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                                                      PROTOKÓŁ Nr XLV / 2022 

z posiedzenia sesji Rady Gminy w Grodzicznie 

z dnia 10 listopada 2022 roku 

 

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

się o godz. 11.35, 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 XLV 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 12, 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 XLV sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z XLIV 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, 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 określenia wysokości stawek podatków od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grodziczno. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie obrad sesji. 

 

Informuję państwa, że wprowadzam do porządku obrad sesji Rady Gminy w punkcie 12 

podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy 

obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.  

Punkt 12 i 13 porządku posiedzenia przed zmianami przesuwam do punktu 13 i 14 po zmianach. 

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 głosowało 12 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Odczytuję porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV 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 określenia wysokości stawek podatków od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grodziczno. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej 

przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 

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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – protokół z XLIV 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  12  głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 
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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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLV / 275 / 2022 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno  

na lata 2022-2035 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującym się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLV / 276 / 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 określenia wysokości stawek podatków od środków 

transportowych. Propozycje wysokości stawek podatków od środków transportowych zostały 

omówione na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 28 października 2022 roku, 

a projekt tejże uchwały został przedstawiony 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 
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–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLV / 277 / 2022 

w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

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

podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

Propozycje wysokości stawek w podatku od nieruchomości zostały omówione na posiedzeniu 

Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 28 października 2022 roku, a projekt tejże uchwały 

został przedstawiony dziś na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Gminy. 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLV / 278 / 2022 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad.11. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – przechodzę do kolejnego punkt dzisiejszego 
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posiedzenia – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Grodziczno. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Grodziczno było przedmiotem 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 listopada 2022 roku, na którym 

zostało wypracowane stanowisko i podjęta uchwała. Ze skargą na działalność Wójta Gminy 

Grodziczno państwo radni zapoznali się wcześniej oraz otrzymali wraz z pismem przewodnim 

dokumenty dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn. 

Skarga została omówiona na dzisiejszym posiedzeniu Wspólnych Komisji, zostało 

wypracowane stanowisko Rady Gminy, które jest uzasadnieniem uchwały. Czy Państwo radni 

mają dodatkowe pytania do projektu uchwały? 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – ta droga miała być robiona 5 czy 6 lat temu i zawsze było 

mówione, że ma być początek drogi robiony do pana Galińskiego. Wójt mógł zrobić wniosek 

na pół drogi i by starczyło. I by było do pana Galińskiego, przecież ma takie przedsiębiorstwo 

i tyle jeżdżą. I dla mnie to jest uzasadnione. Dziękuje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – czy jeszcze ktoś z państwa ma pytania do 

projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań w pierwszej kolejności pozwolę sobie odczytać uchwałę 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie odczytuję projekt uchwały Rady Gminy w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grodziczno. 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 głosowało 12 radnych: 

–  11 głosami „za” 

–  1 głosem „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLV / 279 / 2022 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grodziczno 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad.12. 

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

posiedzenia – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów 

oraz rodziców. 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 12 obecnych radnych głosowało 12 radnych: 

–  12 głosami „za” 

–  0 głosami „przeciw” 

–  0 głosami „wstrzymującymi się” 

 

Radni podjęli: 

Uchwałę Nr XLV / 280 / 2022 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

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

z Państwa chce zająć głos? 

 

Sołtys wsi Montowo pani Barbara Szymańska – szanowni państwo, wysoka rado, najpierw 

chciałabym poruszyć społeczną sprawę, bo na terenie naszej gminy pojawiają się wilki. 

Zażerają psy w Świniarcu i w Montowie i zaczynają zagrażać społeczeństwu. Następna sprawa, 

którą chce poruszyć dotyczy tego, że ze względu na zagrożenie zamknięcia w szpitalu  

w Nowym Mieście Lubawskim oddziału ginekologii i położnictwa i myśmy jako sołtysi 

włączyliśmy się do tego żeby napisać petycję. Ja tą petycję rozdałam sołtysom, sołtysi zebrali 

podpisy – tych podpisów mieliśmy z gminy Grodziczno 600, a gmina Nowe Miasto i Kurzętnik 

2800. Te podpisy zanieśliśmy najpierw do starosty i do dyrektora szpitala. To było 24 sierpnia 
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2022 roku. Dostałam odpowiedź, że moje podpisy zebrane z terenu nie maja mocy prawnej. 

