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                                                      PROTOKÓŁ Nr XLVI / 2022 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 9 grudnia 2022 roku 

 

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

się o godz. 10.02, 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 XLVI 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 15, 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: 

Porządek obrad sesji Rady Gminy: 

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy. 

5. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze. 

6. Złożenie ślubowania przez radnych. 

7. Przedstawienie bieżącej sytuacji oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu 

Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. 

8. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

9. 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) 

10. Otwarcie debaty budżetowej:                                                                                                                       

a) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-443/22 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej na 2023 

rok. 

b) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-442/22 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii 

o  możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w Zarządzeniu Nr 

190/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu 

budżetu Gminy Grodziczno na rok 2023. 

c) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-441/22 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2023-2036. 

d) przedstawienie Uchwały Nr 1/2022 Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy 

Grodziczno z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy 

Grodziczno na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Grodziczno na 

lata 2023-2036. 

e) dyskusja. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Grodziczno na lata 2023-2036. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     

Grodziczno na lata 2022 – 2035. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Boleszynie i Filii Bibliotecznej 

w Zwiniarzu – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Boleszyn. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Grodziczno. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Grodziczno. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Katlewo. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Kowaliki. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Kuligi. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Linowiec. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Lorki. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Trzcin. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Montowo. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Mroczenko. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Mroczno. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Ostaszewo. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Rynek. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Świniarc. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Zajączkowo. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Zwiniarz. 

33. Sprawy różne. 

34. 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 15 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

Radni niezaprzysiężeni nie mieli prawa do głosowania.  

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – protokół z XLV 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” 
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kto się „wstrzymał” 

 Odczytuję wynik głosowania: na 15 obecnych radnych głosowało 13 radnych: 

–  13  głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

Radni niezaprzysiężeni nie mieli prawa do głosowania. 

 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 5 porządku obrad – 

wręczenie radym zaświadczenia o wyborze. Proszę panią Bożenę Wojtczak Przewodniczącą 

Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie radnym panu Grzegorzowi Kliniewskiemu oraz panu  

Arkadiuszowi Krauze zaświadczenia o wyborze.  

 

Ad.6. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 6 porządku obrad – 

złożenie ślubowania przez radnych. W tej chwili przystępuję do czynności złożenia ślubowania 

przez radnego pana Grzegorza Kliniewskiego oraz radnego pana Arkadiusza Krauze. 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 Grzegorz Kliniewski oraz radny pan Arkadiusz Krauze 

powstaje i wypowiada słowo „ŚLUBUJĘ”.  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: 

„TAK MI DOPOMÓŹ BÓG”. 

Proszę o powstanie radnego pana Grzegorza Kliniewskiego oraz radnego pana Arkadiusza 

Krauze. 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 Grzegorz Kliniewski – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

 

Radny pan Arkadiusz Krauze – Ślubuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – stwierdzam, że radny pan Grzegorz 

Kliniewski i radny pan Arkadiusz Krauze złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego i mają 

prawo do podejmowania prawomocnych uchwał. Gratuluję! 
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Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – kolejnym punktem porządku dzisiejszej sesji 

jest przedstawienie bieżącej sytuacji oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu 

Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. Miał być obecny pan Dyrektor Szpitala, jednak 

wystosował pismo wraz z dokumentami tłumacząc swoją nieobecność obowiązkami 

zawodowymi. Dzwonił również pan Starosta, obiecał, że postara się dotrzeć do nas na sprawy 

różne. 

 

Ad. 8. 

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. 9. 

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. 10. 

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

posiedzenia – otwarcie debaty budżetowej.  

Szanowni Państwo, w dniu 2 grudnia 2022 roku na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

przy współudziale wszystkich radnych szczegółowo został omówiony projekt budżetu Gminy 

na rok 2023 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2023-

2036. W tej kwestii zostały podjęte uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie 

i Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno. Proszę Skarbnika pana Jacka 

Grzywacza o przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej: Uchwały Nr RIO.VIII-

0120-443/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 

listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno 

projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu, Uchwały 

Nr RIO.VIII-0120-442/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o  możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu przedstawionego w Zarządzeniu Nr 190/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 10 



6 
 

listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na rok 2023 stanowiącej 

załącznik nr 6 do protokołu oraz Uchwały Nr RIO.VIII-0120-441/22 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Grodziczno na lata 2023-2036 stanowiącej załącznik nr 7 do protokołu. Czy państwo 

radni mają pytania? Jeżeli nie ma pytań, poproszę Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Gminy Grodziczno panią Marię Bielicką o przedstawienie Uchwały Nr 1/2022 Komisji 

Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie 

zaopiniowania projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą 

Finansową Gminy Grodziczno na lata 2023-2036. Uchwała Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Gminy Grodziczno stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Czy państwo radni mają pytania? 

Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do dyskusji, proszę Skarbnika pana Jacka Grzywacza  

o zajęcie głosu. 

 

Skarbnik pan Jacek Grzywacz - Budżet gminy Grodziczno na rok 2023 po stronie dochodowej 

ustalono w wysokości 31.978.422,00 zł. W zaplanowanych dochodach na rok 2023, dochody 

bieżące stanowią 84,33 %, a dochody majątkowe 15,67 %.  

Plan wydatków gminy na rok 2023 ustalono w wysokości 36.503.741,15 zł z tego wydatki 

bieżące stanowią 82,06 % zaś wydatki majątkowe stanowią 17,94 %. 

Takie zaplanowanie dochodów i wydatków budżetu zakłada w roku 2023 osiągnięcie deficytu 

budżetu na poziomie 4.525.319,15 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 560.000,00 zł, 

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 225.401,23 zł, 

wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w kwocie 3.659.917,92 zł oraz środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych  

w kwocie 80.000,00 zł 

Przychody budżetu w roku 2023 zaplanowano w ogólnej wysokości 5.865.319,15 zł, na które 

składają się: 

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

publicznych w wysokości 3.659.917,92 zł 
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- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 225.401,23 zł 

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres spłat 2027 – 2036 na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich 

w wysokości 1.900.000,00 zł 

- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 80.000,00 zł 

W roku 2023 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów  

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 1.340.000,00 zł  

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 

31.12.2023 roku, po spłacie powyższych rat kredytów oraz po zaciągniętym w 2022 r. kredycie, 

wyniesie 11.630.000,00 zł. 

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 

31.978.422,00 zł. Dochody własne stanowią 7.542.458,00 zł, dotacje z budżetu państwa 

5.193.364,00 zł, środki pochodzące z budżetu UE 99.860,00 zł, środki z funduszy celowych 

4.935.000,00 zł oraz subwencja ogólna w wysokości 14.207.740,00 zł. 

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 36.503.741,15 zł z tego na działalność 

bieżącą w wysokości 29.953.677,28 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 6.550.063,87 zł.  

Wg klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:  

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 116.000,00 zł 

1. Zaplanowane wydatki bieżące – 36.000,00 zł 

- 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie – 22.000,00 zł 

- pozostałe wydatki – 14.000,00 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap" w miejscowościach Nowe 

Grodziczno i Grodziczno wraz z oczyszczalnią ścieków na działce nr 146 w obrębie Nowe 

Grodziczno” – 80.000,00 zł 

Dział 600 Transport i Łączność – Plan 5.708.076,90 zł 

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 599.076,90 zł 

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 589.076,90 zł  

w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 29.076,90 zł 

- pozostałe wydatki – 10.000,00 zł  

2. Zaplanowano wydatki majątkowe: 

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 9.000,00 zł  

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo” – 
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5.100.000,00 zł 

Dział 630 Turystyka – Plan 136.500,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą: 

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości – 

64.000,00 zł  

- utrzymania Centrum Turystycznego w Ostaszewie i przystani kajakowej w kwocie – 

72.500,00 zł. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 241.440,00 zł 

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczą one wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania 

nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne lub dzierżawione od gminy. 

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 130.592,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą: 

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 88.000,00 zł 

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 33.600,00 zł 

- utrzymanie grobów wojennych  – 8.992,00 zł 

 Dział 750 Administracja publiczna – Plan 6.206.058,00 zł  

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 5.955.898,00 zł w tym: 

- utrzymania działalności Rady Gminy – 210.948,00 zł 

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy – 4.399.868,00 zł 

- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 999.172,00 zł 

- diet i wynagrodzeń sołtysów – 152.200,00 zł 

- działalność promocyjną – 100.000,00 zł 

- pozostałą działalność – 44.600,00 zł 

- wydatki na realizację projektu „Dostępne samorząd” – 49.110,00 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe: 

- na realizację inwestycji „Zakup programu kosztorysowego NORMA i Zwcad dla Urzędu 

Gminy w Grodzicznie” – 12.000,00 zł 

- na realizację inwestycji „Dostępny samorząd - granty” – 50.750,00 zł 

- na realizację inwestycji „Cyfrowa gmina” – 187.410,00 zł 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – Plan 1.274,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy. 

