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                                                      PROTOKÓŁ Nr XXXVIII / 2022 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

 

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

Rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło o godz. 12.22. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad.1. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – otwieram XXXVIII 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 12, 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. 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. 
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5. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze. 

6. Złożenie ślubowania przez radnego. 

7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

8. 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, poz. 583). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     

Grodziczno na lata 2022 – 2033. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Grodziczno”. 

12. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno: 

a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej 

b) Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno 

c) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej 

d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno 

13. Przekazanie przewodnictwa Przewodniczącemu Rady Gminy Grodziczno. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska - informuję, że wprowadzam do 

porządku obrad sesji Rady Gminy w punkcie 12 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXIX / 239/ 2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia „ Programu 

inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010 – 2032 dla Gminy 

Grodziczno”. Punkt 12; 13; 14; i 15 przesuwam do punktu 13; 14; 15 i 16 po zmianach.  

 

Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

 Odczytuję wynik głosowania: na 12 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11  głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

Radny niezaprzysiężony nie miał prawa do głosowania.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – odczytuję porządek obrad sesji 

Rady Gminy po zmianach: 

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. 

5. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze. 

6. Złożenie ślubowania przez radnego. 

7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

8. 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, poz. 583). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     

Grodziczno na lata 2022 – 2033. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Grodziczno”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 

r. w sprawie przyjęcia „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest 

na lata 2010 – 2032 dla Gminy Grodziczno”. 

13. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno: 

e) Powołanie Komisji Skrutacyjnej 

f) Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno 

g) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej 

h) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno 

14. Przekazanie przewodnictwa Przewodniczącemu Rady Gminy Grodziczno. 

15. Sprawy różne. 

16. 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 12 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11  głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 



4 
 

Radny niezaprzysiężony nie miał prawa do głosowania.  

 

Ad. 4. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – protokół z XXXVII 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 12 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

Radny niezaprzysiężony nie miał prawa do głosowania.  

 

Ad. 5. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 5 porządku 

obrad – wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze. Proszę panią Bożenę Wojtczak 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie radnemu panu Łukaszowi 

Dziukowskiemu zaświadczenia o wyborze.  

 

Ad. 6. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 6 porządku 

obrad – złożenie ślubowania przez radnego. W tej chwili przystępuję do czynności złożenia 

ślubowania przez radnego pana Łukasza Dziukowskiego. Przed przystąpieniem do wykonania 

mandatu radny złoży ślubowanie zgodnie z art. 23 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołany 

radny pan Łukasz Dziukowski powstaje i wypowiada słowo „ŚLUBUJĘ”.  Ślubowanie może 

być złożone z dodaniem zdania: „TAK MI DOPOMÓŹ BÓG”. 

Proszę o powstanie radnego pana Łukasza Dziukowskiego. Odczytam rotę ślubowania: 

„WIERNY KONSTYTUCJI I PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ŚLUBUJĘ 

UROCZYŚCIE OBOWIĄZKI RADNEGO SPRAWOWAĆ GODNIE, RZETELNIE  

I UCZCIWIE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO MOJEJ GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW”. 

 

Radny pan Łukasz Dziukowski – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – stwierdzam, że radny pan Łukasz 

Dziukowski złożył ślubowanie, objął mandat radnego i ma prawo do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Gratuluję! 

 

Ad. 7.  

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. 8. 

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). Radni nie złożyli interpelacji i zapytań na piśmie.  

 

Ad.9. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2022-2033. Proszę 

Skarbnika pana Jacka Grzywacza o zajęcie głosu.  

Ogłaszam 10 minutową przerwę, ponieważ Skarbnik pan Jacek Grzywacz musiał na chwilę 

opuścić posiedzenie sesji Rady Gminy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – wracam do punktu 9 porządku 

obrad - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Grodziczno 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 
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Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVIII / 235 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2033 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

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 przedstawionych zmian w budżecie  

gminy na 2022 rok? 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVIII / 236 / 2022 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziczno”. Projekt 

uchwały został omówiony w dniu wczorajszym na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady 

Gminy.  Czy państwo radni mają pytania? W związku z tym pozwolę sobie zadać kilka pytań 
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dotyczących tej uchwały i załącznika do niej. Jest to bardzo obszerny materiał i w aktualizacji 

tego planu na szczególną uwagę zasługuje rozdział X z hasłem „Gmina naszych oczekiwań”. 