Przekazałam panu radcy to pismo, które dostałam, ze względu na to, że ja nie muszę znać się 

na przepisach. Przecież jest Komisja do spraw petycji przy powiecie i nie miał nam dać kto 

odpowiedzi. To znaczy, że te wszystkie podpisy, które zebrali sołtysi i gminy – czyli przeszło 

3 tysiące podpisów poszło do kosza?  Czy to tak powinna wyglądać sprawa? Dziwię się, że 

nasza Komisja Zdrowia przy Urzędzie Gminy się w to nie włączyła może oni by byli bardziej 

świadomi napisać petycję. To powiat jest dla nas, a nie my dla powiatu, oni powinni nam 

podpowiedzieć jak to miało wyglądać. Sołtysi poświęcili swój czas i teraz to wszystko ma iść 

do kosza. W ogóle ze społeczeństwem się nie liczą. Ja się pytałam czy Komisja Zdrowia robi 

coś w sprawie uratowania szpitala? A jak już 2 lata temu była informacja, że są długi, bo nie 

tylko ginekologia i położnictwo przynoszą długi, tylko wszystkie oddziały, to za chwilę zamkną 

oddział dziecięcy, zamkną chirurgię i gdzie będziemy mieli szpital? Przez tyle lat szpital istniał, 

a w tej chwili się zamyka szpitale? Jak się tylko pociągnie zamknięcie jednego oddziału to za 

chwilę inne przestaną istnieć. Były czasy, że nasza gmina również dofinansowywała szpital 

nowomiejski. Według mnie dla społeczeństwa w tej chwili nic się nie robi. W ogóle kiedy 

skończą się nieme sesje nasze? Sesje przed pandemią to były sesje, a teraz to są nieme sesje. 

Nic nie wiemy, bo wasze głosowanie nic nam nie mówi. Mnie jako sołtys ludzie się pytają co  

i ile za to, a my nic nie wiemy. Kiedyś każdy wiedział o co chodzi, mógł zająć głos, a ja teraz 

mam chodzić na komisje? Nie, ja przychodzę na sesję. Także nie wiem co z tymi podpisami. 

Tylko dziwna sprawa, bo jak przed wyborami to nie ma RODO, przychodzą ludzie po podpisy, 

bo ktoś startuje do powiatu. Jak ktoś teraz przyjdzie do mnie po podpis do powiatu, to nie 

podpiszę, bo byłam na sesji powiatowej i nikt się za tym nie wstawił porządnie, a 2 lata 

wiedzieli że szpital przynosi straty. Trzeba jechać gdzieś, gdzie funkcjonuje szpital i dowiedzieć 

się na czym generują zyski? A z resztą, zdrowia nie będziemy przeliczać na pieniądze, bo jak 

ktoś zachoruje to da wszystkie pieniądze byle być zdrowym. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – czy ktoś z Państwa chce jeszcze zająć głos? 

 

Radna pani Iwona Kamińska – szanowny panie Wójcie, szanowna Rado, szanowny panie 

Przewodniczący nie miałam wcześniej okazji, aby podziękować jednostce OSP Mroczenko – 

druhnom, które reprezentowały Gminę jak i również Powiat podczas zawodów wojewódzkich 

w Górowie Iławeckim 24 września 2022 roku. Bardzo dziękuję również panu Wójtowi, panu 

Przewodniczącemu, radnym, którzy byli obecni na zawodach za swoją obecność i wsparcie 

podczas zawodów. Byłabym wdzięczna gdyby druhny zostały docenione za reprezentowanie 

naszej gminy, a także powiat na tak wysokim szczeblu przez chociażby drobny upominek. 

Dziękuję. 
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Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – dziękuję. Proszę pan Krzyżaniak. 

