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                                                  PROTOKÓŁ Nr XLI / 2022 

                                        z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

                                                  z dnia 29 lipca 2022 roku 

                                                                                                                                                                                                     

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

o godz. 11.00,  a zakończyło o godz. 13. 10.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki   - otwieram XLI  sesję Rady Gminy w kadencji 

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

 

   Ad.2. 

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 13, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę radnych 

o potwierdzenie swojej obecności naciskając przycisk TAK. 

 

Ad. 3.   

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – porządek obrad sesji Rady Gminy 
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1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 

marca 1990 roku ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     Grodziczno 

na lata 2022 – 2035. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych Gminy 

Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 146 położonej w obrębie Nowe Grodziczno.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 249 / 1 położonej w obrębie Boleszyn.                                                                                

|12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 248/19  położonej w obrębie Boleszyn. 

13. Sprawy różne. 

14. 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 13 obecnych radnych głosowało 13   radnych: 
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 - 13 głosami   „ za” 

 -   0 głosami  „ przeciw 

-    0  głosami „ wstrzymującymi się”    

                                                               

Ad. 4.  

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki - Protokół z XL 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 13 obecnych radnych głosowało 13  radnych: 

- 13  głosami   „ za” 

 -  0 głosami  „ przeciw 

 -  0  głosami „ wstrzymującymi się 

 

Ad. 5.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki. Poproszę Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania 

z pracy Wójta w okresie międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 6.  

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki. -  interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 

ustawy o samorządzie gminnym z dnia   8 marca 1990 roku składamy wyłącznie na piśmie -  ( Dz. U. 

z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 ).  Czy ktoś z Państwa chcę złożyć interpelację na 

piśmie?  Nikt z radnych nie złożył interpelacji na piśmie. 
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Ad. 7.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej     

Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2022-2035. Czy są 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 13 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

  -  13 głosami   „ za” 

  -    0 głosami  „ przeciw” 

  -    0 głosami „wstrzymującymi się” 

 Radni podjęli: 

 

                                              Uchwałę Nr XLI / 255 / 2022  

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2022-2035.   

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      

Ad. 8.  

O godz. 11.20 opuścił salę narad radny pan Józef Zieliński 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki.. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy 

na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie gminy na 2022 rok.  Czy państwo 

radni mają dodatkowe pytania?   Jeżeli nie ma pytań, odczytuje projekt uchwały w sprawie 
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wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 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 12 obecnych radnych, głosowało12 radnych: 

  - 12 głosami   „ za” 

   -  0 głosami  „ przeciw” 

    - 0 głosami „wstrzymującymi się” 

       Radni podjęli: 

 

                                                         Uchwałę Nr XLI / 256 / 2022 

    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

    Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

O godz. 11.30 powrócił na salę narad radny pan Józef Zieliński. 

 

Ad. 9.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki .  Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych Gminy Grodziczno od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w 

szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest 



6 
 

Gmina Grodziczno. Czy państwo radni mają  dodatkowe pytania?   Jeżeli nie ma pytań, odczytuje 

projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 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 13 obecnych radnych, głosowało 13radnych: 

  - 13  głosami   „ za” 

   -  0  głosami  „ przeciw” 

   -  0 głosami „wstrzymującymi się” 

       Radni podjęli: 

                                                         Uchwałę Nr XLI / 257 / 2022 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych Gminy Grodziczno od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Grodziczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki -  podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa 

własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 146 

położonej w obrębie Nowe Grodziczno.  Projekt uchwały  został przedstawiony na posiedzeniu 

wspólnych Komisji Rady Gminy. Czy państwo Radni mają dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma 
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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 13 obecnych radnych, głosowało 13. radnych: 

  -  13 głosami   „ za” 

   -  0 głosami  „ przeciw” 

    - 0  głosami „wstrzymującymi się” 

       Radni podjęli: 

 

                                                         Uchwałę Nr XLI / 258 / 2022 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 146 położonej w obrębie Nowe Grodziczno.   

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 11.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pana Daniel Osicki. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa 

własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 249 / 1 

położonej w obrębie Boleszyn. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Wspólnych 

Komisji RG.  Czy państwo Radni mają dodatkowe pytania?  

Radny pan Woźniak Andrzej – czy do  uchwały, która była omówiona na posiedzeniu wspólnym 

zostały wniesione poprawki dotyczące odpłatnego nabycia nieruchomości?. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki -  poinformował, że nie było potrzeby 

naniesienia poprawek, ponieważ umowa w sprawie nabycia nieruchomości jest nieodpłatna. 
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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 13 obecnych radnych, głosowało 13 radnych: 

  - 13  głosami   „ za” 

   -  0 głosami  „ przeciw” 

   -  0 głosami „wstrzymującymi się” 

         Radni podjęli: 

                                                         Uchwałę Nr XLI / 259/ 2022 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 249 / 1 położonej w obrębie Boleszyn. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

                                                                                                               

Ad. 12.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki - podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa 

własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 248/19  

położonej w obrębie Boleszyn. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Wspólnych 

Komisji RG.  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” 
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Odczytuję wynik głosowania: na 13 obecnych radnych, głosowało 13 radnych: 

  - 13  głosami   „ za” 

   -  0 głosami  „ przeciw” 

    -  0 głosami „wstrzymującymi się” 

         Radni podjęli: 

 

                                                         Uchwałę Nr XLI / 260/ 2022 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 248/19  położonej w obrębie Boleszyn. 

