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                                                      PROTOKÓŁ Nr XXXVII / 2022 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 28 marca 2022 roku 

 

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

Rozpoczęło się o godz. 12.08, a zakończyło o godz. 13.35. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad.1. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – otwieram XXXVII 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  

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 XXXVII sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                 

2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                                                       

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI 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 2022 r. poz. 559). 

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 udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno w 2022 roku.                                              

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus 

Wsparcia Seniorów” w Gminie Grodziczno na rok 2022. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodziczno na 2022 

rok w Gminie Grodziczno. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków jako działka 97/2 położonej w obrębie Boleszyn. 

14. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno za rok 2021. 

15. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021. 

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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14  głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Ad. 4. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – protokół z XXXVI 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” 
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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 4 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 2022 r. 

poz. 559). Została złożona jedna interpelacja na piśmie, stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVII / 228 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2033 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 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? 

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 XXXVII / 229 / 2022 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu. 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: 

–  12 głosami „za” 
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–  0 głosami „przeciw” 

–  2 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVII / 230 / 2022 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowomiejskiemu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 10 

porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno w 2022 

roku. Projekt tejże uchwały został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy 

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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVII / 231 / 2022 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno w 2022 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie 
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Grodziczno na rok 2022. Projekt uchwały również został przedstawiony i omówiony na 

posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy 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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVI / 232 / 2022 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”  

w Gminie Grodziczno na rok 2022. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodziczno na 2022 rok w Gminie Grodziczno. 

Projekt uchwały został szczegółowo przestawiony i 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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 
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Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVII / 233 / 2022 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodziczno na 2022 rok  

w Gminie Grodziczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 13 

porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 97/2 położonej w obrębie Boleszyn. 

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” 

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 XXXVII / 234 / 2022 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków jako działka 97/2 położonej w obrębie Boleszyn. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 14.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 14 

porządku obrad - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno za rok 

2021. Proszę panią Krystynę Król przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

sprawozdania z pracy Komisji za rok 2021. Czy państwo radni mają pytania do 

przedstawionego sprawozdania? Sprawozdanie stanowi załącznik numer 13 do protokołu.  

 

Ad.15. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 15 

porządku obrad - Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021. Proszę 

pana Tomasza Januszewskiego przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok. Czy państwo radni mają pytania 

do przedstawionego sprawozdania? Sprawozdanie stanowi załącznik numer 14 do protokołu.  

 

Ad. 16. 

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

 

Radny pan Tadeusz Graszek – kieruje pytanie do Pana Wójta: 2 lata temu miał być położony 

asfalt do remizy/świetlicy w Lorkach. Proszę wskazać jakąś wioskę, która nie ma asfaltu do 

remizy czy do świetlicy. Radni przegłosowali ten wniosek. Kiedy będzie to w końcu zrobione? 

 

Radny pan Andrzej Woźniak – mieszkańcy dopytują czy wiadomo już coś w sprawie remontu 

drogi numer 538? Czy jest podany jakiś termin? Chciałabym również zapytać czy ustalono coś 

w sprawie budowy chodnika w stronę żwirowni w Nowym Grodzicznie? 

 

Radna pani Krystyna Król – dołączam do pytania w sprawie remontu drogi numer 538. Droga 

z Kulig do Tylic jest tragiczna. Jeśli nic nie będzie robione w tym roku z Zarządu Dróg to proszę 

chociaż o naprawę tego odcinka. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – ja pilotuję sprawę remontu drogi numer 538, cała droga ma być 

przebudowana. Dowiedziałem się, że mają być rozsyłane pisma od projektantów do końca 

czerwca. Mam prośbę do Urzędu Gminy – jeśli przyjdzie odpowiednie pismo, proszę, by 

została powiadomiona Komisja Rolnictwa, Planowania, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa Publicznego, by wspólnie omówić ten projekt.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – odpowiadając na pytanie radnego pana Tadeusza 

Graszka kolejny raz przypominam, iż został przygotowany projekt, który był podzielony na  
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2 etapy. Pierwszy etap został zrealizowany w terminie, na drugi etap złożyliśmy wniosek do 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie. Liczymy na dofinansowanie drugiego etapu. 

Odnośnie drogi numer 538 wpłynęło pismo do Urzędu Gminy, w którym mowa jest  

o ustosunkowaniu się i sprawdzeniu swoich własności co do dróg przylegających do drogi 

wojewódzkiej. Droga ta wchodzi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. 

Na pewno zgłosimy nasze wnioski i uwagi co do zakresu przebudowy tej drogi, jednakże trudno 

mi się odnieść kiedy zostanie to wykonane. 

 

Sołtys wsi Zwiniarz pani Jadwiga Weinar – chciałabym poprosić o przydzielenie osoby do 

wykonywania prac społecznie – użytecznych w Zwianirzu. Zgłaszam również wniosek, że  

z dachu Kuźni odpadają dachówki.  

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Dariusz Adamski – chciałabym zgłosić zniszczenie drogi 

Zajączkowo – Rakowice przez firmę Budimex. Droga jest w tragicznym stanie, jest dziura na 

dziurze. Niejednokrotnie dzwoniłem do dyrektora tej firmy, jednak podczas rozmowy się 

rozłączał.  

