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                                                      PROTOKÓŁ Nr XL / 2022 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 22 czerwca 2022 roku 

 

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

Rozpoczęło się o godz. 12.02, a zakończyło o godz. 13.30. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – otwieram XL 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 XL sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. 
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5. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych na 

terenie Gminy Grodziczno.  

6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

7. 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, poz. 1079). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     

Grodziczno na lata 2022 – 2035. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 maja 2022 r., sygn. akt II SA/Ol 148/22.  

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad sesji. 

 

Informuję, że wprowadzam do porządku obrad sesji Rady Gminy w punkcie 11- podjęcie 

uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Grodzicznie. Punkt 11 i 12 przed zmianami porządku obrad sesji,  przesuwam do punktu 12 

i 13 po zmianach.  

 

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” 

 

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

1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. 

5. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych na 

terenie Gminy Grodziczno.  

6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 
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7. 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, poz. 1079). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     

Grodziczno na lata 2022 – 2035. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 maja 2022 r., sygn. akt II SA/Ol 148/22.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grodzicznie. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – protokół z XXXIX 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 – 

wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu 

Gminy Grodziczno. Proszę Wójta Gminy Grodziczno pana Tomasza Szczepańskiego  

o zabranie głosu. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański - Witam wszystkich zebranych gości. Witam radnych 

gminy Grodziczno. Witam dyrektorów szkół z terenu gminy Grodziczno. Przede wszystkim 

witam Was, drodzy uczniowie. Niezmiernie miło mi widzieć Was w towarzystwie dumnych 

rodziców, których również serdecznie witam. Spotykamy się w progach Urzędu Gminy po 

dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Dobrze, że możemy bez przeszkód spotkać 

się i celebrować sukcesy młodych mieszkańców gminy Grodziczno. Przekażemy dziś nagrody 
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wójta gminy Grodziczno dla uczniów osiągających wyjątkowe wyniki w nauce, sporcie czy 

sztuce. Złożymy również podziękowanie dla rodziców. Drogie dzieci i droga młodzieży. 

Miniony rok szkolny zapisze się w waszej pamięci jako czas nauki zdalnej, ograniczonych 

kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami. Zarazem był to okres, który uczył wszystkich 

takich umiejętności jak samodzielność, umiejętność zarządzania własnym czasem  

i odpowiedzialność. Zebrani tutaj to grupa, która znakomicie poradziła sobie w tym trudnym 

czasie. Swoim zaangażowaniem, poświęceniem i codzienną pracą osiągnęła wybitne sukcesy 

w nauce w roku szkolnym 2021 / 2022. Gratuluję Wam indywidualnych osiągnięć. Jesteście 

przyszłością naszej społeczności. Szanowni rodzice i opiekunowie. Wszystkie te sukcesy nie 

byłyby możliwe, gdyby nie wasz wychowawczy trud. Jesteście wzorami i przewodnikami 

waszych dzieci. Ich osiągnięcia świadczą o Państwa postawie inspirującej do pracy i rozwoju. 

Dziękuję za wychowanie najzdolniejszych uczniów z terenu gminy Grodziczno. Nie da się też 

pominąć wkładu szkół i nauczycieli w osiągnięcia uczniów. Gratulacje dla Was są równocześnie 

gratulacjami dla Waszych pedagogów. Dla każdego z wybitnych uczniów przygotowaliśmy 

pamiątkową statuetkę i nagrodę. Niech to wyróżnienie przypomina jak cenni jesteście dla 

lokalnej społeczności. Zarazem wierzę, że nagroda będzie motywować do dalszej pracy. Tak, 

byśmy z większością z was mogli w tym miejscu spotkać się za rok. Jeszcze raz dziękuję za 

przybycie, gratuluję sukcesu i zapraszam po odbiór nagród. Proszę Sekretarz Gminy panią 

Teresę Dzierżak-Górzyńską o odczytanie nazwisk uczniów wytypowanych do nagrody Wójta 

Gminy Grodziczno.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – gratuluję w imieniu własnym i radnych 

Gminy Grodziczno - gratuluję młodzieży wspaniałych wyników w nauce i sporcie. Rodzicom 

gratuluję mądrych i zdolnych pociech. Dyrektorom gratuluję zdolnej młodzieży i ambitnych 

nauczycieli. Życzę wszystkim miłych i udanych wakacji. 

 

OGLSZAM 15 minutową przerwę. 

 

Ad. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 6 - 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.7. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – punkt 7 porządku obrad - interpelacje  
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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. 8. 

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

posiedzenia - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2035. 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 XL / 251 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2035 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

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? 

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 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych: 

–  14 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XL / 252 / 2022 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki - przechodzę do punktu 10 porządku obrad  - 

podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 maja 2022 r., sygn. akt II SA/Ol 148/22. 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 XL / 253 / 2022 

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 maja 2022 r., sygn. akt II SA/Ol 148/22 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 11. 

