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                                                      PROTOKÓŁ Nr XXXV / 2021 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 28 grudnia 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. 13.45. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Ad.1. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – otwieram XXXV sesję Rady 

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

Rady Gminy.  

 

Ad.2. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska - 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. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska -  odczytuję porządek obrad sesji 

Rady Gminy: 

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 
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4. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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. Otwarcie debaty budżetowej:         

a)  przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-551/21 Składu Orzekającego      

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia  6 grudnia 2021  roku w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej 

na 2022 rok. 

b)   przedstawienie Uchwały Nr  RIO.VIII-0120-552/21  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii 

o  możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2022 rok. 

c)  przedstawienie Uchwały Nr RIO. VIII-0120-553/ 21  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii  

o przedłożonym przez  Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2022-2033. 

d) przedstawienie Uchwały Nr 1/2021 Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy 

Grodziczno z dnia  17 grudnia 2021 roku, w sprawie zaopiniowania projektu budżetu 

Gminy Grodziczno na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 

2022-2033. 

e) dyskusja 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Grodziczno na lata 2022-2033. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2022. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Grodziczno na lata 2021-2032. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

w Grodzicznie na rok 2022. 

13.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Grodziczno. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie  

z oddziałem przedszkolnym. 

 



3 
 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXXII/203/2021 Rady 

Gminy Grodziczno z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych Rady Gminy Grodziczno. 

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” 

 

Ad. 4. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – protokół z XXXIV 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. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – poproszę Pana Wójta  

o przedstawienie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 6. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – 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. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 7 obrad 

sesji – otwarcie debaty budżetowej. W dniu 17 grudnia 2021 roku na posiedzeniu Wspólnych 

Komisji Rady Gminy i Komisji Budżetu i Finansów przy współudziale wszystkich radnych 

szczegółowo został omówiony projekt budżetu Gminy na rok 2022 oraz projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2022-2033. W tej kwestii zostały podjęte 

uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie i Komisję Budżetu i Finansów 

Rady Gminy Grodziczno. Proszę Skarbnika pana Jacka Grzywacza o przedstawienie uchwał 

Regionalnej Izby Obrachunkowej nr: RIO.VIII-0120-551/21, RIO.VIII.0120-552/21, 

RIO.VIII-0120-553/21 stanowiące załącznik nr 4, 5, 6 do protokołu. 

Poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno pana 

Daniela Osickiego o przedstawienie uchwały Nr 1/2021 Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Gminy Grodziczno z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu 

Gminy Grodziczno na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2022-

2033. Uchwała Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. Czy państwo radni mają pytania? Jeżeli nie ma pytań proszę Skarbnika pana 

Jacka Grzywacza o zajęcie głosu. 

 

Skarbnik pan Jacek Grzywacz –  szczegółowo omówił projekt budżetu Gminy Grodziczno na 

rok 2022:  

Budżet gminy Grodziczno na rok 2022 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 

29.321.649,60 zł,  

W zaplanowanych dochodach na rok 2022, dochody bieżące stanowią 96,28 %, a dochody ma-

jątkowe 3,72 %.  

Plan wydatków gminy na rok 2022 ustalono w wysokości 34.236.640,36 zł z tego wydatki 

bieżące stanowią 85,50 % zaś wydatki majątkowe stanowią 14,50 %. 

Takie zaplanowanie dochodów i wydatków budżetu zakłada w roku 2022 osiągnięcie deficytu 

budżetu na poziomie 4.914.990,76 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.180.000,00 zł, 
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niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł 

oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.234.990,76 zł 

Przychody budżetu w roku 2022 zaplanowano w ogólnej wysokości 6.034.990,76 zł, na które 

składają się: 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych w wysokości 2.234.990,76 zł 

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.500.000,00 zł 

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres spłat 2024 – 2033 na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich 

w wysokości 2.220.000,00 zł 

- spłatę udzielonej pożyczki w roku 2021 przez OSP Trzcin w wysokości 80.000,00 zł 

W roku 2022 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów  

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 1.120.000,00 zł  

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 

31.12.2022 roku, po spłacie powyższych rat kredytów oraz po zaciągniętym w 2022 r. kredycie, 

wyniesie 9.990.000,00 zł. 

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 

29.321.649,60 zł. Dochody własne stanowią 6.644.877,00 zł, dotacje z budżetu państwa 

9.079.242,60 zł, środki pochodzące z budżetu UE 21.710,00 zł oraz subwencja ogólna  

w wysokości 13.575.820,00 zł. 

