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                                                      PROTOKÓŁ Nr XLIV / 2022 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 28 października 2022 roku 

 

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

się o godz. 12.37, a zakończyło o godz. 13.32. Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do 

protokołu. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – otwieram XLIV 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  

13 radnych – uczestniczy 11, 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 XLIV sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIII 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, poz. 1079, poz. 

1561). 

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 zmiany uchwały nr XXXVI/224/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.  

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Grodziczno na lata 2023-2025. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych  

w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 134/8 i 139/1 położonej w obrębie 0002 

Grodziczno. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych  

w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 108/47, 108/48, 108/49 położonych  

w obrębie 0012 Rynek. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Grodziczno na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego. 

14. Sprawy różne. 

15. 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 11 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11  głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – protokół z XLIII sesji Rady Gminy zgodnie 

z ustaleniami Rady Gminy zostanie przyjęty bez odczytywania. 
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Proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  11 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 międzysesyjnym. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 

583, poz. 1005, poz. 1079). 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 

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

2022-2035. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy 

w dniu dzisiejszym. Czy państwo radni mają pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt 

uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?  

Jeżeli nie ma pytań, proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  9 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 
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Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLIV / 268 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2035 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Gminy na rok 2022. Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony na 

posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu dzisiejszym. Ponadto informuję, że 

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno wydała pozytywną opinię do uchwały 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022. 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” 

kto się „wstrzymał” 

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

–  9 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLIV / 269 / 2022 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

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

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/224/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.  

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach 
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ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Projekt tejże uchwały został omówiony na 

posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 12 października 2022 roku. 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 11 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLIV / 270 / 2022 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/224/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.  

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia - 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Grodziczno na lata 2023-2025. Projekt tej uchwały również został omówiony na posiedzeniu 

Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 12 października 2022 roku. 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 11 obecnych radnych głosowało 11 radnych: 

–  11 głosami „za” 
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–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLIV / 271 / 2022 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodziczno na 

lata 2023-2025 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad.11.  

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do kolejnego punkt dzisiejszego 

posiedzenia – podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 134/8 i 139/1 położonej  

w obrębie 0002 Grodziczno. Projekt tej uchwały omówiony był na posiedzeniu Wspólnych 

Komisji Rady Gminy w dniu 12 października 2022 roku. Czy Państwo radni mają dodatkowe 

pytania? Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? 

 

Radna pani Bożena Sławińska – mamy wątpliwości co do powierzchni – inna jest  

w dokumentach, a inna jest w uchwale.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – ogłaszam 5 minut przerwy w celu 

wyjaśnienia sprawy. 

 

Radny pan Tomasz Januszewski opuścił posiedzenie sesji Rady Gminy o godz. 13.10. Radny 

pan Andrzej Woźniak wyszedł z sali narad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – wznawiam obrady sesji po przerwie. Szanowni 

Państwo, sprawa została wyjaśniona – projekt uchwały jest przygotowany prawidłowo z drobnym 

błędem, chodzi o numer obrębu: winno być 0002 , a nie 002. Jeżeli nie ma więcej pytań proszę  

o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 10 obecnych radnych głosowało 9 radnych: 
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–  9 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLIV / 272 / 2022 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów  

i budynków jako działki nr 134/8 i 139/1 położonej w obrębie 0002 Grodziczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad.12.  

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do 12 punktu dzisiejszego 

posiedzenia – podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 108/47, 108/48, 108/49 

położonych w obrębie 0012 Rynek. Projekt tej uchwały omówiony był 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 10 obecnych radnych głosowało 9 radnych: 

–  8 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLIV / 273 / 2022 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów  

i budynków jako działki nr 108/47, 108/48, 108/49 położonych w obrębie 0012 Rynek 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Radny pan Andrzej Woźniak powrócił na salę narad. 

 

 

 

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do następnego punktu 

dzisiejszego posiedzenia – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Grodziczno na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Projekt tejże uchwały omówiony był 

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 10 obecnych radnych głosowało 10 radnych: 

–  10 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLIV / 274 / 2022 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2023  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad.14.  

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do spraw różnych. Czy ktoś  

z Państwa chce zająć głos? 

 

Radny pan Józef Zieliński – mam prośbę, by pani Sekretarz przedstawiła jeszcze raz sytuację 

węglową, tak jak mówiła nam wcześniej na Wspólnych Komisjach.  
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Sekretarz Gminy pani Teresa Dzierżak-Górzyńska – my rzeczywiście w gminie odbieramy 

liczne telefony od mieszkańców, którzy pytają co ze sprzedażą węgla przez gminę – żeby to 

zwięźle przedstawić: my pracujemy nad tym i jesteśmy zdecydowani wejść w ten program. 

Tylko na chwilę obecną nie będziemy wykonywać żadnych ruchów nie znając sytuacji. Musimy 

poczekać na ustawę, która wchodzi w życie dzień po podpisaniu jej przez prezydenta – ustawa 

o preferencyjnej sprzedaży węgla. Podejrzewam, że podpisanie nastąpi lada moment, bo dziś 

w nocy Sejm przegłosował poprawki Senatu i w tej sytuacji pozostał już tylko podpis 

prezydenta. Dzień po tym podpisie ustawa wchodzi w życie. Od tego momentu gmina ma 3 dni 

robocze na ogłoszenie na swoim BIP-ie, że będzie węgiel sprzedawała. Musimy czekać na 

ustawę gdyż, ustawie zawsze towarzyszą rozporządzenia – w tym przypadku Rozporządzenie 

Ministra Aktywów Państwowych, którego jeszcze nie ma. Podkreślę jeszcze jedno, my nie 

będziemy mieli żadnego wpływu na jakość węgla.  

 

Ad.15. 

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

zamykam XLIV sesję Rady Gminy. 

 

 

 

       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”. 