Dział 752 Obrona narodowa – Plan 15.000,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą świadczenia rekompensacyjnego utraconego wynagrodzenia za 

czas odbywania ćwiczeń wojskowych – 15.000,00 zł. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 726.429,06 zł 
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1. Zaplanowano wydatki bieżące:  

- utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 621.841,85 zł w tym ze środków funduszu 

sołeckiego – 70.100,00 zł 

- w zakresie zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe: 

- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 86.587,21 zł 

- wpłat na państwowy fundusz celowy dla Policji – 15.000,00 zł 

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 799.900,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i 

planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2023. 

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 120.000,00 zł 

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której 

poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 

45.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 

4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 75.000,00 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 12.383.540,45 zł 

1.Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami 

przedszkolnymi) w wysokości 11.222.973,00 zł w tym: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.896.776,00 zł 

- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 2.326.197,00 zł 

2. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 973.000,00 zł w tym: 

- opieki przedszkolnej poza terenem gminy – 100.000,00 zł 

- dowożenia uczniów do szkół – 850.000,00 zł 

- pozostałej działalności – 23.000,00 zł 

3. Zaplanowano wydatki majątkowe: 

- realizację inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę 

sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową” 

– 81.567,45 zł 

- realizację inwestycji „Remont łazienki męskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym 

Grodzicznie” – 15.000,00 zł 

- realizację inwestycji „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły 

Podstawowej w Nowym Grodzicznie” – 54.000,00 zł 

- realizację inwestycji „Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej  

w Mrocznie” – 12.000,00 zł 

- realizację inwestycji „Remont instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie” 

– 25.000,00 zł 
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Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 654.818,98 zł 

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 140.900,00 zł: 

- realizacji zadań określonych w roku 2023 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych – 88.000,00 zł,  

- realizacji zadań określonych w roku 2023 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

– 2.000,00 zł  

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 50.900,00 zł 

2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Dostosowanie budynku PZOZ  

w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19” w wysokości 513.918.98 zł. 

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 2.101.778,00 zł 

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki społecznej na terenie gminy: 

- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 200.000,00 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej – 9.661,00 zł 

- zasiłki i pomoc w naturze – 175.779,00 zł 

- dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł 

- zasiłki stałe – 101.580,00 zł 

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.086.776,00 zł w tym wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi – 985.411,00 zł, pozostałe wydatki – 101.365,00 zł 

- usługi opiekuńcze – 261.344,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 194.315,00 zł 

- pomoc w zakresie dożywiania – 261.638,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 12.421,00 zł  

Zaplanowano wydatki dotyczą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Dział 855 Rodzina Plan – 4.691.275,00 zł 

Zaplanowano wydatki na: 

- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 

4.531.013,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 436.159,00 zł 

- karta dużej rodziny – 179,00 zł 

- wspieranie rodziny – 58.080,00 zł  

- rodzin zastępczych – 62.900,00 zł 

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów – 39.103,00 zł 
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Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce 

zając głos? 

 

Radna pani Bożena Sławińska - szanowni państwo, chciałabym swoją uwagę rozpocząć od 

prognozowanej łącznej kwoty długu na koniec 2023 roku tj. 11 630 000 złotych. Przysłuchując 

się uważnie panu Skarbnikowi, przeanalizowałam wiele działów, w których można byłoby 

zmniejszyć koszty, a co za tym idzie moglibyśmy nie zaciągać kredytu długoterminowego  

w wysokości 1 900 000 złotych, który nie zostanie przeznaczony na nowe inwestycje, ale na 

spłacenie kredytów już istniejących i odsetek. Chciałabym przybliżyć zebranym pewne punkty 

– uważam, że utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 256 000 złotych to bardzo duża 

kwota – czy nie można by było zmniejszyć kosztów utrzymania tych obiektów? Mamy dotacje 

dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 110 000 złotych, np. punkt 15 

– uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych – ile mamy tych klubów? 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim – 43 000 zł. Analizując 

sprawozdania z poszczególnych sołectw zwróciłam uwagę, że na integrację każde sołectwo 

przeznacza odpowiednią kwotę pieniędzy. Wracam do klubu sportowego 67 000 zł. Punkt 12 

kultura sztuka, ochrona, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja spotkań 

kulturalno-edukacyjnych – 57 000 zł. Proszę państwa, takich punktów do przeanalizowania 

gdzie można by było zmniejszyć te kwoty jest wiele. Chociażby: turystyka i krajoznawstwo – 

rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych, nadmieniam po terenie Gminy 

Grodziczno – 64 000 złotych? Wracam do długu 11 630 000 złotych. Jeszcze jedna sprawa – 

nie rozumiem i proszę o wyjaśnienie: ochrona zdrowia - dotacji dla podmiotów nienależących 

do sektora finansów publicznych 50 000 złotych. Następna sprawa czy nie należałoby 

zastanowić się nad zmniejszeniem utrzymania kosztów Centrum Turystycznego w Ostaszewie? 

