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                                                            PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2021 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 30 listopada 2021 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                          

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

o godz. 12.00, a zakończyło o godz. 12.45. Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad.1. 

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

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

zebranych o powstanie, by uczcić minutą ciszy pamięć druha Śp. Pana Henryka Piątek – zmarłego 

członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrocznie.  

 

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. 

 

Ad.3. 

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

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy 
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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) 

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 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

            w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2022-2025 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Gminie Grodziczno 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Grodziczno 

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: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – protokół z XXXII 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” 
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–  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 z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym 

przedstawiła Pani Sekretarz – Teresa Dzierżak-Górzyńska. 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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIII / 206 / 2021 

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

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 8. 
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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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIII / 207 / 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 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2022-2025. Informuję, że program ten przedstawiony 

i omówiony został na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu dzisiejszym przez Panią 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zofię Grzonkowską-Mocny. 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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 
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–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

 

Uchwałę Nr XXXIII / 208 / 2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy na lata 2022-2025 

 

 

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 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok w Gminie Grodziczno. Informuję, że program ten również został 

przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu dzisiejszym przez 

pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pana Marcina Grzywacza. 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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIII / 209 / 2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok w Gminie Grodziczno 
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 11. 

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

dla sołtysów Gminy Grodziczno. Projekt uchwały został omówiony w dniu dzisiejszym na posiedzeniu 

Wspólnych Komisji Rady Gminy. Informuję, że w uchwale Nr VIII/56 z 2019 roku nie został 

wprowadzony zapis dotyczący nieobecności sołtysów na posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz na 

naradach sołtysów. Ponadto miesięczny ryczałt zgodnie z projektem uchwały wynosi 550,00 zł. Czy 

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

przedstawionego projektu uchwały?  

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – zapytał czy została wprowadzona poprawka w uchwale? 

 

Przewodnicząca pani Urszula Plitt – odpowiedziała, że tak. W projekcie uchwały omyłkowo słowo 

„sołtys” zostało zastąpione słowem „radny”, ale zostało to poprawione i uchwała zawiera poprawne 

zapisy.  

 

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

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

 Odczytuję wynik głosowania: na 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  9 głosami „za” 

–  4 głosami „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIII / 210 / 2021 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Grodziczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 12. 

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

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – wypowiedział się, że radni zbyt szybko podjęli decyzję w sprawie 

podwyżek diet dla sołtysów. Sołtysi czekali długo na podwyżkę i 10% podwyżki diety to nie jest kwota 

dla nich zadowalająca.  

 

Ad.13. 

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

zamykam XXXIII 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