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 34.236.640,36 zł z tego na działalność 

bieżącą w wysokości 29.271.644,34 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 4.964.996,02 zł.  

Wg klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:  

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 1.783.000,00 zł 

1. Zaplanowane wydatki bieżące – 33.000,00 zł 

- 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie – 20.000,00 zł 

- pozostałe wydatki – 13.000,00 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Rozbudowa stacji uzdatniania 
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wody w miejscowości Nowe Grodziczno gmina Grodziczno” – 1.750.000,00 zł 

Dział 600 Transport i Łączność – Plan 2.747.938,00 zł 

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 528.220,00 zł 

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 518.220,00 zł w 

tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 11.720,06 zł 

- pozostałe wydatki – 10.000,00 zł  

2. Zaplanowano wydatki majątkowe: 

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 51.900,00 zł  

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcin - etap II” 

– 1.950.000,00 zł 

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej 183014N Krzemieniewo - Boleszyn” – 

74.169,00 zł 

- na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację pn. 

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości 

Mroczno – 143.649,00 zł 

Dział 630 Turystyka – Plan 72.500,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą: 

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 

29.500,00 zł  

- utrzymania Centrum Turystycznego w Ostaszewie w kwocie 43.000,00 zł. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 218.950,00 zł 

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczą one wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania 

nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne lub dzierżawione od gminy. 

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 124.492,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą: 

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 88.000,00 zł 

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 28.000,00 zł 

- utrzymanie grobów wojennych  – 8.492,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 5.597.745,00 zł  

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 5.377.745,00 zł w tym: 

- utrzymania działalności Rady Gminy – 174.305,00 zł 

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy – 4.030.016,00 zł 

- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 899.324,00 zł 

- diet i wynagrodzeń sołtysów – 139.000,00 zł 

- działalność promocyjną – 89.000,00 zł 
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- pozostałą działalność – 46.100,00 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Zakup samochodu dla Urzędu 

Gminy w Grodzicznie” – 220.000,00 zł 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – Plan 1.260,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy. 

Dział 752 Obrona narodowa – Plan 21.700,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą świadczenia rekompensacyjnego utraconego wynagrodzenia za 

czas odbywania ćwiczeń wojskowych – 20.000,00 zł, oraz 1.700,00 zł zadań zleconych  

w zakresie obronności przez Wojewodę. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 705.511,47 zł 

1. Zaplanowano wydatki bieżące:  

- utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 585.343,49 zł w tym ze środków funduszu 

sołeckiego – 36.306,49 zł 

- w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 5.500,00 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe: 

- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 79.667,98 zł 

- wpłat na państwowy fundusz celowy dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej – 35.000,00 zł 

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 190.000,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich  

i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2022. 

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 128.600,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której 

poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 

45.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 

4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 83.600,00 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 11.005.663,00 zł 

1.Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami 

przedszkolnymi) w wysokości 10.109.096,00 zł w tym: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.389.743,00 zł 

- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 1.719.353,00 zł 

2. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 623.000,00 zł w tym: 

- opieki przedszkolnej poza terenem gminy – 137.000,00 zł 

- dowożenia uczniów do szkół – 469.000,00 zł 

- pozostałej działalności – 17.000,00 zł 
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3. Zaplanowano wydatki majątkowe: 

- realizację inwestycji „Remont schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym 

Grodzicznie” – 40.000,00 zł 

- realizację inwestycji „Remont łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie” – 

30.000,00 zł 

- realizację inwestycji „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej 

w Zajączkowie” – 12.000,00 zł 

- realizację inwestycji „Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku 

Szkoły Podstawowej w Zajączkowie” – 20.000,00 zł 

- realizację inwestycji „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu” – 

20.000,00 zł 

- realizację inwestycji „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie” – 70.000,00 

zł 

- realizację inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę 

sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową” 

– 81.567,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 128.500,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą: 

- realizacji zadań określonych w roku 2022 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych – 82.000,00 zł,  

- realizacji zadań określonych w roku 2022 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

– 3.000,00 zł  

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 43.500,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 1.864.739,00 zł 

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki społecznej na terenie gminy: 

- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 205.000,00 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej – 11.380,00 zł 

- zasiłki i pomoc w naturze – 158.097,00 zł 

- dodatki mieszkaniowe – 22.000,00 zł 

- zasiłki stałe – 114.996,00 zł 

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 859.291,00 zł w tym wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi – 768.360,00 zł, pozostałe wydatki – 90.931,00 zł 