72 500 złotych na rok? Gdzie są już przeznaczone środki z funduszu sołeckiego m.in. na zakup 

węgla, odgrzybianie. Dla mnie są to kwoty naprawdę bardzo duże. Dziękuję za uwagę i proszę 

Rade o zastanowienie się nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu na rok 2023. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – dziękuję. Pan Skarbnik chciałby się odnieść 

do przedstawionych uwag. 

 

Skarbnik pan Jacek Grzywacz – odnośnie kredytu na finasowanie planowanego deficytu 

budżetu i spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich - padło stwierdzenie, że ten 

kredyt będzie przeznaczony na odsetki – nie można się zgodzić, bo odsetki stanowią kategorię 

wydatków bieżących. I nie jesteśmy jeszcze w tak tragicznej sytuacji jak okoliczne samorządy, 

że musimy swoją działalność bieżącą finansować kredytem. Poziom zaplanowanych dotacji dla 
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organizacji nienależących do sektora finansów publicznych – z tego co wyjaśniałem na 

komisjach w dniu 2 grudnia – takie jest oczekiwanie zarówno od stowarzyszeń czyli Kół 

Gospodyń Wiejskich i straży pożarnych. W zakresie wycieczek – w dniu wczorajszym 

rozmawiałem z kolegiantem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie: te wycieczki będą 

musiałby być bardzo dobrze opisane i apeluję do stowarzyszeń, że będą musiały się przyłożyć 

do tych wniosków, by uznać je za zasadne - w przeciwnym wypadku środki te nie zostaną 

przyznane. Kolejna sprawa: w dziale 851 dotacje dla podmiotów nienależących do sektora 

finansów publicznych padła kwota 50 000 złotych – gro kwoty stanowi działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych czyli transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do 

ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego. Nie możemy pozostawić osób 

niepełnosprawnych bez należytej opieki. Dotacja dla klubów sportowych – to nie jest dotacja 

tylko dla jednego klubu. W ciągu roku budżetowego może się jakiś klub utworzyć. Centrum 

Turystyczne w Ostaszewie – jak państwo wiedzą jest to duży budynek po byłej szkole, koszty 

energii mocno wzrosły. Wszystkie koszty znacznie wzrosły, np. oświetlenie uliczne prawie  

o 100%, koszt dowozu uczniów do szkół o 100%, nie wspominając o wydatkach na obsługę 

długu, gdzie 2 lata temu mieliśmy zaplanowane niespełna 200 000 złotych, a teraz obawiam się 

czy 800 000 złotych starczy. Obawiam się, że nawet gdyby „obciąć” dotacje dla stowarzyszeń 

to będzie ich wielkie niezadowolenie, aczkolwiek poziom tych dotacji wyniknął z oczekiwań, 

które organizacje pozarządowe przedstawiły na spotkaniu. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – szanowni państwo, przypomnę jeszcze, że nie tak 

dawno była podjęta uchwała w sprawie współpracy z organizacjami, w której określona była 

kwota oraz zakres i nie pamiętam, żeby była pani przeciwna. Mówiłem już o tym na Komisjach 

Wspólnych, ale wspomnę to również do sołtysów i mieszkańców, należy zauważyć przy 

planowaniu budżetu te zmiany, które zaszły w ostatnim okresie, chociażby związane z koszami 

bieżącymi, energią, prądem, a w wymiarze gminy gdzie mamy około 500 punktów świetlnych 

przy drogach, mamy kilkanaście budynków użyteczności publicznej i wiele świetlic. 

Przypomnę, że jeszcze w tym roku, w grudniu powinniśmy wprowadzić 10% oszczędności 

zużycia energii w budynkach publicznych. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to pan Skarbnik 

powiedział jaki to jest wzrost, jeżeli chodzi o koszty obsługi kredytu to również zostało to 

omówione. Kredyt ten, który jest planowany i ten który posiadamy jest stricte związany  

z inwestycjami, które realizujemy - do każdej inwestycji są wkłady własne i z reguły są to 

wkłady najczęściej finansowane nowymi kredytami. Jeżeli chodzi o poważną i rzutującą na 

nasze wydatki bieżące kwestie, to jest to Dział 801 Oświata i Wychowanie. To dział, w którym 

w ostatnich latach znacząco rośnie nam kwota, na którą wydajemy - subwencję, którą 

otrzymujemy to około 7, 5 miliona złotych, a wydatki planowane na dzień dzisiejszy na oświatę 
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to ponad 12 300 000 zł. Około 5 milionów złotych to kwota brakująca w jednym roku. Łatwo 

to przeliczyć jak to wpływa na deficyt, na nasze możliwości budżetowe i inwestycyjne. Myślę, 

