśmy. Niech Pan ciemnoty nie wciska ludziom bo to było już dawno i cały czas jest 

mowa o tym moście” 

 

Radna pani Sławińska Bożena – cytuję „ stwierdzam z przykrością, że radna bezradna to pojęcie 

w pełni się wykrystalizowało dzisiaj. Demencji starczej nie mamy. Pamiętamy sesję budżetową, 

która miała miejsce 2020 roku w grudniu, na której był złożony wniosek formalny z konkretnym 

przeznaczeniem, został przegłosowany i większość była  „za”  zniesieniem tego zadania.             
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Po namowie i rozmowie z panem Wójtem mieliśmy rozmawiać w roku budżetowym 2021. W 

trakcie przerwy zarzucono mi, że w tej sprawie należało rozmawiać na Komisjach. Powtarzam 

nie mamy demencji, była rozmowa na Komisji i ustalona była kwota jaką ewentualnie możemy 

zaproponować, ale proponowana kwota nie była wzięta pod uwagę. Cały czas oscylujemy w tej 

kwocie. Ja mam prawo nie znać się na wszystkich koligacjach, ale proszę na samym początku 

nie skreślać naszego głosowania, twierdząc, że pan naszego wniosku nie poprze, bo ja nie widzę 

dalszej współpracy Rady z panem”  

 

Pan Tomasz Szczepański  Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy projekt budżetu jest w trakcie 

opracowywania. Jest taka możliwość wniesienia do budżetu na przyszły rok wykup działki w 

Rynku, o której pani mówiła. Jeżeli chodzi o wykup jakiejkolwiek działki to jest pani Radna 

zorientowana, że musi być wola Rady, a takiego  wyrażenia woli Rady nie ma. Nie ma 

zagrożenia, że Wójt wykupi, której Rada nie chcę. To są podstawowe  informację i proszę 

Mieszkańców nie wprowadzać w błąd. Nie chodzi o fakty, minęło pół kadencji i zaczyna się 

różnego rodzaju podchodzenie. Przepraszam, że tak to odbieram. Tak jak powiedziałem, że 

dobrze by było rozmawiać w tej sprawie  na Komisjach. Do końca roku będą jeszcze odbywały 

się sesje Rady Gminy i ta kwota z budżetu zostanie zniesiona. 

 

Radna pani Wrzosek  Kinga –  cytuję „z całym szacunkiem panie Wójcie. Pani Sławińska 

składała taki sam wniosek w grudniu ubiegłego roku. Za chwile będziemy mieli rocznicę tego 

wniosku. Było bardzo dużo czasu aby zrobić z tym porządek, ale w dalszym ciągu jest to ujęte 

jak w tamtym roku, niestety nie można przejść obojętnie”.  

 

Pan radny Andrzej Woźniak - stwierdził, że był zgłoszony wniosek przez mieszkańców i przez 

niego jako radnego w sprawie wykupu działki na potrzeby mieszkańców Nowego Grodziczna      

i  Grodziczna. Pan radny z Grodziczna powinien uczestniczyć i być za. Jest przeciw, nie wiem, 

to jest jego sprawa  Wycena działki może jest zbyt wysoka. Jeżeli ten wniosek nie przejdzie to 

proszę te środki, które są zabezpieczone na wykup tej działki pozostawić na inne zadania, czy  

inwestycje w Nowym Grodzicznie”. 
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Radny pan Więckiewicz Mirosław – cytuję „stwierdził, że borykamy się z różnymi problemami. 

Nasz dług Gminy sam mówi o tym jak wyglądamy,  na ile możemy sobie pozwolić i na ile 

możemy się przesuwać w innych obszarach. Czy trafny był  wykup działki, nie wiem. Na dzień 

dzisiejszy mamy prawo oczekiwać tych decyzji, które sugeruje Rada. Jeśli my jesteśmy organem 

uchwałodawczym, a Wójt wykonawczym, Rada ma coś do wniesienia, nie powinniśmy brać w 

takich kategoriach, co musi być. Myślimy o hali sportowej, przedszkolu. Nie ważne, co nam się 

opłaca, a co jest potrzebne dla społeczeństwa. Szkoła jest w trudnej kondycji”. 

