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                                                      PROTOKÓŁ Nr XXXIX / 2022 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

 

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

Rozpoczęło się o godz. 11.33, a zakończyło o godz. 14.03. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – otwieram XXXIX sesję Rady Gminy  

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

Gminy.  

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki - 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 14, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności naciskając przycisk TAK. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki  -  odczytuję porządek obrad sesji Rady Gminy: 

1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
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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, poz. 583, poz. 1005). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno wotum zaufania: 

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grodziczno za 2021 rok, 

b) debata. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno 

za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2021 rok: 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2021, 

b) sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2021, 

c) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-124/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Grodziczno za rok 2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2021: 

a) przedstawienie Uchwały Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno  

z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania 

finansowego Gminy Grodziczno za rok 2021, sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za rok 2021 wraz z opinią RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu oraz informacji 

o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 2021 i przedstawienia wniosku o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno, 

b) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-231/22 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno  z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     

Grodziczno na lata 2022 – 2033. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Boleszynie 

i Filii Bibliotecznej w Zwiniarzu – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/231/2022 z dnia 28 marca 2022 

r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno w 2022 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Grodziczno  

z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Grodziczno. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Grodziczno  

z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.    

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Grodziczno  

z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Gminy Grodziczno. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 

Grodziczno od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonych w obrębie Kuligi gmina Grodziczno.                                                                  

18. Sprawy różne. 

19. Zakończenie obrad sesji. 

 

Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania? Jeśli nie ma pytań 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. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – protokół z XXXVIII 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. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 5 porządku obrad – 
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sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Poproszę Pana Wójta  

o przedstawienie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – punkt 6 porządku obrad - 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). Czy ktoś z Państwa chce złożyć interpelację na piśmie? Radni nie 

złożyli interpelacji i zapytań na piśmie.  

 

Ad.7. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 7 porządku obrad -

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno wotum zaufania:                                            

 a)  przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grodziczno za rok 2021. 

 b) debata. 

Poproszę Pana Wójta o przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grodziczno za rok 2021.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański przedstawił i omówił Raport o stanie Gminy Grodziczno 

za rok 2021, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – otwieram debatę nad Raportem Gminy 

Grodziczno za rok 2021. Czy ktoś z państwa chce zająć głos? Nikt z radnych nie zabrał głosu  

w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grodziczno za 2021 rok. W związku z tym zamykam 

debatę nad Raportem o stanie Gminy Grodziczno za 2021 rok. Odczytuję projekt uchwały  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno wotum zaufania. 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: 
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Uchwałę Nr XXXIX / 240 / 2022 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno wotum zaufania. 

                                             

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 8 porządku obrad -  

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za 

2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2021 rok: 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2021, załącznik nr 7 do 

protokołu, 

b) sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2021, załącznik nr 8 do protokołu, 

c) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-124/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Grodziczno za rok 2021, załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2021 oraz sprawozdanie 

finansowe Gminy Grodziczno za rok 2021 zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy oraz na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów przy współudziale 

wszystkich radnych, a także na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy. Proszę 

Skarbnika Gminy pana Jacka Grzywacza o zajęcie głosu.                                                                                              

 

Skarbnik Gminy pan Jacek Grzywacz – budżet gminy Grodziczno na rok 2021 po stronie 

dochodowej ustalono w wysokości 40.645.330,55 zł, wykonano dochody w kwocie 

41.190.676,63 zł, a więc w 101,34 %. 

W wykonanych dochodach, bieżące stanowiły 88,20 % w wysokości 36.331.718,69 zł,  a dochody ma-

jątkowe 11,80 % w kwocie 4.858.957,94 zł.  

Plan wydatków gminy na rok 2021 ustalono w wysokości 37.142.895,36 zł, wykonano wydatki 

w kwocie 35.328.098,23 zł, a więc w 95,11 %.  

W wykonanych wydatkach, bieżące stanowiły 94,89 % na kwotę 33.523.893,27 zł i wydatki 

majątkowe w wysokości 1.804.204,96 zł , które stanowiły 5,11 %. 

Takie wykonanie budżetu w roku 2021 spowodowało osiągnięcie nadwyżki budżetu na 

poziomie 5.862.578,40 zł.  
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Przychody budżetu w roku 2021 wykonano w ogólnej wysokości 5.613.509,80 zł, na które 

złożyły się: 

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne 11.803,94 zł 

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 

2.369.056,00 zł 

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

publicznych w wysokości 3.232.649,86 zł 

W roku 2021 po stronie rozchodów budżetu spłacono kolejne raty kredytów zaciągniętych  

w latach poprzednich w wysokości 1.020.000,00 zł, udzielono pożyczkę z budżetu w kwocie 

67.795,20 zł oraz dokonano przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.743.352,00 zł. Razem 

rozchody budżetu wyniosły 4.831.147,20 zł 

Stan długu publicznego gminy na dzień 31.12.2021 roku, wyniósł 8.890.000,00 zł. 