- usługi opiekuńcze – 272.039,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 216.504,00 zł 
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- pomoc w zakresie dożywiania – 221.936,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 8.791,00 zł  

Zaplanowano wydatki dotyczą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Dział 855 Rodzina Plan – 7.619.188,00 zł 

Zaplanowano wydatki na: 

- obsługę świadczeń wychowawczych – wypłata świadczenia 500+ i koszty obsługi – 

3.203.793,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.572,00 zł 

- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 

4.267.477,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 397.946,00 zł 

- wspieranie rodziny – 64.425,00 zł  

- rodzin zastępczych – 50.266,00 zł 

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów – 33.227,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 655.099,11 zł 

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 474.046,90 zł w tym: 

- wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację edukacji ekologicznej, transmisji 

obrad związku oraz składkę członkowską w łącznej wysokości 19.483,00 zł 

- utrzymania zieleni i czystości – 41.000,00 zł 

- ochronę powietrza – 41.250,00 zł 

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 2.450,00 zł 

- opłat za zwierzęta w schroniskach – 38.000,00 zł 

- oświetlenia drogowego – 330.000,00 zł  

- realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 1.863,90 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 181.052,21 zł w tym: 

a) wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację następujących zadań: 

- modernizacja linii sortowniczej – 33.016,00 zł 

- modernizacja kompostowni w Zakrzewie – 23.268,00 zł 

b) zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w zakresie oświetlenia drogowego – 

34.000,00 zł  

c) dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 84.000,00 zł  

w tym z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 45.000,00 zł oraz  

z przeznaczeniem na wymianę kotłów CO – 39.000,00 zł 

d) realizację inwestycji „Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 
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183009N Montowo - Nowe Grodziczno” – 6.768,21 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 1.061.898,78 zł 

2. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 864.472,95 zł w tym: 

- utrzymania świetlic wiejskich – 227.666,07 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 

37.816,07 zł 

- dotacji podmiotowej dla biblioteki – 395.000,00 zł 

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 84.100,00 zł 

- pozostałej działalności kulturalnej – 138.706,88 zł w tym realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego 60.906,88 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 201.425,83 zł w tym: 

- realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 151.425,83 zł w tym ze środków funduszu 

sołeckiego – 150.425,83 zł, 

- realizację inwestycji „Urządzenie placu zabaw w Świniarcu” – 50.000,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 301.065,00 zł 

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 296.500,00 zł w tym: 

- utrzymania obiektów sportowych – 164.000,00 zł  

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 88.500,00 zł 

- pozostałej działalności (animatorzy, transport na zawody, nagrody) – 44.000,00 zł  

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości – 4.565,00 zł realizowane ze środków 

funduszu sołeckiego. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławinska - czy państwo radni mają pytania? 

Jeżeli nie ma pytań przechodzę do punktu 8 porządku obrad sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 8. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033. 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” 
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–  0 głosami „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXV / 213 / 2021 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2033 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2022. Czy państwo radni mają dodatkowe 

pytania do przedstawionego projektu budżetu? 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXV / 214 / 2021 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2022 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2021-2032. Proszę 

Skarbnika pana Jacka Grzywacza o zajęcie głosu. Czy państwo radni mają pytania? Jeżeli nie 
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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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXV / 215 / 2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2021-2032 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Radny pan Tomasz Januszewski opuścił posiedzenie sesji Rady Gminy o godzinie 12.45. 

 

Ad. 11. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok . Proszę Skarbnika 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 



13 
 

Uchwałę Nr XXXV / 216 / 2021 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Radna pani Kinga Wrzosek opuściła posiedzenie sesji Rady Gminy o godzinie 13.00. 

 

Ad. 12. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 12 

porządku obrad. Informuję, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziczno w dniu 8 grudnia 

2021 roku przyjęła plan pracy na rok 2022 i przekazała Radzie Gminy w celu podjęcia uchwały 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno na rok 2022. 

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 11 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXV / 217 / 2021 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

w Grodzicznie na rok 2022. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 13 

porządku obrad, podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Grodziczno. 