że do tej pory poczyniliśmy kroki, że kilka lat temu likwidowaliśmy jedną szkołę, 

przekształciliśmy szkołę w Boleszynie – te ruchy były drastyczne, jednak gdybyśmy tego nie 

zrobili to nasza sytuacja finansowa byłaby jeszcze gorsza. Co można zrobić to można, ale jeśli 

chodzi o wynagrodzenia nauczycieli niestety tu nie ma dyskusji – jest tyle oddziałów i etatów 

i wynagrodzenie za pracę się należy. W związku z tym nie ma możliwości żeby coś więcej 

zrobić, mimo że na bieżąco patrzymy na możliwości oszczędności czy to przez łączenie 

oddziałów czy w mniejszych szkołach. Cały czas nad tym pracujemy i tego pilnujemy. Jeżeli 

chodzi o bieżące wydatki czy to na Centrum Turystyczne czy to na sport to są planowane 

wydatki. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze wiedzy jakie będziemy mieli stawki za energię 

na przyszły rok. Dziś stawki te opiewają na kwotę około 0,50 złotych za 1 kW, na przyszły rok 

może się tak okazać, bo niektóre samorządy mają już taki problem, że nie mają wykonawcy na 

dostawę energii - wtedy wchodzi stały, pewny dostawca bezprzetargowo i ta kwota może być 

dużo wyższa niż ta osiągnięcia w postępowaniu przetargowym. My jesteśmy w trakcie 

ogłaszania postępowania, w związku z tym trudno mi się odnieść co do możliwych 

oszczędności, będziemy o tym mogli mówić za rok. Wspomnę jeszcze o jednej kwestii, która 

zapewne poruszona byłaby w sprawach różnych, a również łączy się z budżetem – to 

oszczędności związane z oświetleniem, które podjęliśmy w ramach 10 % oszczędności 

wskazanej przez ustawodawcę. Tyczy się to bezpośrednio mieszkańców, którzy już zgłaszają 

sygnały, że oświetlenie jest ustawione w złych godzinach, jednak jest to bezpośrednio związane 

z możliwościami technicznymi – czujnikami zmierzchowymi. Lampy wieczorem odpalają się 

same w zależności od czujników zmierzchowych i na to nie mamy wpływu, żeby swobodnie 

przestawić godziny włączania lamp. Tam gdzie mamy czujniki zegarowe to, rzeczywiście 

możemy to ustawić, ale żeby osiągnąć wynik oszczędności musieliśmy podjąć kroki i wstępnie 

ustaliliśmy, iż wyłączanie oświetlenia ulicznego skracamy o 30 minut wieczorem oraz o 30 

minut później włączamy lampy czyli o 5.30.  Zdaje sobie sprawę, iż może to być uciążliwe dla 

mieszkańców pracujących na pierwszą i drugą zmianę, szczególnie dla tych, którzy poruszają 

się pieszo. Niestety przepisy nas ograniczają i dają nam wytyczne. Jeśli chodzi  

o budżet to największy, niepokojący i nieprzewidywalny wzrost wydatków dotyczy oświaty  

i jest to dział bardzo zmienny od wielu lat i są to kwoty w milionach złotych. 

 

Radna pani Bożena Sławińska – nie chcę z panem Wójtem polemizować, oczywiście na 

dzieciach, młodzieży, na edukacji nie należy oszczędzać, zgadza się. Ale mamy dział 

Administracja Publiczna – działalność promocyjna 100 000 złotych. Wracając do instytucji 

pozarządowych, ja nie mówię o likwidacji poszczególnych pozycji, niech się odbywają, chodzi 
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mi tylko o zmniejszenie tych cyfr. Dziękuję. 

 

Radna pani Henryka Łużyńska – co do Centrum Turystycznego w Ostaszewie, proszę państwa, 

to nie są żadne duże pieniądze. Dziś na przykład przyjechały dzieci ze szkoły z Grodziczna na 

warsztaty pieczenia pierników i robienia stroików – trzeba napalić, włączyć ciepłą wodę, a to 

się wszystko łączy z kosztami i tak całym rokiem. Mieliśmy Ukraińców. Przyjeżdżają dzieci na 

kolonie, na biwaki – trzeba zabezpieczyć środki czystości. Ile kosztuje przegląd rowerów, to są 

ogromne koszty. W przyszłym roku jeszcze trzeba odmalować Centrum. Każda wieś ma nową 

świetlicę, a my mamy Centrum, stare po byłej szkole. Jeszcze z funduszu sołeckiego daliśmy 

4 000 złotych na węgiel. Dla Ostaszewa nie ma nic, bardzo mi przykro jest.  