 

Mieszkaniec Nowego Grodziczna pan Józef Krzyżaniak – szanowni państwo, wysoka Rado, 

panie Przewodniczący, Panie Wójcie, nie wypowiadam się w swoim imieniu, mówię w imieniu 

mieszkańców Grodziczna, Nowego Grodziczna, ale też w imieniu całej gminy, bo sprawa tyczy 

całej gminy, a nie tylko Grodziczna. Sprawa dotyczy sławetnej drogi wojewódzkiej 538, chwała, 

że we wtorek mieliśmy tu spotkanie i przedstawiono nam projekt przebudowy tej drogi. Nic 

tylko cieszyć się, ale po przeanalizowaniu tego wstępnego projektu, to już nikomu do śmiechu 

nie jest. Było to pierwsze spotkanie, nikt nas wcześniej nie zapytał co tu ma być zrobione lub 

jak to zrobić, tylko przywieziono „gotowca”. W tym gotowcu jest jedno niebezpieczeństwo, 

tzw. ZRID, czyli zgoda na realizację inwestycji drogowej, jak to wojewoda podpisze, to już 

stało się – wszystkie decyzje są podjęte, wywłaszczenia też. To co nas boli, to bardzo krótkie 

konsultacje, we wtorek było spotkanie pierwsze, w następny wtorek kończy się termin kiedy 

można wysłać uwagi i wnioski. Ogłoszenie tego spotkania też miernie przebiegało, 

dowiedzieliśmy się pokątnie o tym spotkaniu. Drodzy państwo przystępując do szczegółów – 

Grodziczno, Nowe Grodziczno wieś stara, kościół budowany w 1338 roku, miejscowość  

o bardzo bogatej historii. Projektanci zaproponowali, żeby przeorać tą wieś. Kiedy 

prezentowano projekt to mówiono, że jednym z motywów było to, żeby drogę prostować.  

I rzeczywiście w Linowcu wąwozy będą ominięte, gdzieś łuk będzie wyprostowany, natomiast 

w projekcie drogi przebiegającej przez Grodziczno to dało się poprostować te ostre zakręty i tu 

może tak być. Celem mojej wypowiedzi jest to, żeby powiedzieć, że tej miejscowości należy 

się obwodnica. Po prostu wyprowadzić ruch z tej ciasnej miejscowości o gęstej zabudowie,  

o bardzo niekorzystnych warunkach wysokościowych. Ciasnocie, bo działki są tuż przy działce, 

działki sięgają do drogi. W wyniku tych zmian część ma być wykupiona, bo trzeba drogę 

poszerzyć do standardu. Tylko ten standard będzie niektórych krzywdził. Na swoim przykładzie 

powiem – granica działki podejdzie mi 1,5 metra od domu. Samochody będą mi jeździły blisko 

domu, stary dom może zacznie się sypać, a takich domów w tej miejscowości jest więcej. 

Dlatego uważam, że takie działania szkoda, że nie były podjęte przed tym pierwszym etapem. 

Ale myśmy o tym nic nie wiedzieli, nikt nam o tym nie powiedział. Obietnic w sprawie remontu 

drogi nr 538 było tyle, że nikt już nie chciał w to wierzyć. Wysoko Rado, my mieszkańcy mamy 

głęboką nadzieję, że po tym moim wystąpieniu nastąpi chwila refleksji i myślę, że mam prawo 

mieć uzasadnioną, głęboką nadzieję, że wysoka Rada podejmie energiczne wysiłki, żeby 

jeszcze zdążyć zanim będzie ZRID wydany. I my wnioskujemy o to, żeby te działania były 

podjęte w kierunku wyprowadzenia ruchu, coraz cięższego ruchu z tej miejscowości. Gdzie to 

będzie, od tego są planiści i myślę, że w tym kierunku powinny być podjęte działania. My jako 
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mieszkańcy przygotowujemy taką petycję, będziemy zbierać podpisy i wyślemy ją do 

Marszałka i Wojewody, szanownej Rady również nie pominiemy, nasza petycja do państwa 

spłynie. Mam nadzieję, że to nie pozostanie bez echa. Powinno się rozmawiać, pokazać, 

wytłumaczyć, być może ci, którzy o tym decydują może tu przyjadą i będzie okazja do 

spotkania. Może wysoka Rada lub pan Wójt gdyby zaprosili to może by przyjechali. Jeszcze 

jedna rzecz, u nas udało się poprostować zakręty, a np. w Hartowcu będzie obwodnica, drugi 

wiadukt będzie stawiany, Rybno podobno też ma mieć obwodnicę, a most w Kuligach 10 lat 

temu zbudowany nie będzie sam, bo ma być drugi stawiony, bo ten nie odpowiada. Bardzo 

kosztowna inwestycja. 