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów wykonano w ogólnej wysokości 41.190.676,63 

zł. Największy udział w dochodach miały dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa, z innych 

źródeł zewnętrznych i subwencji ogólnej bo aż 81,14 % w strukturze dochodów. Dochody 

własne stanowiły  18,86 % w strukturze dochodów.  

W roku 2021 wykonano dochody własne w wysokości 7.767.910,92 zł. Główne źródła 

dochodów własnych to: 

- wpływy z podatków w wysokości 3.654.503,04 zł,  

- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 

2.757.480,16 zł. 

W roku 2021 wpłynęły środki z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 

14.189.846,02 zł z tego głównie na: 

- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień w wysokości 

13.140.994,23 zł 

- realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.022.878,35 zł 

Ponadto zrealizowano dochody: 

- ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 552.735,95 zł 
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- od pozostałych jednostek w wysokości 1.031.339,74 zł 

Środki z tytułu subwencji wykonano w wysokości 17.648.844,00 zł z tego: 

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.945.333,00 zł 

- część wyrównawcza, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej 6.960.159,00 zł 

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie w zakresie kanalizacji 

3.743.352,00 zł 

W roku 2021 wydatkowano z budżetu kwotę w ogólnej wysokości 35.328.098,23 zł. 

Na bieżącą działalność gminy wydatkowano kwotę 33.523.893,27 zł w tym: 

- wydatki jednostek budżetowych: urząd gminy, gops i szkoły podstawowe (utrzymanie 

działalności gminy) 19.891.753,93 zł 

- dotacje na zadania bieżące 590.006,89 zł w tym dla biblioteki 396.196,24 zł i dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 181.717,65 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.870.148,66 zł 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 26.690,90 zł 

- wydatki na obsługę długu publicznego 145.292,69 zł 

Na działalność majątkową wydatkowano 1.804.204,96 zł w tym: 

- na działalność inwestycyjną 1.270.775,71 zł 

- dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65.784,00 zł 

- pomoc finansową dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 373.904,25 zł 

- wpłata na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 93.741,00 zł 

Wydatkowano w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego kwotę 477.930,09 zł w tym 

na działalność inwestycyjną 251.607,26 zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki - czy  Państwo Radni mają dodatkowe  pytania? 

Jeżeli nie ma pytań proszę Skarbnika Gminy pana Jacka Grzywacza o przedstawienie Uchwały 

RIO.VIII-0120-124/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2021 rok. Czy Państwo 

Radni mają pytania do przedstawionej Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej? Jeżeli nie ma 

pytań odczytuję projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Grodziczno za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 

2021. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań proszę  

o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „za” 
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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” 

–   

Rada Gminy podjęła: 

Uchwałę Nr XXXIX / 241 / 2022 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za 2021 r. wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 9 porządku obrad. 

Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2021 proszę Panią Marię Bielicką 

Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o przedstawienie: 

a) Uchwały Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno z dnia 12 kwietnia 2022 

roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za 

rok 2021, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z opinią RIO 

w Olsztynie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 

2021 i przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno, 

załącznik nr 11 do protokołu.  

b) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-231/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Grodziczno  z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki - czy Państwo Radni mają pytania do 

przedstawionych uchwał przez panią Marię Bielicką Zastępcę Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Grodziczno za rok 2021. Czy są pytania do projektu uchwały?  
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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: 

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIX / 242 / 2022 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Grodziczno za rok 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – ogłaszam 15-minutową przerwę 

 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 10 porządku 

posiedzenia - 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: 
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Uchwałę Nr XXXIX / 243 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2033 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – 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 Gminy pan Jacek Grzywacz – Szanowni Państwo, w wyniku pomyłki 

Przewodniczący odczytał pierwszą wersję projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na 2022 rok. Wczoraj uchwała ta została zaktualizowana, zmieniły się de facto 3 pozycje, 

odczytam te kwoty i zostanie to poddane głosowaniu. Zatem: w § 1 „dokonuje się zmian  

w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg. zał. Nr 1-7 do niniejszej 

uchwały”, w § 1, pkt. 1 plan dochodów budżetu gminy wynosi: 41 063 774, 55 złotych, z tego 

dochody bieżące w wysokości 31 341 625,37 złotych; plan wydatków budżetu gminy wynosi 

48 544 829,85 złotych, z tego wydatki bieżące w wysokości 32 446 694,10 złotych, wydatki 

majątkowe w wysokości 16 098 135,75 złotych, w tym wydatki inwestycyjne w 2022 roku  

w wysokości 15 778 922,75 złotych. Reszta wyrażeń i cyfr jest be zmian.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – czy państwo radni mają pytania? 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 XXXIX / 244 / 2022 
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w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki - przechodzę do punktu 12 porządku obrad – podjęcie 

uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Boleszynie i Filii   

Bibliotecznej w Zwiniarzu – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie. Projekt tej uchwały został 