Gmina Grodziczno – atrakcyjnym miejscem dla turystów: a więc Rynek, „Piekiełko”, 

Ostaszewo. Czy aby tak jest na pewno? Na dzień dzisiejszy nie wiemy, kto jest właścicielem 

pomostu w Rynku. Nie wyjaśniona jest również kwestia drogi dojazdowej do jeziora. Nasze 

działania są opieszałe i ciągną się latami. Jest również punkt mówiący o rozwoju zaplecza 

kulturalno-rozrywkowego. Zastanówmy się proszę państwa jakie je mamy? Większość 

mieszkańców za miejsce spotkań i spacerów uznaje cmentarz w Grodzicznie, bo nie możemy 

się pochwalić parkiem lub skwerkiem zieleni, a przecież były robione projekty, osobiście 

mówiłam o możliwości zagospodarowania miejsca w centrum wsi, które straszy i staje się 

ugorem. Co dalej z propozycją zbudowania myjni i stacji diagnostycznej proponowanych przez 

pana Wojtaszko. Kieruję pytanie do pana Mateusza Krajewskiego – kto jest odpowiedzialny za 

treści w tym Planie? Kto jest autorem? Czy odpowiedzialni za to są pracownicy Urzędu Gminy 

czy było to zadanie zlecone? Jeśli tak, to za jaką kwotę? 

 

Pracownik UG pan Mateusz Krajewski – tak, to było zadanie zlecone. Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Grodziczno został sporządzony na podstawie dokumentacji 

przekazanej z Urzędu Gminy. Kwotę dokładnie sprawdzę i odpowiem za chwilę.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – dobrze. W związku z tym myślę, 

że pan Wójt odpowie na kwestie związane z zagospodarowaniem placu przy cmentarzu  

w centrum wsi.  

 

Radny pan Józef Zieliński – to teraz pan Wójt będzie odpowiadał? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – to są sprawy dotyczące 

przestawionej uchwały, to nie są sprawy różne.  

 

Radny pan Józef Zieliński – wczoraj ten temat był omawiany i nie było żadnych pytań. A ten 

„bałagan przy cmentarzu”, o którym pani mówi, to już 6 razy służył do lądowania helikoptera. 

Pani nazywa to bałaganem, a ja nazywam to ratowaniem życia ludzkiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – panie radny, ja wczoraj nie 

mogłam mówić na temat tej aktualizacji, ponieważ w tym momencie nie było pana Wójta i nie 

miałam do kogo kierować pytań.   
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Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański - szanowni państwo, mogę powiedzieć, że to nie jest ani 

plan rozwoju gminy, ani projekt, w którym staramy się o dofinansowanie. Jest to ogólny 

dokument, który jest potrzebny: przedstawia założenia do celów i realizacji gospodarki 

niskoemisyjnej i poprawy tych wskaźników. I to jest elementem dzisiejszej uchwały. A ten 

dokument nie jest i nie mówi o tym co nie zostało zrobione, chociaż z założeń, które były 

wymieniane one też są opisane. To co pani teraz zgłasza, są to zadania, które można zgłaszać 

w ramach potrzeb na każdej sesji, ale nijak to się ma do tego, by analizować to w tym momencie.     

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – dziękuję, ja jeszcze raz sprostuję 

– w momencie kiedy była omawiana ta uchwała w dniu wczorajszym na Wspólnych Komisjach 

pana nie było i nie mogłam skierować pytań, dlatego zasugerowałam, że te pytania pojawią się 

na dzisiejszej sesji. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  10 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVIII / 237 / 2022 

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Grodziczno” 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 12 

porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 

lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów 

zawierających azbest na lata 2010 – 2032 dla Gminy Grodziczno”. Projekt tejże uchwały został 

omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu wczorajszym. Czy państwo 
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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: 