 

Radny pan Waldemar Bukowski – mam prośbę na przyszłość – w odniesieniu do Centrum 

Turystycznego w Ostaszewie – by uniknąć takich pytań należałoby może zdać wcześniej relację 

co tam się dzieje i wtedy takich pytań nie będzie, bo my faktycznie nie wiemy co tam się  

w Centrum dzieje. Jeśli chodzi o moją przedmówczynię, bardzo ładnie szuka oszczędności i to 

się chwali, gdyż na ten czas każdy pieniądz jest nam potrzebny. Pan Wójt bardzo dobrze 

wypowiedział się o oświacie. Oświata nam trochę burzy budżet i się całkowicie zgadzam  

z panem Wójtem, ale żeby odciążyć budżet należałoby zlikwidować szkołę w Boleszynie  

i Zwiniarzu. Przykre, ale to by było jedyne słuszne rozwiązanie. Ja nie mówię, że tak mamy 

zrobić, ale patrząc na sam efekt finansowy to tak należałoby zrobić, bo jesteśmy małą gminą  

i mamy 5 szkół. Ekonomicznie patrząc, byśmy musieli takie restrykcje wprowadzić. 

 

Ad.11. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 11 dzisiejszego 

posiedzenia - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Grodziczno na lata 2023-2036. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  11 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  4 głosami „wstrzymującymi się” 
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Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 281 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2023-2036 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad.12. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do kolejnego punktu - podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2023. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  10 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  4 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 282 / 2022 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2023  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad.13. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 13 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” 
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kto się „wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  10 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  5 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 283 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2035 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

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 na dzisiejszym posiedzeniu wydała 

pozytywną opinię do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022. Proszę Skarbnika 

pana Jacka Grzywacza o przedstawienie zmian w budżecie Gminy na rok 2022. 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 naciśniecie przycisku. 

kto jest „za” 

kto jest „przeciw” 

kto się „wstrzymał” 

 Odczytuję wynik głosowania: na 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  3 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 284 / 2022 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 
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Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

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

podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Boleszynie i Filii Bibliotecznej  

w Zwiniarzu – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie. Projekt uchwały zostały 

omówiony na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 2 grudnia 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  13 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  2 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 285 / 2022 

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Boleszynie i Filii Bibliotecznej w Zwiniarzu – 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

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

 

PRZERWA 15 MINUT 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – Szanowni Państwo informuję, że w punktach 

od 16 do 32 Rada Gminy podejmie uchwały w sprawie nadania Statutów dla Sołectw z Gminy 

Grodziczno. Treść statutów jest taka sama dla wszystkich Sołectw oprócz ilości członków Rady 

Sołeckiej. Statuty przyjmowane są odrębnymi uchwałami. Przechodzę do 16 punktu porządku 

obrad – podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Boleszyn. Czy Państwo radni 

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



18 
 

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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 286 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Boleszyn 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 17 

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

w sprawie nadania statutu sołectwu Grodziczno. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 287 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Grodziczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad.18 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 18 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Grodziczno. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 288 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Grodziczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad.19 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 19 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Katlewo. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 
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Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 289 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Katlewo 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 20 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Kowaliki. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 290 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Kowaliki 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad.21 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 21 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Kuligi. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 
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–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 291 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Kuligi 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad.22 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 22 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Linowiec. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 292 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Linowiec 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad.23 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 23 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Lorki. 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. 
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kto jest „ za” 

kto jest „ przeciw” 

kto się „ wstrzymał” 

Odczytuję wynik głosowania: na 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 293 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Lorki 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad.24 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 24 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Trzcin. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 294 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Trzcin 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad.25 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 25 - podjęcie uchwały 
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w sprawie nadania statutu sołectwu Montowo. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 295 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Montowo 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad.26 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 26 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Mroczenko. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 296 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Mroczenko 
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Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad.27 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 27 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Mroczno. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 297 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Mroczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad.28 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 28 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Ostaszewo. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 
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–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 298 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Ostaszewo 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad.29 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 29 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Rynek. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 299 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Rynek 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad.30 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 30 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Świniarc. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 300 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Świniarc 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad.31 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 31 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Zajączkowo. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 301 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Zajączkowo 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. 31 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 31 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Zajączkowo. Czy Państwo radni mają dodatkowe pytania? 