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 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIX / 245 / 2022 

w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Boleszynie i Filii 

Bibliotecznej w Zwiniarzu – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 13 porządku obrad -  

podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII / 231 / 2022 z dnia 28 marca  2022 

r. 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 dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są pytania 

do przedstawionego projektu uchwały? 
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Jeżeli nie ma pytań 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIX / 246 / 2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/231/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno w 2022 roku.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 14 porządku obrad - podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II / 7 / 2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno. Projekt uchwały został 

przedstawiony 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 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIX / 247 / 2022 
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w sprawie zmiany uchwały Nr II / 7 / 2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 15 porządku obrad - podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II / 8 / 2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt uchwały również został 

przedstawiony 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 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIX / 248 / 2022 

w sprawie zmiany uchwały Nr II / 8 / 2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 16 porządku obrad - podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II / 7 / 2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno. Projekt uchwały został 

przedstawiony 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? 
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Jeżeli nie ma pytań 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIX / 249 / 2022 

w sprawie zmiany uchwały Nr II / 9 / 2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. 17. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 17 porządku obrad - podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Grodziczno od Polskich 

Kolei Państwowych S. A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie 

Kuligi gmina Grodziczno. Projekt uchwały został przedstawiony 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 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 „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XXXIX / 250 / 2022 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Grodziczno od Polskich 



15 
 

Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie 

Kuligi gmina Grodziczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

 

Ad. 18. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – Czy ktoś z państwa chce zabrać głos  

w sprawach różnych? 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – panie Wójcie, jak wygląda sprawa z terenem pod oczyszczalnię 

ścieków? 

 

Wójt Gminy pan Tadeusz Graszek – Szanowni Państwo, jeśli chodzi o miejsce, które było 

wskazywane wcześniej to cały czas trwają rozmowy z właścicielami, teren nie jest jeszcze 

zwolniony z obciążeń. Myślę, że będzie poświęcone ku temu oddzielne spotkanie Rady, po to 

aby ostatecznie zatwierdzić i warunki i miejsce.    

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? 

 

Sołtys wsi Montowo pani Barbara Szymańska – mam 3 pytania do Pana Wójta: pierwsze – 

kiedy odbędzie się narada sołtysów? Dopominamy się tej narady już od dłuższego czasu. 

Drugie – czy będzie jeszcze otwarta kasa w Urzędzie Gminy? Dla nas na pewno byłoby na rękę, 

by ta kasa nadal funkcjonowała. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy również o to dopytują. 

Ostatnia sprawa – najbardziej bulwersująca mnie dotyczy lamp solarnych na terenie gminy. 

Lamp solarnych jest prawdopodobnie 80. Od początku roku informuję, że lampa koło mojej 

posesji nie działa. Czy nie można zatrudnić kogoś, kto te lampy naprawia i konserwuje? Czy 

każdy na własną rękę ma sobie załatwić elektryka?  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – jeżeli chodzi o zorganizowanie narady sołtysów, nie 

widzę ku temu przeszkód. Jeśli jest taka potrzeba wyznaczymy termin i posiedzenie to 

zorganizujemy. W odniesieniu do kasy – do mnie nie docierają takie głosy. O ile na początku, 

po zawieszeniu kasy były sygnały i problemy z przekazywaniem środków z Urzędu Gminy czy 

GOPS-u, jednakże petenci, korzystający wcześniej z kasy założyli rachunki w bankach i od tej 

pory nie zgłosiła się ani jedna osoba, która zwróciłaby się o to, by kasa została przywrócona. 
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Pamiętajmy, że utrzymanie kasy generuje koszty społeczne związane z dodatkowym etatem 

pracownika. Mamy także możliwość płacenia kartą w Urzędzie Gminy za niektóre opłaty.  

W nawiązaniu do lamp solarnych, jest ich w rzeczywistości mniej, niż pani wymieniła, na 

terenie gminy jest zamontowanych kilkanaście takich lamp. Na chwilę obecną szukamy 

wykonawcy, który w pierwszej kolejności naprawi zniszczone przez wichury lampy, a potem 

poszerzymy zakres usług o ich konserwację.   

 

Sołtys wsi Boleszyn pani Maria Nadolska – mam prośbę do radnych i do Pana Wójta  

o możliwość rozwiązania problemu u nas we wsi – np. zamontowania lustra na skrzyżowaniu 

dróg gminnych - przy wjeździe od Jagiellonki nie jest w ogóle widoczna droga od Sugajna. 

Obie drogi są gminne, jest tam bardzo niebezpiecznie.  

 

Ad.16. 

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

zamykam XXXIX sesję Rady Gminy w Grodzicznie. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

 

                      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”. 

 