Uchwałę Nr XXXVIII / 238 / 2022 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na 

lata 2010 – 2032 dla Gminy Grodziczno” 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przerwa 5 minut 

 

Ad. 13. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 13 

porządku obrad – wybór Przewodniczącego Rady Gminy: 

a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej 

b) Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy 

c) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej 

d) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do podpunktu a) -  

powołanie Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z §36 ust 3 Statutu Gminy, głosowanie tajne 

przeprowadza Komisji Skrutacyjna. Proszę o podanie kandydatów spośród radnych do Komisji 

Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Komisja 

Skrutacyjna wyłoni spośród siebie Przewodniczącego Komisji. Przed przystąpieniem do 

głosowania Komisja Skrutacyjna zgodnie z §36 ust. 4 Statutu Gminy objaśni sposób 
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głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych obecnych na sesji. Kart do 

głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.  Państwo radni mają możliwość 

zgłaszania swojej kandydatury do Komisji Skrutacyjnej. Kandydaci zgłoszeni do Komisji 

Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami na Przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę  

o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – zgłaszam swoją kandydaturę do Komisji Skrutacyjnej, 

koleżankę Krystynę Król i Marię Bielicką.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – zapytała: 

- pana Mirosława Więckiewicza – czy Pan wyraża zgodę? TAK 

- panią Krystynę Król – czy Pani wyraża zgodę? TAK 

- panią Marię Bielicką – czy Pani wyraża zgodę? TAK 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – czy jeszcze ktoś z państwa chce 

zgłosić kandydata do Komisji Skrutacyjnej? Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń zamykam listę 

zgłoszeń i proszę o przegłosowanie składu osobowego Komisji, przez podniesienie ręki  

i naciśnięcie 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” 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – stwierdza się, że Komisja 

Skrutacyjna została wybrana w następującym składzie: 

Przewodniczący Komisji – pan Mirosław Więckiewicz 

Członek Komisji – pani Krystyna Król 

Członek Komisji – pani Maria Bielicka 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do podpunktu b) – 

zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy  

o samorządzie gminnym, wyboru Przewodniczącego Rady Gminy dokonuje się w głosowaniu 
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tajnym, bezwzględną większością głosów. Proszę radnych o zgłoszenie kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – szanowni państwo, wnioskuję o to, by kandydatem na 

Przewodniczącego Rady Gminy była koleżanka Bożena Sławińska. Myślę, że swoją postawą 

będzie właściwie reprezentować interesy radnych. Dziękuję. 

 

Radna pani Iwona Kamińska – zgłaszam kandydaturę pana Daniela Osickiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – czy są jeszcze jakieś kandydatury? 

Jeśli nie ma, pytam pana Daniela Osickiego czy wyraża zgodę na kandydowanie na 

Przewodniczącego Rady Gminy? 

 

Radny pan Daniel Osicki – jeżeli jest taka wola rady - tak. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – czy radna pani Bożena Sławińska 

wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy? 

 

Radna pani Bożena Sławińska – Nie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – czy jeszcze ktoś z państwa chce 

zgłosić kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy? Jeżeli nie ma innych kandydatów to 

zgodnie z §38 Statutu Gminy ogłaszam zakończenie zgłoszenia kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy i proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie 

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” 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – zarządzam głosowanie. Poproszę 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej przed rozdaniem kart do głosowania zgodnie z §36 

ust. 4 Statutu Gminy o zabranie głosu.    
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Mirosław Więckiewicz – objaśnił radnym sposób 

głosowania oraz sposób wypełniania karty do głosowania. Odczytał listę obecności radnych, 

którzy potwierdzali swoją obecność słowem „OBECNY/OBECNA”. Komisja Skrutacyjna 

przystąpiła do rozdania kart do głosowania.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – zarządzam 15-minutową przerwę, 

w tym czasie Komisja Skrutacyjna będzie wykonywała swoją pracę. Jednocześnie pragnę 

poinformować sołtysów o spotkaniu, które odbędzie się w dniach: 9 oraz 16 maja br. z panami 

posłami: Panem Zbigniewem Ziejewskim i Panem Robertem Gontarzem.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – czy Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej zebrał wszystkie karty do głosowania? 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Mirosław Więckiewicz – Tak. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – ponownie zarządzam  