 

Proboszcz Parafii Grodziczno pan Piotr Kwiatkowski – szanowni państwo, ja zajmę się tylko 

miejscem kultu. Kościół XIV-wieczny – to jest pierwsza parafia erygowana przez Zakon 

Krzyżacki na tych terenach. W odniesieniu do tego projektu, który był przedstawiony na 

spotkaniu – wszystkie figury przydrożne wchodzą w ten projekt, wszystkie są na terenie ścieżek 

i tej drogi. Co prawda usłyszałem ustne zapewnienie, że wszystkie figury będą przesuwane, ale 

usłyszałem też, że w Katlewie będzie omijany zabytkowy pałacyk, a przy kościele budujemy 

rondo. Rondo, które wchodzi za istniejącą figurę Chrystusa Króla. Jak powiedziałem, że pas 

drogowy, a więc oddziaływanie wibracji kończy się dokładnie na XIX-wiecznym płocie to mnie 

wyśmiano. Zadałem wtedy pytanie, kto będzie ponosił koszty renowacji, bo są to duże koszty. 

Żeby uświadomić państwu- w związku z tym rondem wchodzącym za istniejącą figurę 

Chrystusa Króla to nie będzie parkingu przy plebanii, bo tam będzie ścieżka rowerowo-piesza. 

Nie uwzględniono nawet zjazdu do kościoła tylko zjazd na plebanię. Ja tylko proszę  

o zastanowienie się czy nie ma możliwości budowy obwodnicy. 

 

Mieszkaniec Nowego Grodziczna pan Józef Krzyżaniak – czy możliwie byłoby wyświetlenie 

tego projektu drogi nr 538? 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – nie wiem, sprawdzimy to. Czy ktoś jeszcze 

chciałby zabrać głos? 

 

Sołtys wsi Zajączkowo pan Dariusz Adamski – wysoka Rado, chciałbym, żebyście zwrócili się 

do Zarządu Dróg Powiatowych, bo przez cały rok nie zrobili nic w Zajączkowie. Raz tylko 

skosili trawę, drugi raz nie przyjechali, bo już nie mają pieniędzy. Dziur nie łatają. Nie 

przycinają gałęzi. Dzwoniliśmy do pani Dyrektor, to się bezczelnie rozłączają. Po drugie, jeżeli 

chodzi o nasze komisje, które są powoływane przy Radzie Gminy np. Rolnictwa, to niech tam 

będą osoby kompetentne, niech będzie chociaż jeden rolnik. 
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Radna pani Maria Bielicka – chciałabym poruszyć pewną sprawą – na zebraniu wiejskim 

zgłaszaliśmy problem podcięcia tych drzew i gałęzi, które wiszą nad chodnikami. Miało być 

zgłoszenie do tych mieszkańców, żeby zrobili z tym porządek, ale chyba od września nic się  

z tym nie dzieje, dlatego przypominam, żeby załatwić tą sprawę, bo my dalej nie możemy 

chodzić chodnikami.   

 

Radny pan Waldemar Bukowski – odniosę się jeszcze do słów pana sołtysa, bardzo słusznie 

pan mówi, tylko gdzie my mamy radnych powiatowych u nas tutaj? Nie ma radnych, nie ma do 

kogo się odnieść, z kim mamy rozmawiać i kto nas reprezentuje. Jeden jeszcze nigdy nie był, 

drugi przyjeżdża sporadycznie i jest problem. I tak jak pan mówi niekompetentni ludzie są 

wybierani. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – chciałabym dodać jeszcze do wypowiedzi 

pana Bukowskiego, że zaproszenia na sesję do radnych powiatowych są wysyłane za każdym 

razem i nie mamy wpływu na to, że nie uczestniczą. 