 

Radny pan Bukowski Waldemar –cytuję „ rozumnie kolegę Woźniaka. Działka była wystawiona 

na 120 000 zł i do kupna został zobligowany pan Wójt i do ustalenia ceny jak najmniejszej. Rada 

zajęła stanowisko, że nie może być cena większa jak 60 000 zł. Pan Wójt swoje zadanie wykonał 

i nie można winić pana Wójta, że udało się utargować 97 000 zł. Nic nie można zrobić w tym 

temacie, jeśli ktoś chcę sprzedać za taką cenę. Proszę pamiętać, że wartość czegokolwiek jest 

taka, ile ktoś za to zapłaci. Jeżeli my chcemy coś wykupić to ceny są horrendalne z każdej strony. 

Dalej było głosowanie nad tą działka i nie wiem po co. Większość radnych była przeciwna. 

Później okazuje się, że jest głosowanie, co dla mnie było dziwne. Niektóre osoby  głosują za 

wykupem tej działki za kwotę 97.000 zł.  Nie rozumiem tych radnych, mają prawo zmienić 

decyzję i proszę szanujmy wyniki głosowania. Nie możemy ciągnąć czegoś w nieskończoność. 

Jestem za tą działką, ale za cenę 60 000 zł i nic więcej” 

  

 Skarbnik Gminy stwierdził, że ten wniosek trzeba przegłosować. Jeżeli ten wniosek zostanie 

przegłosowany to jest potrzeba ogłoszenia przerwy w celu przygotowania materiałów. Następnie 

powinna być zgoda organu wykonawczego, czy zmiany organ przyjmuje, czy też nie.  

 

PRZERWA 10 MINUT 

 

Po przerwie 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – przedstawiła wniosek formalny pani  radnej 

Bożeny Sławińskiej  w brzmieniu: o zniesienie z planu wydatków zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: wykup części działki przy OSP Grodziczno w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 w 

kwocie 120000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Wykup działki nr 108/44 
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obręb Rynek w kwocie 50 000 zł w dziale 700 w rozdziale 70005 § 6060 oraz remont mostu w 

Lorkach w ciągu drogi wewnętrznej w kwocie 70000 zł w dziale 600 w rozdziale 60017 § 6050 

 Kto jest za przyjęciem tego wniosku.  

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 15 obecnych radnych głosowało13  radnych: 

-   7   głosami   „ za” 

-   4  głosami  „ przeciw” 

-    2  głosami „wstrzymującymi się”    

 

PRZERWA 15 MINUT 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – zapytała, czy są pytania  w sprawie 

wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy na  2021 rok. Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt 

uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?  

Pan Mirosław Więckiewicz – zwrócił uwagę w załączniku nr 3 do uchwały , pozycja 8 remont 

mostu w ciągu drogi, jakiej drogi?. Jest to droga wewnętrzna i należy dopisać.   

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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

-  10  głosami   „ za” 

-    2 głosami  „ przeciw” 

-    3 głosami „wstrzymującymi się” 
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Radni podjęli: 

                                               Uchwała Nr XXXI / 193 / 2021    

w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy na  2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 9.                                                                                                                                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - przechodzę do punktu 9 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 

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” 

-     0  głosami  „ przeciw” 

-     1  głosem „wstrzymującym się”  

Radni podjęli:   

                                               Uchwała Nr XXXI / 194 / 2021    

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.   

