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                                                      PROTOKÓŁ Nr XXXIV / 2021 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 8 grudnia 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. 13.30. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – otwieram XXXIV 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 XXXIV sesji Rady Gminy 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 
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4. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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) 

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. Sprawy różne 

10. 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 8 radnych: 

–  8  głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pani Urszula Plitt – protokół z XXXIII 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” 
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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 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: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIV / 211 / 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. Informuję, 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?  

 
Skarbnik pan Jacek Grzywacz – zabrał głos wyjaśniając, iż w projekcie uchwały w paragrafie 

2 po słowach „przeznacza się” zabrakło słowa „na” i jest to oczywista omyłka pisarska.  

 
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” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIV / 212 / 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 – czy ktoś z państwa chce zająć głos? 

 
Radny pan Mirosław Więckiewicz – zwrócił się do Pana Wójta z zapytaniem, jak wygląda 

sprawa związana z odbiorem folii rolniczych. Z tego co wiem wyznaczony pracownik Urzędu 

Gminy pilotuje ten program, można odbierać wnioski, a mieszkańcy, których ten problem 

dotyczy są na pewno tym tematem zainteresowani. Zapytał również o pogram „Czyste 

Powietrze”, o spotkanie, które ma się odbyć w związku z tym programem w celu podania do 

wiadomości tych informacji osobom zainteresowanym. 
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Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – poinformował, że w kwestii odbioru folii rolniczych 

jest czas do końca marca przyszłego roku na zebranie potencjalnych deklaracji i wybranie 

odbiorcy (podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zbierania odpadów rolniczych), 

który zajmie się tym problemem. W związku z tym, po nowym roku rozpocznie się procedura 

szczegółowego informowania osób zainteresowanych, szczególnie rolników, których ten 

problem dotyczy. W sprawie programu „Czyste Powietrze” poinformował, że Gmina zawarła 

porozumienie, w ramach którego jednym z wymogów jest informowanie mieszkańców m.in. 

poprzez przeprowadzanie szkoleń, a także pomoc przy składaniu wniosków. W ślad za tym, 

jeszcze w grudniu odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone możliwościom pozyskania 

środków z tego programu. W przyszłości zorganizowane zostaną następne spotkania, gdyż 

program jest płynny. Ponadto wyjaśnił, iż rzeczywiście jest wyznaczona osoba merytoryczna, 

która informuje i wspiera mieszkańców oraz każdego kto chciałby skorzystać z tego programu. 

Wszelkie szczegóły można uzyskać u pracownika w Urzędzie Gminy, bądź na spotkaniach. 

Najbliższe odbędzie się 15 grudnia w Mrocznie.   

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – od 1 lipca pojawiła się ustawa, która przymusza 

mieszkańców, a szczególnie rolników do tego, aby składali deklaracje dotyczące tego czym 

palą i w czym palą. Czy wiadomo co z tym fantem robić, czy jakaś informacja wyszła ze strony 

gminy i została umieszczona w Aktualnościach? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – oznajmił, że obowiązek złożenia deklaracji dotyczący 

zainstalowanych źródeł ciepła jest dla wszystkich nieruchomości. Wypełnienie deklaracji 

polega na zadeklarowaniu przez właściciela nieruchomości jaki to jest rodzaj kotła, jakiej jest 

on klasy. Na złożenie deklaracji jest rok, licząc od lipca tego roku. Można je składać w Urzędzie, 

przekazujemy je później dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Nadmienił, że mieszkańcy, 

którzy oddają nowe budynki mają tylko dwutygodniowy okres na złożenie tejże deklaracji do 

Urzędu.   

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – czy istnieje możliwość udzielenia pomocy ze strony 

pracownika w wypełnieniu deklaracji, bo nie wszystko jest tam czytelne? Niektórym osobom 

może sprawić to trudność. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – nie ma problemu, by urzędnicy pomogli. Zarówno  

w sekretariacie, na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych lub  
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w ochronie środowiska – mieszkańcy otrzymają pomoc jeśli mieliby jakiekolwiek trudności  

z wypełnieniem deklaracji.  

 

Radna pani Bożena Sławińska – zwróciła się do Pana Wójta z pytaniem dotyczącym progów 

zwalniających na drodze Montowo-stacja PKP oraz zamontowania lustra ulicznego. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – jeśli chodzi o progi zwalniające mamy na dzień 

dzisiejszy wycenę na zakup ewentualnych progów, jednakże jednocześnie musimy wystąpić  

o zmianę organizacji ruchu i zajmie to kilka dni, by dopełnić formalności. W kwestii lustra 

ulicznego jest to teren drogi powiatowej – składaliśmy pisma, ale nie znam szczegółów i nie 

chciałbym pani ani mieszkańców wprowadzić w błąd.  

 

Ad.10. 

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

posiedzenia zamykam XXXIV 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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