10-minutową przerwę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do podpunktu c) – 

proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z głosowania tajnego 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno przeprowadzonego podczas 

XXXVIII sesji Rady Gminy Grodziczno odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Mirosław Więckiewicz – odczytał protokół  

z głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno 

przeprowadzonego podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Grodziczno odbytej w dniu 27 

kwietnia 2022 roku i stwierdził, że Przewodniczącym Rady Gminy Grodziczno został radny 

pan Daniel Osicki, który zdobył 8 głosów. Gratulacje.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do podpunktu d) – 

podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno. Czy państwo 

radni mają pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. Jeżeli nie ma pytań, proszę 
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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: 

–  11 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXVIII / 239 / 2022 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pani Bożena Sławińska – przechodzę do punktu 14 

porządku obrad, przekazanie przewodnictwa sesji Rady Gminy Przewodniczącemu Rady 

Gminy panu Danielowi Osickiemu. Ogłaszam przerwę. 

 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – podziękował radnym za zaufanie i wybór 

jego osoby na Przewodniczącego Rady Gminy. W związku z przejęciem nowych obowiązków 

złożył rezygnację z członkostwa Komisji Rewizyjnej oraz funkcji Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawach różnych? 

 

Sołtys wsi Montowo pani Barbara Szymańska – doszły mnie słuchy, że ma być zamknięty 

oddział ginekologiczno-położniczy w szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim. Czy jako 

społeczeństwo możemy coś w tej sprawie zrobić? 

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – mam taką uwagę - mówcy powinni się wypowiadać do 

mikrofonu, bo niestety nic nie słychać i to się nie nagrywa.  

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Dariusz Adamski – niestety to prawda, co mówi pani sołtys 

Montowa, chcą zamknąć 2 oddziały w szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim. Proponuję, by 

na spotkaniu z panami posłami poruszyć ten temat. Zwracam się również do Komisji Rolnictwa 
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– proszę o przygotowanie postulatów co się dzieje na wsiach na naszym terenie. Na dzień 

dzisiejszy zostało zlikwidowanych 67 gospodarstw w naszym powiecie.   

 

Radna pani Maria Bielicka – panie Wójcie, ponownie chciałam zgłosić remont drogi Montowo-

Zwiniarz. Jest w tragicznym stanie, są ogromne dziury.  

 

Radny pan Andrzej Woźniak – zwracam się z prośbą o uzupełnienie pobocza na drodze Nowe 

Grodziczno-Rynek. Jeżdżące ciężarówki mocno zniszczyły pobocza, szkoda nowego asfaltu.  

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – mam pytanie dotyczące nowego placu zabaw w Świniarcu. 

Wiem, że jest już rozstrzygnięty przetarg, w związku z tym kiedy będą zakończone prace, lub 

kiedy prace zostaną rozpoczęte. Na dzień dzisiejszy nic się jeszcze nie dzieje.  

 

Sołtys wsi Boleszyn pani Maria Nadolska – czytałam w biuletynie Wieści Gminne Gminy 

Grodziczno, że będzie przebudowana droga gminna na odcinku Boleszyn – Zembrze. 

Natomiast dziś dowiaduję się, że ta inwestycja stoi pod znakiem zapytania. W związku z tym, 

proszę o informację na piśmie od pana Wójta czy Rady Gminy, żebym mogła pokazać 

mieszkańcom jak będą płacić u mnie podatki.  

 

Radny pan Waldemar Bukowski – chciałabym pochwalić się, że w mojej miejscowości –  

w Trzcinie mamy 19-letniego Wiktora, który uprawia piłkę ręczną i już dwukrotnie został 

powołany do kadry juniorów Polski. Gra w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w chwili obecnej 

podpisał profesjonalny kontrakt z zespołem z superligi.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – pogratulował nowemu Przewodniczącemu Rady 

Gminy, następnie odniósł się do sytuacji szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, przypomniał, 

iż szpital z problemami finansowymi boryka się już od kilku lat. Spółka jaką jest szpital, cały 

czas potrzebowała dofinansowania z budżetu powiatu, by utrzymać płynność finansową. 