 

 

Ad. 10.  
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Przewodniczący  Rady Gminy pani Urszula Plitt - podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi 

kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 września 

2021 r., sygn. akt II SA/Ol  354/ 21. Zgodnie z ustaleniami Rady Gminy na posiedzeniu 

Wspólnych Komisji Rady Gminy został wprowadzony projekt uchwały. Pozwolę sobie odczytać 

uzasadnienie do projektu uchwały. Czy państwo radni mają dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma 

pytań odczytuję 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

-  15  głosami   „ za” 

-   0  głosami  „ przeciw” 

-   0   głosami „wstrzymującymi się”      

Radni podjęli:   

                                               Uchwała Nr XXXI / 195 / 2021    

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Olsztynie z dnia 9 września 2021 r., sygn. akt II SA/Ol  354/ 21. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie z 

odziałem przedszkolnym. Informuje, że  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Rady Gminy Grodziczno w dniu   22 października 2021 r.  na swoim posiedzeniu  dokonała  

analizy projektu uchwały w sprawie  zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie 

z oddziałem przedszkolnym, a następnie wydała opinię do projektu uchwały, która jest 

pozytywna.  Następnie projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji 

RG. 
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Agnieszka Bochenek Prezes Oddziału ZNP w Nowym Mieście Lubawskim, stwierdziła, że 

rozumie sytuację Gminy i Szkoły Podstawowej w Boleszynie, z czego wynika projekt uchwały 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie z odziałem 

przedszkolnym. Prosi o uzupełnienie danych spraw kadrowych nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych z przekształcenia placówki, ponieważ w uzasadnieniu widnieje tylko zapis o 

trzech nauczycielach ze Szkoły Podstawowej w Mrocznie. Uzupełniający etat w Szkole 

Podstawowej w Boleszynie. Nie daje nam informacji o zapewnieniu i zagwarantowaniu dalszego 

zatrudnienia wszystkich pracowników tej Szkoły.  Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział w Nowym Mieście Lubawskim stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Pani Teresa Dzierżak – Górzyńska Sekretarz Urzędu Gminy – w wcześniejszych rozmowach 

starałam się rozwiać obawy ZNP. Związek nie zauważył, że w uzasadnieniu uchwały jest zapis 

nie tylko o trzech nauczycielach uzupełniających etat, ale o dwóch Paniach z Boleszyna, które 

od 1 września zostały zatrudnione w Szkole Podstawowej w Mrocznie na cały etat. Wymiana 

kadry jest bardzo bliska między tymi Szkołami. Wiąże się z tym, że jeśli, któreś z dzieci trafi do 

Szkoły Podstawowej w Mrocznie może liczyć na znaną kadrę pedagogiczną. Wspominałam o 

zwyczaju w naszej Gminie jest on znany, Dyrektorom, którzy planują w arkuszu organizacyjnym 

swoją pracę na następny rok szkolny. Informowałam, że takie spotkania już były. Nie wyobrażam 

sobie, że w jednej ze szkół nauczyciele będą mieli liczne godziny ponadliczbowe, a w innej 

nauczyciele nie będą mieli etatu. Nasze szkoły są żywym dowodem na to pani Prezes o tym wie, 

ponieważ  musi akceptować  arkusze organizacyjne i że jest zwyczajna wymiana kadry. Czyli 

nauczyciele z Grodziczna pracują w Zajączkowie, ze Zwiniarza w Grodzicznie, z Mroczna w 

Boleszynie, z Boleszyna w Mrocznie. Jest to powszechna praktyka wynikająca z tego, że 

zwyczajnie nie mamy specjalistów, albo mamy ich troszeczkę za mało i bywa, że któryś jest 

cenny, a są przedmioty, które maja bardzo mało godzin. Wracając do meritum Związku, my 

postulujemy w tej uchwale przekształcenie szkoły, w związku z tym jeżeli chodzi o obsługę 

( sekretariat, Dyrektora Szkoły ) to jest istotne, że muszą pozostać. Pozostaje budynek, trzeba 

będzie go sprzątać i zająć się okolicą Szkoły. Nie ma wątpliwości, że te osoby będą zatrudnione 

i kilku nauczycieli uzupełniających etat w Szkole w Boleszynie. Patrząc na specjalizację 

nauczycieli zakładam, że nie będzie problemu z tym, aby uzupełniali etat w innej szkole. 

Optymistycznie widzę przyszłość bo mam świadomość dotyczącą wieku niektórych nauczycieli 
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i ich potencjalnych planów emerytalnych. Następnie przedstawiła ilość uczniów w  oddziałach 

Szkoły Podstawowej w Boleszynie.  

