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                                                      PROTOKÓŁ Nr XXXVI / 2022 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 8 lutego 2022 roku 

 

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

Rozpoczęło się o godz. 12.00, a zakończyło o godz. 13.00. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Ad.1. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – otwieram XXXVI 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 

Przewodniczącej Rady Gminy Grodziczno, Świętej Pamięci Urszulę Plitt. 

 

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  

14 radnych – uczestniczy 14, 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 XXXVI sesji Rady Gminy.                                                                                                                                         

2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                                                       
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3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy              

Grodziczno na lata 2022 – 2033.                                                                                                                                                    

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  2022 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/160/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostkom organizacyjnym Gminy Grodziczno.                                                                                                    

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, 

akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.                                                                                                      

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Grodziczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2022 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Grodziczno od dnia 1 września 2022 roku.                                                                                                             

14. Sprawy różne. 

15. 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” 
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Ad. 4. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – protokół z XXXV 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. 

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. 

 

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 – podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033. 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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 
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Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVI / 221 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2033 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022. Informuję, że Komisja Budżetu  

i Finansów Rady Gminy Grodziczno w dniu dzisiejszym wydała pozytywną opinię do uchwały 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022. Proszę Skarbnika pana Jacka Grzywacza o zajęcie 

głosu. Czy państwo radni mają dodatkowe pytania do przedstawionego projektu budżetu? Jeżeli 

nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

 

Skarbnik pan Jacek Grzywacz – Szanowni Państwo, bardzo przepraszam za pomyłkę: 

- w paragrafie 1 pkt. 3 słowo „nadwyżka” winno być zastąpione słowem „deficyt”, 

- w paragrafie 1 pkt. 2 należy dodać: „Zarządzeniem nr 19/2022 Wójta Gminy Grodziczno  

z dnia 7 lutego 2022 roku”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska - 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: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVI / 222 / 2022 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad. 9. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XXV/160/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy 

Grodziczno. Proszę Skarbnika pana Jacka Grzywacza o zajęcie głosu. 

 

Skarbnik pan Jacek Grzywacz – chciałbym poinformować, że projekt tej uchwały ma charakter 

porządkujący, zmiana dotyczy wykazu jednostek organizacyjnych, a dokładnie ich nazw:  

w paragrafie 1 pkt. 4 było Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie, teraz jest Szkoła Podstawowa 

w Nowym Grodzicznie i w pkt. 5 było Zespół Szkół w Mrocznie, natomiast teraz jest Szkoła 

Podstawowa w Mrocznie. Pozostała treść uchwały dotychczasowej nie podlega zmianie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska - 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVI / 223 / 2022 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/160/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Grodziczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad. 10. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 10 

porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach 

ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Informuję, że propozycje 

wysokości ekwiwalentu zostały omówione przez Komisję Budżetu i Finansów przy 

współudziale Radnych na posiedzeniu w dniu  17 grudnia 2021 r. oraz w dniu dzisiejszym na 

posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy. 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: 

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVI / 224 / 2022 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – projekt uchwały w sprawie 

przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dotyczącej 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, 

obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo z przeznaczeniem ich na cele usług, turystyki, 

rekreacji i wypoczynku z indywidualną zabudową letniskową i mieszkaniową został 

przedstawiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu dzisiejszym. Czy 

państwo radni mają pytania? 
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Radny pan Tadeusz Graszek – chciałabym się dowiedzieć jakiej sprawy dotyczy ta skarga? 

 

Radca prawny pan Mirosław Szczawiński – skarga ta dotyczy wniosku właścicieli 

nieruchomości nad jeziorem Hartowiec o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i wniosku o usunięcie naruszenia prawa poprzez uchylenie postanowień tego 

planu w stosunku do działek będących ich własnością. Jest to wynik konfliktu właścicieli 

działek sąsiadujących i postępowań prowadzonych przez Państwową Inspekcję Nadzoru 

Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej. Sąsiedzi skarżących jakiś czas temu wnieśli 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności MPZP  

w części dotyczącej ich działki. W tym postępowaniu sprawa jest na etapie skargi kasacyjnej 

zawisłej przez Naczelny Sąd Administracyjny. W związku z powyższym, w obecnej skardze 

tryb postępowania jest ten sam. Obowiązkiem Rady Gminy jest przekazanie skargi wraz  

z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

Radny pan Tomasz Januszewski opuścił posiedzenie sesji Rady Gminy o godzinie 12.40. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska - 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVI / 225 / 2022 

        w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Olsztynie 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad. 12. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – Projekt uchwały w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodziczno 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 

roku został również omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji 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: 

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVI / 226 / 2022 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Grodziczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 

dnia 1 września 2022 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 13. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 13 

porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodziczno od dnia 1 września 2022 roku. Projekt tej 

uchwały został także omówiony na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy. 