Uchwala stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. 13.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki - czy ktoś z państwa chcę zająć głos? 

Radny pan Graszek Tadeusz – zapytał, czy pan Wójt zamierza nagrodzić Strażaka  z naszej Gminy, 

który jest w drużynie Państwowej Straży Pożarnej, który został wyróżniony w Powiecie,  jak również 

jednostkę OSP Lorki, która zajęła I miejsce w Powiecie i  zakwalifikowała się do zawodów 

wojewódzkich. Następnie stwierdził, że mamy nowe samochody strażackie, ale nie mamy osób 

upoważnionych  do prowadzenia pojazdów strażackich..  

 

Radna pani Kamińska Iwona – panie Graszek proszę nie zapomnieć o Żeńskiej Jednostce OSP 

Mroczenko, która również zajęła I miejsce w Powiecie i zakwalifikowała się do zawodów 

wojewódzkich. Zapytała, czy wsparcie z programu dla dzieci popegeerowskich jest w trakcie 

realizacji. 

 

Radny pan Mirosław Więckiewicz – w imieniu Mieszkańców Świniarca dziękuje za oznakowania 

drogi Montowo – Świniarc, oraz za wymianę dachu na świetlicy.  
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Radna Pani Maria Bielicka -  zapytała, czy „Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku  

Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu”  zostanie przełożony na następny rok budżetowy?. 

 

Radna pani Krystyna Król - podziękowała za wsparcie i zorganizowanie 40 - Lecie OSP w Kuligach. 

jak również za uczestnictwo.  

 

Radny pan Woźniak Andrzej -  zapytał, czy jest możliwość złożenia wniosku na pozyskanie środków 

na remont Domu Strażaka w Grodzicznie? Kto zlecił i finansował wyjazd do Działdowa? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański w odpowiedzi na pytania poinformował,  że Jednostka OSP 

Lorki i Żeńska Jednostka OSP Mroczenko będą brały udział w zawodach wojewódzkich i z tego tytułu 

będzie zakupiony odpowiedni ubiór dla tych jednostek, aby reprezentowały nasza Gminę. 

Wyróżnienia Strażaków leży w gestii Prezesów Jednostek poprzez odznaczenia, natomiast Gmina 

umieści informację w „ Gazetce Gminnej”. Jeżeli chodzi o szkolenia Strażaków to Państwowa Straż 

Pożarna może przeszkolić 40 uczestników z całego Powiatu Nowomiejskiego.  W naszym Powiecie 

jest bardzo dużo Jednostek OSP i ta liczba 40 jest zbyt mała. Jeżeli chodzi o wyjazd do Działadowa 

to uznałem, że aby taki autobus wyjechał to należało zabezpieczyć transport, aby uczestnicy wyjazdu 

reprezentowali naszą Gminę. Pani radna Kamińska jeżeli chodzi o program dla dzieci 

popegeerowskich było ogłoszone postępowanie,  które zostało unieważnione z uwagi na nie spełnienie 

wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia. W najbliższym czasie będzie ogłoszony następny. 

Pani radna Bielicka, wiemy wszyscy, że zrezygnowaliśmy z realizacji  „Projektu  poprawy 

efektywności energetycznej budynku  Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu”  z uwagi  na duże koszty 

partycypacji ze  środków budżetu Gminy. Wystąpiliśmy w tej sprawie do Marszałka. Trudno mi 

powiedzieć, czy to zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowych. Będziemy starali się 

wziąć pod uwagę przy sporządzaniu budżetu gminy na rok 2023. Na remont świetlicy OSP w 

Grodzicznie nie był złożony wniosek, a nowego programu na dzień dzisiejszy nie ma. 

  

Radny pan Graszek Tadeusz – kto uiszcza opłaty na przeszkolenia Strażaków?. Należy więcej 

przeszkolić Strażaków. 
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Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – panie radny Graszek pan Wójt już odpowiedział na 

to pytanie. 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański -  po raz drugi wyjaśnił, że jeżeli chodzi o szkolenia strażaków 

to limit uczestników szkolenia z całego Powiatu wynosi 40 osób. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki  - zwrócił się z prośbą do Sołtysów wsi ościennych 

o pomoc w udekorowaniu wjazdów do Grodziczna w związku z Dożynkami Gminnymi oraz zaprosił 

do uczestnictwa.  Zapytał, czy jeszcze ktoś z państwa chcę zająć głos? 

 

Ad. 14. 

  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XLI sesję Rady Gminy w 

Grodzicznie.   

 

 

 

Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

 Mirosława Kamińska                                                                        Daniel Osicki 

 

 

 

Nagranie sesji Rady Gminy Grodziczno dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, 

umieszczone w zakładce „ Sesje online” 

 