  

Radny pan Bukowski Waldemar stwierdził, że po raz kolejny słyszy się o pracy nauczycieli. Ja 

państwa rozumnie, że nikt nie chcę tracić pracy. Nikt nie wspomniał o dobru dziecka. Trzeba się 

liczyć z tym, że jest niż demograficzny i będą zamykane inne szkoły. Jam mam pytanie. Gdzie 

jest dobro dziecka? Jeżeli w jednej klasie jest jeden uczeń, ja tego nie rozumnie, że tylko mowa 

jest o nauczycielach. Jak pani się ustosunkuje do tego jednego dziecka? Dla mnie jest to nonsens. 

Były likwidowane szkoły, gdzie było dużo więcej uczniów i nie było żadnego larum, a nad tą 

szkołą jest. Dla mnie ważniejsze jest dobro dziecka. Nauczyciel jest takim samym człowiekiem 

jak każdy inny i może się przekwalifikować, może pracę znaleźć gdziekolwiek indziej.  

 

Pani  Agnieszka Bochenek Prezes Oddziału ZNP w Nowym Mieście Lubawskim wyjaśniła, że 

w naszej opinii nie mamy zarzutu do celowości wszystkich działań. My to rozumiemy i 

zgadzamy się z uzasadnieniem, które jest dla nas kompletne. My jako ZNP musimy zadbać o 

etaty, aby Ci Ludzie mieli zagwarantowaną pracę. Z Gminą bardzo dobrze się nam współpracuje 

i chcieliśmy tylko zapewnienia, które dała nam pani Sekretarz. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - 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 14 radnych: 

-  13  głosami   „ za” 

-   1 głosami  „ przeciw” 

-   0 głosami „wstrzymującymi się”    
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                                                   Uchwała Nr XXXI / 196 / 2021    

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie z odziałem przedszkolnym.                                      

 Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

                                                                                                                                                                                        

Ad. 12. Sprawy różne. 

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

 

 Radna pani Kinga Wrzosek stwierdziła, że temat był poruszony wcześniej, ale chcę aby 

wybrzmiało to na sesji bo sesja dociera do większej liczby mieszkańców. Na jakim etapie 

znajduje się proces pozyskiwania środków na realizację zadania pod nazwą „ budowa drogi 

Boleszyn – Zęmbrze” 

 

Radny pan Woźniak Andrzej -   zostały zdjęte środki w wysokości 700 000  zł na inwestycje 

drogi od ronda Katlewo do  ronda Grodziczna na drodze 538. Czy to jest temat odłożony  na 

dłuższy czas, czy będzie wracał ten temat? 

 

 Radny pan Mirosław Więckiewicz – wrócił do sprawozdania w zakresie pozyskiwania 

środków pozabudżetowych. W pierwszym punkcie złożono wniosek w sprawie 

zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów – dofinansowanie kwota. Jak z realizacją, 

czy jest , czy będzie, czy jest nadzieja ponieważ wnioski zostały złożone wcześniej, a rolnicy 

mają problem. 

 

Radna pani Król Krystyna – podziękowała za dołożenie środków dla Powiatu na realizację 

inwestycji chodnika – łącznika między drogą wojewódzką , a szkołą. Cieszę się, że zostało to 

zrealizowane. Zarząd Dróg Powiatowych posadził lipy, można powiedzieć, że mamy tam 

piękną aleję. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. 
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Sołtys wsi Trzcin pani Hanna Michalska podziękowała w imieniu OSP za przekazanie nowego 

samochodu strażackiego. 

 

Radny pan Andrzej Woźniak – stwierdził, że składał wcześniej wniosek o dofinansowanie 

budowy chodnika w kierunku żwirowni. Część środków została zabezpieczona z funduszu 

sołeckiego. W związku z powyższym mam pytanie, czy jest nadzieja na zabezpieczenie 

środków w budżecie Gminy na rok 2022. 

 

Radny pan Bukowski Waldemar – zapytał jakie wnioski na inwestycję zostały zaakceptowane 

przez Polski Ład. 