Projekt tej uchwały został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 
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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 11 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXV / 218 / 2021 

          zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie  

pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Grodziczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie z oddziałem przedszkolnym. Informuję, że 

projekt tejże uchwały został również omówiony 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 11 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 
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Uchwałę Nr XXXV / 219 / 2021 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszynie  

z oddziałem przedszkolnym 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

dokonania zmian w uchwale Nr XXXII/203/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 15 listopada 

2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady gminy Grodziczno. Uchwała 

przyjęta 15 listopada 2021 r. nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego i w związku z powyższym należało zmienić brzmienie uchwały w §7. 

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 11 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  10 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXV / 220 / 2021 

w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXXII/203/2021 Rady Gminy Grodziczno  

z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych  

Rady Gminy Grodziczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 16. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – czy ktoś z państwa chce zająć głos? 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – skierował pytanie do Wójta, czy w Mroczenku za źle wykonaną 
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pracę zostały wypłacone wykonawcom pieniądze? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – odpowiedział, że na ten moment to zadanie nie zostało 

jeszcze rozliczone. Jest ustalane końcowe rozliczenie i żadne środki nie zostały wypłacone. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – ustaliłem, że gmina Rybno robi w Hartowcu kanalizację  

i chciałbym zapytać, czy Pan Wójt z Wójtem gminy Rybno prowadzili już rozmowy w kwestii 

pociągnięcia kanalizacji wokół jeziora, by ośrodek wczasowy i jezioro były czyste.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – odpowiedział, że były tylko ogólne rozmowy na ten 

temat, nie było spotkania roboczo-technicznego. Inwestycja ta cały czas trwa. Nie mamy 

technicznej wiedzy czy są możliwości, by się podłączyć, w związku z tym musiałoby najpierw 

odbyć się robocze spotkanie, którego nie było. W pierwszej kolejności musimy opracować 

koncepcję budowy sieci kanalizacyjnej dla całej gminy. Poza tym jest kilka problemów, które 

należałoby przeanalizować: kwestia różnych stawek w obu gminach, ilość osób 

zainteresowanych podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej. Szanowni Państwo mamy 

przyznane środki w kwocie 3 mln 700 tysięcy złotych przelane na lokatę, które muszą być 

wykorzystane w związku z budową sieci kanalizacyjnej i na pewno ten temat będzie jeszcze 

nie raz omawiany na komisjach Rady Gminy.  

 

Radny pan Tadeusz Graszek – to jest na budowę sieci, jak jeszcze oczyszczalni nie mamy. 

Kiedy doszłoby do połączenia Ostaszewa z Grodzicznem? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – poinformował, że budowa sieci kanalizacyjnej  

w Ostaszewie byłaby jednym z rozwiązań i wpisałaby się w budowę sieci bez budowy 

oczyszczalni. Jednakże wcześniej muszą wypowiedzieć się osoby posiadające wiedzę 

techniczną czy taki projekt miałaby sens i byłby realny do zrealizowania pod względem 

technicznym, fizycznym i kosztów.  

 

Radny pan Tadeusz Graszek – zapytał Pana Wójta czy są zabezpieczone w budżecie gminy 

środki na remont mostu w Lorkach, ponieważ niedługo zarwie się on całkowicie.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – Szanowni Państwo, przed chwilą podejmowaliście 

uchwałę budżetową na rok 2022 oraz zmiany w budżecie na rok 2021 i tam tego zadania nie 

ma.   
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Radny pan Tadeusz Graszek – ja prosiłem, żeby zabezpieczyć środki w budżecie na 2022 rok. 

Były organizowane komisje wyjazdowe, miało być tam ograniczenie prędkości oraz tonażu.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – zwrócił uwagę i zapewnił, że będzie prowadzona 

bieżąca kontrola tego mostu i na jej podstawie będą podejmowane odpowiednie działania. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – zwrócił się do pani Wiceprzewodniczącej, by zaprosić na sesję 

posłów z gmin ościennych. Minęło już pół kadencji, a żaden poseł się z nami tu nie spotkał.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożen Sławińska – zaproponowała, by panów posłów 

zaprosić na posiedzenie Wspólnych Komisji Rady Gminy. 

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – podziękował panu Wójtowi w imieniu swoim, sołtysa jak 

i mieszkańców wsi Świniarc za zamontowanie monitoringu na boisku sportowym.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska - w imieniu Rady Gminy 

Grodziczno złożyła wszystkim mieszkańcom gminy noworoczne życzenia.  

 

Ad.17. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad zamykam XXXV sesję Rady Gminy w Grodzicznie. 

 

 

     Protokołowała      Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

podinspektor ds. obsługi        Bożena Sławińska 

   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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