 

Sołtys wsi Katlewo pani Teresa Brzezicka – mieszkańcy proszą o przebudowę zjazdu nowo 

wybudowanej drogi w Katlewie. Wjazd jest również zbyt wysoki, proszę o obniżenie. 

 

Sołtys wsi Montowo pani Barbara Szymańska – chciałabym poruszyć dwie sprawy: pierwsza 

dotyczy lamp ulicznych- zakupiliśmy dużo lamp z funduszu sołeckiego, niektóre nie świecą 

nawet 3 miesiące i nie ma komu zgłosić i zlecić ich naprawy. Druga kwestia dotyczy kominiarza. 

Na terenie innych gmin każdy kominiarz ma swój teren, u nas takiego nie ma. Dzwoniłam do 

kominiarzy – jeden nie odbiera, drugi mówi, że to nie jest jego teren. Nie uważam, że to każdego 

indywidualna sprawa. Jest dużo starszych osób, które nie miały czyszczonego komina już 2 

lata. Kiedyś tak było, że nikt nie musiał się tym martwić, kominiarz sam przyjeżdżał i czyścił, 

a dziś nie ma komu. Poruszę jeszcze temat chodnika na odcinku Grodziczno w stronę przejazdu 

kolejowego w Montowie, czy są w budżecie zabezpieczone środki na ten cel? Byliśmy  

w powiecie- nie ma nawet żadnej notatki, żeby ten chodnik był zaplanowany. Na zebraniu była 

mowa o chodniku i otrzymałam odpowiedź, ze w budżecie są środki zabezpieczone, a teraz 

okazuje się, że są środki, ale na chodnik w Grodzicznie w kierunku starej poczty. Dlatego też 

proszę o fundusz na ten cel, możemy nawet z funduszu sołeckiego współfinansować tę 

inwestycję. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – panie Wójcie, rozumiem, że nie będzie położony w tym roku 
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asfalt w Lorkach w stronę remizy? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – Szanowni Państwo, po raz kolejny powtórzę – 

złożyliśmy wniosek, czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie to 

przedstawię Radzie informację kiedy i czy etap ten w tym roku jeszcze będzie realizowany. 

Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania, zmniejsza to szanse, że odcinek tej drogi powstanie. 

 

Radna pani Irena Markuszewska - kiedy będzie rozstrzygnięcie? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – rozstrzygnięcie ma być na przełomie kwietnia i maja.  

Jeśli chodzi o prace społecznie-użyteczne to niestety, ale nie dla każdej miejscowości 

przydzielono osobę, z tego względu, iż mamy zatrudnionych mniej osób, a niżeli jest 

miejscowości w naszej gminie. Dlatego jeśli jest potrzeba, to do danej miejscowości dojadą 

osoby z naszej gminnej grupy, które wykonają określone zadania. Natomiast jeśli chodzi  

o drogę w Katlewie i poprawę jej zjazdu, to w najbliższym czasie na pewno go przebudujemy.  

W nawiązaniu do lamp ulicznych sprawdzę ten temat, jednak proszę pamiętać, że przyczyny 

nie świecenia lamp mogą być różne. Rozważymy również kwestię serwisu, czy też 

wyznaczenia osób, które miałaby się tym na stałe zajmować, by naprawa była taka sama  

w każdej miejscowości w całej gminie. W odniesieniu do pytania związanego z kominiarzem 

– jako gmina możemy wskazać kilka podmiotów w pobliżu, które się tym zajmują, jednakże 

nie możemy wyznaczyć czy wybrać konkretnej osoby. 

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – chciałbym poruszyć dwie sprawy: pierwsza dotyczy 

dokończenia wjazdu z drogi wojewódzkiej w kierunku Świniarca. Mam nadzieję, że jeszcze  

w tym tygodniu ten znak stanie. Co prawda wiem, że on już jest, ale mieszkańcy domagali się 

tego już od trzech lat. Mamy też na sali przedstawiciela Izb Rolniczych, sytuacja na rynku 

rolniczym jest katastrofalna. Ceny nawozów mocno poszybowały w górę, jesteśmy przerażeni 

przyszłymi cenami żywności. Czy Wy jako Izby Rolnicze wiecie co z tym fantem robić? 

 

Przedstawiciel Izb Rolniczych pani Danuta Staszyńska – nie mieliśmy 3 miesiące żadnego 

posiedzenia, ostatnie odbyło się w grudniu. Nie mam żadnych informacji, a ja sama nic nie 

mogę zdziałać. Sugerują zwrot pieniędzy za zakup nawozów na podstawie faktur, ale to nic 

pewnego.   

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Dariusz Adamski – byłem niedawno w Izbie Rolniczej w Olsztynie 

i otrzymałem informację, że nie będą na razie zwracać żadnych pieniędzy, ponieważ musi to 
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jeszcze zostać zatwierdzone przez Senat. Proponuję, by Komisja Rolnictwa zaprosiła na 

posiedzenie posła Roberta Gontarza, niech opowie co takiego zrobił dla rolnictwa? Tylko 

Zbigniew Ziejewski coś działa, a na naszym terenie mamy 9 posłów co nic nie robią. 

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – sugeruję, by na najbliższe posiedzenie Wspólnych Komisji 

Rady Gminy zaprosić panów posłów.  

 

Ad.17. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad zamykam XXXVII 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”. 

 