 

Wójt Gminy Tomasz Szczepański – w odpowiedzi na pytanie pani Radnej Wrzosek 

poinformował, że zostały poczynione starania w sprawie przebudowy drogi Boleszyn – 

Zęmbrze. Został złożony wniosek do Dróg Samorządowych w miesiącu sierpniu tego roku.  

Wniosek nie został umieszczony na liście rankingowej i czeka na ocenę. Powodem  zdjęcia 

środków  w kwocie 700 000 zł na modernizację drogi wojewódzkiej od ronda Katlewo do 

Grodziczna było powodem braku realizacji tej inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Otrzymaliśmy pismo informacyjne, że inwestycja nie będzie realizowana, a odcinek tej drogi 

zostanie włączony  jak również cała droga do nowej perspektywy unijnej.  W związku z tym ta 

zmiana się pojawiła w budżecie, a środki zostały przesunięte chociażyby na szkoły.  Trudno mi 

powiedzieć tak jak już powiedziałem wcześniej, które inwestycje zostaną ujęte w budżecie na 

2022 rok. Jesteśmy w trakcie opracowywania projektu budżetu i nie mamy ostatecznej wersji 

opracowanego budżetu na 2022 rok.  Wniosek dotyczący folii rolniczych został złożony, 

realizacja ma nastąpić w miesiącu  marcu. Rolnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem 

Sołtysów, oraz poprzez  umieszczenie  informacji  na stronie internetowe. Jeżeli chodzi o Polski 

Ład,  złożyliśmy trzy wnioski dotyczące: 

- przebudowy drogi Boleszyn – Krzemieniewo, 

- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie, 

- budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 
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Z tych trzech złożonych wniosków został zaakceptowany 1 wniosek o najmniejszej wartości   

na  budowę drogi Boleszyn – Krzemieniewo. Kwota dofinansowania wynosi 4 700 000 zł. 

Wniosek na drogę  Mroczenko – Krzemieniewo został zakwalifikowany na liście rezerwowej.  

Na dzień dzisiejszy mamy nadzieję, że być może uda się realizacja drogi II etap Trzcin – 

Mroczenko. Być może, że po oszczędnościach przetargowych przesunie się wniosek , to w 

przeciągu jednego tygodnia lub dwóch tygodni będziemy mieli oficjalną informację. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – zapytał kiedy będzie zakończony drugi etap budowy drogi do 

remizy Strażackiej w Lorkach.  

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – stwierdził, że niejednokrotnie już udzielał odpowiedzi, 

informując, że jeżeli nie uda się otrzymać środków z FOGR, to będziemy się zastanawiać, czy 

z własnych środków  nastąpi realizacja, czy też nie. Trudno dzisiaj konkretnie odpowiedzieć na 

ten temat. 

 

Radny pan Graszek Tadeusz – mieszkańcy pytają  o termin realizacji. Błędem było, że 

wykonanie tej inwestycji podzielone było na dwa etapy, a środki Rada zabezpieczyła na ten cel. 

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – panie radny było to celowe działanie. Rada 

zabezpieczyła srodki na projekt, a nie na inwestycję. 

 

Sołtys wsi Zwiniarz  Pani Jadwiga Weinar – zapytała o  termin realizacje inwestycji drogi 

Zwiniarz – Białobłota. 

 

Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy – stwierdził, że pani radna Bielicka, często przypomina 

o tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy jest w trakcie realizacji projekt, który dobiega końca. Jeżeli 

uda się nam to złożymy wniosek do programu Obszarów Wiejskich, który prawdopodobnie ma 

się ukazać na przełomie roku. Jeszcze nie ma terminu ogłoszenia konkursu. Moim marzeniem 

jest  przystąpienie do programu z chwila ogłoszenia konkursu i otrzymanie dofinansowania.  
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Ad 13.  

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

posiedzenia, zamykam XXXI sesję Rady Gminy w Grodzicznie. 

 

 

Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

Pracownik Urzędu Gminy                                                                  Urszula Plitt  

Mirosława Kamińska 

 

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

umieszczone w zakładce „ Sesje online” 
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