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                                                            PROTOKÓŁ Nr XXXII / 2021 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 15 listopada 2021 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                          

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

o godz. 13.00, a zakończyło o godz. 14.20. Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – otwieram XXXII sesję Rady Gminy w kadencji 2018-

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

 

Ad.2. 

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

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

Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych  

w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. Osoby zabierające głos na 

sesji Rady Gminy przedstawiając się wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w postaci imienia i z nazwiska zgodnie w/w przepisami. 

 

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

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

o potwierdzenie swojej obecności naciskając przycisk TAK. 

 

Ad.3. 

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

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 2021 r. poz. 1372, 1834) 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie 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 określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków 

 transportowych 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX / 191 / 2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 

 30 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

 opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

 opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

 częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Grodziczno 

14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

15. Sprawy różne 

16. Zakończenie obrad sesji 

 

 Pragnę państwa poinformować, że wprowadzam do porządku obrad sesji Rady Gminy  

w punkcie 15 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Grodziczno na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi  

w sferze pożytku publicznego. Punkty 15 i 16 przed zmianami przesuwam do punku 16 i 17 po zmianach. 

 

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Odczytuję porządek obrad sesji Rady Gminy po zmianach: 

 

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy 

2. Stwierdzenie quorum 
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3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI 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. 1372, 1834). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie 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 określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków 

 transportowych 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX / 191 / 2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 

 30 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

 opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

 opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

 częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Grodziczno 

14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na 

 rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 

 pożytku publicznego 

16. Sprawy różne 

17. Zakończenie obrad sesji 

 

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 
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Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – protokół z XXXI 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 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

–  13 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 na 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 2021 r. poz. 1372, 1834). Radni nie 

złożyli interpelacji i zapytań na piśmie. 

 

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 naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 
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Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXII / 197 / 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. Pragnę poinformować, że Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy 

wydała pozytywną opinię 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 naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXII / 198 / 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 wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Informuję, że 

propozycje stawek na rok 2022 zostały przedstawione i omówione na Wspólnych Komisjach Rady 

Gminy w dniu 22 października ,w ślad za tym posiedzeniem odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu  

i Finansów, na którym została wydana pozytywna opinia odnośnie stawek podatku od nieruchomości. 

Przedłożony projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy  
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w dniu dzisiejszym. 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 naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXII / 199 / 2021 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – przechodzę do punktu 10 porządku obrad, podjęcie 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych. Informuję, że 

na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 22 października również zostały omówione 

stawki podatków od środków transportowych. Następnie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu  

i Finansów Rady Gminy, która wydała pozytywną opinię w sprawie wysokości tych stawek. 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 naciśniecie 

przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 
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Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXII / 200 / 2021 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatków od środków transportowych. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX / 

191 / 2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia  30 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Projekt tej uchwały 

został omówiony w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy. Pani Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt uchwały i wyjaśniła, że zmiany dotyczą 

dwóch punktów projektu uchwały. 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 naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXII / 201 / 2021 

zmieniającej Uchwałę Nr XXX / 191 / 2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 marca 2017 roku  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno. W związku z ukazaniem się ustawy z dnia 17 września 

2021 roku w sprawie zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie Pana Wójta ulega zmianie. Omówiliśmy ten 

temat na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 4 listopada. W związku z tym został 

przygotowany projekt uchwały, który został przedstawiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady 

Gminy w dniu dzisiejszym. Czy państwo radni mają pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt 

uchwały. 

 

Radny Pan Tadeusz Graszek – zapytał Pana Skarbnika ile będzie kosztować roczna podwyżka dla 

radnych i Wójta oraz skąd będą wzięte na to pieniądze? 

 

Skarbnik pan Jacek Grzywacz – odpowiedział, że roczny koszt podwyżki diet dla radnych to około 20 

tysięcy złotych rocznie, natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie Pana Wójta – prosi o pytanie złożone w 

formie interpelacji i wtedy na nie odpowie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt - Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Jeżeli nie ma pytań, proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  12 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXII / 202 / 2021 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – przechodzimy do punktu 13 dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Grodziczno. Przytoczona 

wcześniej ustawa z dnia 17 września 2021 roku w sprawie zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw dotyczy również diet dla 

radnych. 