Jeżeli nie ma pytań odczytuję projekt uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projektu 
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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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 301 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Zajączkowo 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ad. 32 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do punktu 32 - podjęcie uchwały 

w sprawie nadania statutu sołectwu Zwiniarz. 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 15 obecnych radnych głosowało 15 radnych: 

–  15 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLVI / 302 / 2022 

w sprawie nadania statutu sołectwu Zwiniarz 
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Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. 33. 

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

z Państwa chce zająć głos? 

 

Sołtys wsi Kuligi pani Wioletta Łakomy – podziękowała za remont świetlicy w Kuligach, 

następnie odniosła się do słów radnej pani Bożeny Sławińskiej w kontekście Centrum  

Turystycznego w Ostaszewie tłumacząc, iż Centrum to, jest wizytówką naszej gminy, gdzie 

pomoc znajdują pogorzelcy, Ukraińcy. Panie, które się tym opiekują pracują społecznie i dbają 

o ten budynek. Tam należałoby jeszcze dołożyć pieniędzy, a nie zabierać.  

 

Sołtys wsi Boleszyn pani Maria Nadolska – podziękowała w imieniu swoim oraz całego 

społeczeństwa: panu Wójtowi, Panu Skarbnikowi oraz Radzie za nową drogę w Boleszynie 

oraz udział w jej otwarciu. Następnie poruszyła kwestię gruntu gminnego za świetlicą, który 

mieszkańcy chcieliby przeznaczyć na parking. Poinformowała, że temat ten poruszony był na 

zebraniu wiejskim we wrześniu, a także została wystosowana prośba od Rady Sołeckiej do pana 

Wójta i Rady Gminy poparta zebranymi podpisami 82 mieszkańców wraz z podpisami 

strażaków z OSP. Otrzymano odpowiedź, iż zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

i tereny dróg publicznych dojazdowych. Ponowiła prośbę o odpowiedź od Rady Gminy, by móc 

odczytać ją na zebraniu wiejskim.  

 

Sołtys wsi Zwiniarz pani Jadwiga Weinar – poruszyła kwestię oświetlenia ulicznego, z prośbą 

o wydłużenie czasu świecenia lamp: do godz. 23.00 oraz od godz. 5.00. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – wspomniał spotkanie z dnia 2 grudnia br., które dotyczyło  

remontu drogi wojewódzkiej nr 538. Zapytał kiedy będzie kolejne spotkanie w tej sprawie. 

 

Radna pani Iwona Kamińska – poprosiła panią Sekretarz, by przedstawiła mieszkańcom 

sytuację związaną z preferencyjnym zakupem węgla. 

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Dariusz Adamski – podziękował radnym powiatowym, za to, że 

nie uczestniczą w sesjach Rady Gminy, a także, że nic nie robią dla społeczeństwa. 

 

Sołtys wsi Montowo pani Barbara Szymańska – zapytała, czy od Rady Gminy wpłynęło pismo 
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do powiatu w sprawie budowy chodnika z Grodziczna do przejazdu kolejowego w Montowie. 

Wypowiedziała się także na temat sytuacji oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu  

w Nowym Mieście Lubawskim, nie kryjąc oburzenia w kontekście nieobecności Starosty oraz 

Dyrektora szpitala na dzisiejszej sesji Rady Gminy. 

 

Radny pan Arkadiusz Krauze – przypomniał, że za jego wcześniejszej kadencji był już składany  

wniosek z Komisji Rolnictwa o wydzielenie części działki w Boleszynie na parking i na tamten 

czas nie było ku temu żadnych przeciwskazań. 

 

Radna pani Irena Markuszewska – w kwestii działki w Boleszynie zaproponowała, by część 

placu od szkoły oddzielić i przeznaczyć na parking dla świetlicy. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – odpowiedział pani sołtys wsi Montowo odnośnie budowy 

chodnika w stronę przejazdu kolejowego w Montowie, że kontaktował się ze Starostą w tej 

sprawie i uzyskał odpowiedź, że nie ma na to w tej chwili pieniędzy. 

 

Radna pani Maria Bielicka – w kwestii oświetlenia ulicznego zaproponowała, by lampy 

włączać o godzinie 17.00 zamiast o godz. 16.00, bo mieszkańcy narzekają, że wracając  

z drugiej zmiany lub rano jadąc do pracy na pierwszą zmianę jest ciemno.  