Niejednokrotnie mówiono o tym, że któryś z oddziałów ma być zamknięty lub zawieszony, 

dlatego też zagrożenie zamknięcia tego oddziału rzeczywiście istnieje. Jako Gmina nie mamy 

bezpośrednio i na bieżąco informacji o problemach szpitala. Możemy zaprosić starostę powiatu, 

czy przedstawiciela szpitala, by wyjaśnili mieszkańcom jaka jest sytuacja i jakie są zagrożenia 

w bieżącym działaniu szpitala. W kwestii załatania dziur na drogach lub uzupełnienia poboczy 

to mogę zapewnić, że będzie to wykonane w najbliższym czasie. Odnośnie palcu zabaw  

w Świniarcu – muszę sprawdzić tę informację, aczkolwiek termin wykonania pracy przypada 

na czerwiec-lipiec. Jeżeli chodzi o drogę Boleszyn-Zembrze, wczoraj na posiedzeniu 
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Wspólnych Komisji Rady Gminy, po przetargu, analizowaliśmy możliwości Gminy  

i podjęliśmy decyzję, że trzeba by było dołożyć ponad milion złotych do środków, które już 

mamy zabezpieczone w budżecie. Padła decyzja, że takich środków nie jesteśmy w stanie 

dołożyć. Co prawda jest jeszcze jedna możliwość, że ogłosimy ponowny przetarg, ale czy on 

będzie dla nas korzystniejszy czy też nie, trudno na dzień dzisiejszy przewidzieć. Jednakże 

zagrożenie wykonania tej drogi istnieje na pewno. W odniesieniu do sportowców w naszej 

Gminie i ich osiągnieć, mamy pomysł, by poświęcić część lub dodać wkładkę do biuletynu 

gminnego, który wydajemy i przedstawić sylwetki zawodników i sportowców z naszego terenu.  

 

Radny pan Waldemar Bukowski – to nie tylko chodzi o sportowców, o ile się orientuję,  

w Mrocznie jest chłopiec, który wystąpił w Szansie na Sukces, więc możemy rozpowszechniać 

też osoby uzdolnione muzycznie, nie musi być tylko sport.   

 

Radna pani Henryka Łużyńska – chciałabym poruszyć jeszcze sprawę placów zabaw –  

w Ostaszewie była kontrola, elementy, które nie miały atestu - drewniane zostały rozebrane. 

Czy będzie to uzupełnione? 

 

Sołtys wsi Boleszyn pani Maria Nadolska – w Boleszynie również byli panowie z Urzędu 

Gminy, mieli dokument z kontroli z Lubawie i było napisane, że elementy metalowe, które się 

da naprawić to naprawić, drewniane rozebrać, bo zagrażają bezpieczeństwu, a te których się 

nie da już naprawić to wymienić na nowe. I to powinna zrobić Gmina. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – według protokołów będzie to naprawiane: są miejsca 

gdzie całkowicie urządzenia są demontowane, a tam gdzie jest możliwość wymiany 

pojedynczych elementów, to według protokołów przez pracowników będzie to naprawione  

i wymienione.  

 

Radny pan Tadeusz Graszek – doszły mnie słuchy, że w Mrocznie na stadionie jest popalona 

trawa. Czy to prawda? I kto zawinił?  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – nic mi o tym nie wiadomo. 

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Dariusz Adamski – czekam na informację, ile kosztował ten 

załącznik do uchwały o Aktualizacji Planu Niskoemisyjnego Gminy Grodziczno. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – informacja przekazana od pracownika - około 8 tysięcy 
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złotych. 

 

Ad.16. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamykam XXXVIII sesję Rady Gminy w Grodzicznie. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy    Przewodniczący Rady Gminy 

 

         Bożena Sławińska                       Daniel Osicki 

 

 

 

 

 

        Protokołowała            

podinspektor ds. obsługi          

   Biura Rady Gminy 

  Michalina Kamińska 

 

 

 

 

Nagranie sesji Rady Gminy Grodziczno dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

umieszczone w zakładce „sesje online”. 

 