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Dariusz Adamski – wniósł, że podwyżki dla radnych są już przyznane drugi 

raz w ciągu tej kadencji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – odniosła się do wypowiedzi pana sołtysa Adamskiego 

informując, że pierwsza podwyżka była w 2019 roku. Projekt uchwały przedstawiony  

i omówiony był na 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 naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  9 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  3 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXII / 203 / 2021 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Grodziczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – podjęcie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków. Projekt tej uchwały został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu 
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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 naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  2 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXII / 204 / 2021 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Projekt uchwały omówiony został na 

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 naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  2 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 
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Uchwałę Nr XXXII / 205 / 2021 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2022  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – czy ktoś z państwa chce zająć głos? 

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Dariusz Adamski – wypowiedział się, że nie podoba mu się podwyżka 

państwa radnych, bo to jest już druga podwyżka w tej kadencji i wyborcy na pewno wezmą to pod uwagę. 

Zwrócił się również do Pana Wójta w imieniu sołtysów aby podatki (nakazy) zostały wysłane pocztą  

i żeby na kopertach były zwroty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – wyjaśniła procentowe kwoty podwyżki diet dla 

radnych. Poinformowała, cytuję: „moja dieta nie była podwyższana przez 6 lat jak jestem 

Przewodnicząca Rady nigdy. 20% radny to jest wynagrodzenie 855 zł, 21% zastępca przewodniczącego 

komisji 901 zł, 25% przewodniczący komisji 1073 zł, 28% zastępca przewodniczącego Rady Gminy 

1202 zł, moje wynagrodzenie po podwyżce wynosi 2120 zł, a do tej pory było 1320 zł i nigdy nie było 

podwyższane od roku 2012”. Czy mają jeszcze państwo jakieś pytania? 

 

Sołtys wsi Kuligi pani Wioletta Łakomy – czy jest w planach podwyżka dla sołtysów? 

 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – odpowiedziała, że ustawa nic o tym nie mówi. 

 

Radna pani Maria Bielicka – przypomniała sprawę dotyczącą zamontowania lustra ulicznego na drodze 

gminnej na skrzyżowaniu w Zwiniarzu w kierunku jej posesji. Skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne. 

Zapytała jak z realizacją inwestycji drogi Montowo - Zwiniarz. Zwróciła się też z prośbą o załatanie dziur 

na drodze w kierunku jej posesji. 

 

Radny pan Andrzej Woźniak – zwrócił się do Pana Wójta w sprawie projektu budżetu na 2022 rok, 
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nadmienił, iż składał wniosek odnośnie budowy chodnika w stronę żwirowni i nie widzi go ujętego  

w budżecie. Jest zabezpieczona kwota, ale tylko z funduszu sołeckiego. Bardzo proszę o dołożenie 

środków z budżetu gminy do realizacji budowy chodnika. 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – w odpowiedzi na pytanie radnej pani Marii Bielickiej 

poinformował, że Gmina podejmie działania w kwestii poprawy stanu dróg w zakresie przejezdności  

i widoczności w miejscowości Zwiniarz. Jeżeli chodzi o budowę chodnika w kierunku żwirowni, to 

faktycznie widnieje zabezpieczona kwota z funduszu sołeckiego. Jesteśmy po sporządzeniu projektu 

budżetu na rok 2022, dodał, że jeżeli w ciągu roku budżetowego będzie możliwość lub wolne środki 

wrócimy do możliwości ewentualnego zwiększenia zakresu i środków na ten cel. 

 

Skarbnik pan Jacek Grzywacz – poinformował, że wynagrodzenie Pana Wójta i diet radnych po 

podwyżce w stosunku rocznym wyniesie: dla radnych około 40 tysięcy złotych, dla Pana Wójta 7 tysięcy 

brutto miesięcznie, to jest około 100 tysięcy złotych rocznie. 

 

Ad.17. 

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

zamykam XXXII sesję Rady Gminy w Grodzicznie. 

 

 

 

 

     Protokołowała                 Przewodniczący Rady Gminy 

podinspektor ds. obsługi       Urszula Plitt 

   Biura Rady Gminy 

  Michalina Kamińska 

 

 

 

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

w zakładce „sesje online”. 
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