 

Radny pan Waldemar Bukowski – wyraził swoje zdanie w kontekście uchwał w sprawie 

statutów sołectw, że sołtysi nie mieli możliwości wypowiedzenia się na ten temat, ponieważ 

punkt – interpelacje i zapytania składane na piśmie były na początku posiedzenia przed 

podjęciem uchwał. Następnie przyznał rację sołtysom Montowa i Zajączkowa odnośnie 

radnych powiatowych, Starosty i Dyrektora szpitala którzy jego zdaniem ignorują 

społeczeństwo i nie uczestniczą w posiedzeniach. Zarzucił również panu Wójtowi, że nie 

poinformował radnych o spotkaniu w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 538, które 

odbyło się 2 grudnia br.  

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Ocicki – przypomniał, iż w tej sprawie 

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, a także sołtysi otrzymali projekty statutów, 

które również były dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

 

Sołtys wsi Montowo pani Barbara Szymańska – wyraziła swój żal związany z petycją w sprawie 

zamknięcia oddziałów w szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim podpisaną przez tak wielu 

mieszkańców, która nie została wzięta pod uwagę ze względu na braki formalne. 
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Sekretarz Gminy pani Teresa Dzierżak-Górzyńska – szczegółowo omówiła procedurę zakupu 

oraz odbioru węgla ze składów znajdujących się na terenie naszej gminy.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – odniósł się po kolei do zadawanych pytań –  

w odniesieniu do prośby o przeznaczenie części działki na parking w Boleszynie potwierdził, 

iż na posiedzeniu Wspólnych Komisji był już ten temat omawiany, aczkolwiek przypomniał, 

że na etapie uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego nie było żadnych wniosków 

od mieszkańców co do przeznaczenia tej działki. Po raz kolejny podkreślił, iż w kwestii 

oświetlenia urząd jako jednostka administracji publicznej zobligowana jest ustawą do 

wprowadzenia 10% oszczędności energii, w związku z tym skierował swoją prośbę do sołtysów, 

by podjęli niezbędne kroki również w świetlicach wiejskich. Nadmienił, że zegary włączają się 

zmierzchowo i nie ma póki co możliwości ustawienia czasu ich włączenia mechanicznie. 

Poinformował także, że dotychczas na przełomie roku w okresie świąteczno-noworocznym 

oświetlenie było włączone całodobowo we wszystkich miejscowościach, natomiast teraz 

została podjęta decyzja, że oświetlenie będzie włączone całodobowo tylko w miejscowościach 

gdzie są parafie. W nawiązaniu do spotkania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej  

nr 538, wytłumaczył, że spotkanie zorganizowane było z inicjatywy Zarządu Dróg 

Wojewódzkich – na potwierdzenie czego były słowa skierowane do radnych przez dyrektora  

w dniu 2 grudnia br., który poinformował, że spotkanie było zaplanowane w wąskim gronie,  

a nowa koncepcja i jej przygotowanie będzie trwało około 10 dni. Podkreślił, że jako Wójt nie 

ma wpływu na projekt koncepcji, gdyż decyzja ta leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

W aspekcie budowy boiska w Rynku przypomniał, iż projekt ten wiąże się z decyzjami 

wstecznymi – mianowicie kilka lat temu działka, na której ma być boisko została przejęta przez 

gminę od agencji nieruchomości pod warunkiem przeznaczenia jej na cel, w którym mieści się 

budowa tegoż boiska i nie zrealizowanie tego celu spowodowałoby, że byśmy musieli oddać 

wartość tej działki.   

 

Radny pan Tadeusz Graszek – powiedział, iż poprowadzenie obwodnicy bezpośrednio od ronda 

w Katlewie podwyższy koszty budowy obwodnicy o ok 20 mln złotych, poza tym odcinek drogi 

od ronda do figury czyli około 1 km będzie należał do gminy i będziemy musieli sami ją 

utrzymywać.  

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – poinformował, że na tym etapie nie było jeszcze mowy  

o kosztach. Ponadto po raz kolejny przypomniał, że to nie jest nasza decyzja jak będzie 

przebiegała droga, bo to nie my decydujemy.  
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Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – czy ktoś z państwa chciałby zająć jeszcze 

głos? Chciałbym złożyć życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech niosą ze 

sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący 

Nowy 2023 Rok. W tych wyjątkowych dniach państwu Radnym, państwu Sołtysom, panu 

Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy, Gościom obecnym na dzisiejszej sesji RG, 

wszystkim mieszkańcom Gminy  Grodziczno,  życzę wiele zadowolenia i realizacji podjętych 

wyzwań oraz najpiękniejszego czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi. Życzę Wam 

zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie 

najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. 

 

 

 

Ad. 34. 

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

zamykam XLVI 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”. 