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

podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Grodzicznie. 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? 

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 XL / 254 / 2022 

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Grodzicznie. 

 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do spraw różnych. Informuję, 

że do wiadomości Rady Gminy wpłynęła rezygnacja radnej pani Marii Bielickiej z funkcji 

Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pozwolę sobie odczytać rezygnację. Wybór 

nowego Zastępcy Przewodniczącego dokonuje Komisja  Rewizyjna zgodnie z § 51 ust. 2 

Statutu Gminy Grodziczno. Po posiedzeniu sesji Rady Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej, na którym dokonany zostanie wybór Zastępcy Przewodniczącego Czy ktoś  

z państwa chce zabrać głos w sprawach różnych? 

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Państwo Radni, 

Państwo Sołtysi! Jestem wdzięczny, że Rada przyznała Świniarcowi środki na budowę placu 

zabaw. Wczoraj udało się nam ten plac odebrać. Jestem pełen podziwu, że w ramach kwoty ok. 
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50 tysięcy złotych jest ciekawie wyposażony obiekt i dodatkowo zabezpieczony piłkochwytami 

– co poprawia bezpieczeństwo użytkowników zarówno placu zabaw jak i uczestników różnych 

rozgrywek. Dziękuję w imieniu mieszkańców, sołtysa, swoim i rady sołeckiej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – Szanowni Państwo, za chwile będziemy 

mieli jeszcze informację dla państwa sołtysów, gdyż radni są już na ten temat poinformowani. 

Poproszę zaraz o zajęcie głosu pracownika Urzędu Gminy panią Martę Guzowską  

o przedstawienie rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2022 

r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Czy ktoś z państwa chce jeszcze 

zabrać głos? 

 

Radny pan Andrzej Woźniak – Panie Wójcie czy wiadomo już coś w sprawie wykupu działki 

za Domem Strażaka? I czy jest jakaś szansa na dofinansowanie środków sołectwa na budowę 

chodnika w stronę żwirowni? Mamy na ten cel przeznaczone pieniądze, ale przy dzisiejszych 

cenach będzie możliwe jedynie zrealizowanie połowy zadania.  

 

Pracownik Urzędu Gminy pani Marta Guzowska – przestawiła rozporządzenie Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń (ASF). 

 

Radna pani Krystyna Król – w imieniu Prezesa i strażaków OSP z Kulig składam 

podziękowania za otrzymane dofinansowanie do obchodów 130-lecia naszej straży pożarnej.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie pana 

radnego Woźniaka o dofinansowanie przedłużenia budowy chodnika jak również ewentualnego 

wykupu działki za jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej – na Wspólnych Komisjach o tym 

mówiliśmy, że sytuacja dość mocno się zmieniła, po ostatnich zmianach gdzie zwiększyliśmy 

zadłużenie poprzez kredyt na budowę drogi w Boleszynie. To działanie spowodowało, że nasze 

i zdolności i możliwości dość mocno się obniżyły. Również obsługa kredytu, która jest z tym 

związana pozbawia nas swobody realizacji niektórych zamierzeń. Odbyła się rozmowa  

w sprawie tej działki, jest szansa jej wykupienia, z tym, że w tym monecie będzie trudno o te 

środki. Myślę, że pod koniec roku, po III kwartale zajmiemy się ponownie tą sprawą na 

Wspólnych Komisjach i Komisji Budżetowej. W kwestii chodnika mamy podobną sytuację. 

Prawdopodobnie mamy już zakupiony materiał, więc niewiele będziemy mogli zwiększyć 

środki. Zobaczymy jeszcze jak wygląda to w terenie, chcemy żeby chodnik dochodził czy do 

drogi czy do zjazdu, żeby również dobrze wyglądał w terenie. Zobaczymy w trakcie realizacji 
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i podejmiemy wtedy jakieś działania.   

Radny pan Waldemar Bukowski – panie Wójcie, na dzień dzisiejszy w jakiej cenie byłaby ta 

działka? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – Szanowni Państwo, rozmowa się odbyła, była mowa, 

że mniej więcej o stopień inflacji na dzień dzisiejszy byłaby zwiększona cena. Około 20% 

drożej w stosunku do poprzedniej ceny. A poprzednio cena wynosiła ok. 97 - 100 tysięcy 

złotych.  

 

Ad.13. 

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

zamykam XL sesję Rady Gminy w Grodzicznie. 

 

 

 

       Protokołowała           Przewodniczący Rady Gminy 

podinspektor ds. obsługi          Daniel Osicki      

    Biura Rady Gminy 

  Michalina Kamińska 

 

 

 

 

Nagranie sesji Rady Gminy Grodziczno dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

umieszczone w zakładce „sesje online”. 

 