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” 
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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 XXXVI / 227 / 2022 

w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Grodziczno od dnia 1 września 2022 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

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

 

Radny pan Tadeusz Graszek – skierował pytanie do Pana Wójta w celu wyjaśnienia, jakich dróg 

w Linowcu dotyczy przebudowa i remont? Jakie to odcinki? Czy są zakupione  

i zabezpieczone materiały? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – odpowiedział, że na posiedzeniu Wspólnych Komisji 

Rady Gminy w dniu dzisiejszym został już omówiony ten temat  i zostało wyjaśnione, jakich 

odcinków dróg dotyczy ta sprawa. Powtórzył, że pierwszy odcinek o długości 2,3 km to tzw. 

łącznik z Linowca w stronę sołectwa Montowo, drugi dłuższy 4,6 km to wymiana starego 

asfaltu w Linowcu od wiaduktu. Kwestia projektu zostanie ustalona dopiero po uchwaleniu 

zmian w budżecie. Projekt określi wszystkie szczegóły. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek –  poruszył temat naprawy pompy pożarniczej w Mrocznie. Jest 

tyle nowych pomp, to trzeba stare remontować za ponad 2 tysiące? Komisji Rewizyjnej miał 

być przedstawiony rachunek za części i robociznę. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – Szanowni Państwo, sądzę, że odpowiedzi były na 

bieżąco. Posiadamy kilkanaście sztuk pomp, niestety one co jakiś czas mają potrzebę naprawy. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – to gdzie ci strażacy jeżdżą, żeby te pompy zużywać? Pompa 



10 
 

swoje godziny musi wyrobić. Prawie wszystkie jednostki mają nowe pompy. 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – dla przykładu - była sytuacja, że w jednej z pomp 

przymarzła woda. Wiemy, co to oznacza dla pompy. 

 

Radny pan Józef Zieliński – powtórzę pytanie do pani Sekretarz z posiedzenia Wspólnych 

Komisji Rady Gminy w dniu dzisiejszym odnośnie programu obejmującego wsparciem dzieci 

z rodzin pegeerowskich. Czy już coś wiadomo w tej sprawie, na jakim jest to etapie? 

 

Sekretarz Gminy pani Teresa Dzierżak-Górzyńska – złożono ok 240 wniosków, następnie 

rozpoczął się proces weryfikacji. Ostatecznie zaakceptowano 182 wnioski, przy czym uzyskana 

kwota na ten cel to już nie jak wcześniej mówiono 700 tysięcy złotych, tylko wynosi ona 

dokładnie 553 280 zł. Obniżono koszt laptopa z 3 500 zł gdy program ruszał, do 2 500 zł, plus 

koszt oprogramowania MS Office 540 zł. Czekamy na podpisanie umowy i dopiero wtedy 

będziemy wiedzieli w jaki sposób pieniądze te zostaną przekazane. Po rozstrzygnięciu tych 

kwestii będziemy kupowali sprzęt. Nic więcej dodatkowo nie mogę powiedzieć. 

 

Radny pan Józef Zieliński – dziękuję za udzielenie odpowiedzi. 

 

Radna pani Kinga Wrzosek – poprosiła o omówienie szczegółów dotyczących dofinansowania 

wywozu odpadów rolniczych m.in. w postaci folii, siatki i sznurka do owijania balotów. W jaki 

sposób będzie to realizowane? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – temat ten był nagłośniony różnymi kanałami: między 

innymi poprzez stronę internetową Urzędu Gminy, a także poprzez informowanie sołtysów. 

Ogłoszony został nabór wniosków, rolnicy składali deklaracje dotyczące ilości folii i odpadów 

wytwarzanych w gospodarstwie. Po analizie wniosków ogłoszone zostanie postępowanie  

o  udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy, który zadeklaruje się 

odbierać odpady od rolników w wyznaczonych do tego miejscach. 

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – cieszę się bardzo, że udało się kwestię odpadów folii 

rolniczych zrealizować, chciałabym jednak poruszyć temat tragicznego stanu dróg w naszej 

gminie. Kiedy jest szansa na poprawę, chociażby utwardzenie najgorszych odcinków? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – Szanowni Państwo, jak wiemy pogoda niestety nie 

służy naszym drogom, szczególnie żwirowym. Jest to problem w całej gminie, a szczególnie  

w miejscach gdzie porusza się ciężki sprzęt, tam rzeczywiście trudno przejechać samochodem 
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osobowym. Na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu dzisiejszym poruszaliśmy 

ten temat - poinformowano Radę, że przygotowujemy się do zamówienia tłucznia, który 

będziemy wykorzystywać dla poprawy tych najgorszych odcinków, jak również zamówienia 

sprzętu równającego. Jeśli grunt trochę obeschnie niezwłocznie przystąpimy do poprawy stanu 

dróg w naszej gminie. 

 

Ad.15. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad zamykam XXXVI 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”. 

 