 

Sołtys wsi Mroczno pani Wiesława Szczepańska – odniosę się do słów pana Wójta, że sołtysi 

zostali poinformowani o ptasiej grypie. Ja nic o tym nie wiem. Jak jestem przy głosie, to 

chciałabym zwrócić uwagę na drogę Nowe Miasto – Mroczno, ta droga jest tak zarwana, że za 

chwilę dojdzie do tragedii, bo jest bardzo niebezpiecznie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – jestem po rozmowie z panią Dyrektor, będzie 

to usunięte do zimy, ponieważ zachodzi obawa, że po zimie tam będzie już w ogóle katastrofa. 

 

Sołtys wsi Trzcin pani Hanna Michalska – zanim ta droga będzie naprawiona, to powinna być 

jeszcze informacja, znak, że jest nawierzchnia uszkodzona. 

 

Sołtys wsi Mroczenko pani Ewelina Kliniewska – chciałabym zapytać o stawki podatku od 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – wszystkie stawki są na BIP-ie. Wygodniej 

będzie państwu przeczytać całość uchwały. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką nr 538, to też 

jestem zniesmaczony tym projektem, który zobaczyłem we wtorek. To rondo, które zostało 

zaprojektowane przy kościele i przy plebanii to jest dla mnie coś przerażającego i na pewno 

będziemy z państwem szli ramię w ramię, o to żeby ta droga nie była w tym miejscu, w którym 



13 
 

w tej chwili jest, skoro może ominąć Rybno, Dębień i Hartowiec to dlaczego nie można ominąć 

Grodziczna. I monitować o zmiany tej decyzji i projektu. 

 

Radna pani Irena Markuszewska – mam pytanie, czemu nie zostałam poinformowana o tym 

spotkaniu? Bo radni nie wiedzieli o tym spotkaniu. Wszystko dostajemy pisemnie, a tego akurat 

nie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – ze swojej strony mogę powiedzieć, że to nie 

ja byłem organizatorem tego spotkania, to nie ja zapraszałem. Ja się też dowiedziałem ze strony. 

Wcześniej była zapowiedź spotkania na poprzednim posiedzeniu Wspólnych Komisji. 

 

Radna pani Maria Bielicka – pan Wójt mówił o tym spotkaniu na Wspólnych Komisjach. 

 

Radny pan Józef Zieliński – pan Wójt mówił, że będzie to spotkanie 8.11, ale nie wiedział 

dokładnie o której godzinie. 

 

Radna pani Bożena Sławińska – chciałabym zapytać w kwestii, którą poruszyła pani sołtys, czy 

w materiale i zaproszeniu oraz porządku obrad sesji nie przesyłać również informacji 

dotyczących podjętych przez nas uchwał. Zatem nie byłoby pytań np. jakie są stawki, bo 

mogliby wcześnie przeanalizować to i ewentualnie wnieść swoje uwagi w sprawach rożnych. 

Czy jest taka możliwość? 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – mamy wersję elektroniczną i można to 

wszystko sprawdzić sobie wcześniej, jest ochrona środowiska i mamy wprowadzać 

oszczędności.  Każdy sołtys może się z radnym skontaktować, jeżeli chciałby się zapoznać. 

Czas na odpowiedzi i wnioski, które padły podczas spraw różnych. 

 

Radca prawny pan Mirosław Szczawiński – pani sołtys przedstawiła pismo, które jest uchwałą 

Rady Powiatu w Nowym Mieście, gdzie w paragrafie pierwszym stwierdza się, że petycja 

złożona przez panią, która reprezentuje mieszkańców powiatu nowomiejskiego, postanawia się 

pozostawić bez rozpatrzenia z powodu niespełnienia wymogów mimo wezwania do 

uzupełnienia braków petycji. Trudno mi mówić, co było w tym momencie przedmiotem petycji, 

jak również czego dotyczyło wezwanie. Przywołane przepisy dotyczą braków formalnych. Był 

termin, braki nie zostały uzupełnione, stąd taka, a nie inna uchwała. Powiem jeszcze na 

marginesie, że sam sprzeciw nie jest petycją w rozumieniu ustawy. 
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Sołtys wsi Montowo pani Barbara Szymańska – myśmy nie dostali żadnego wezwania do 

uzupełnienia i wyjaśnienia sprawy. Nawet nie dostaliśmy zaproszenia na sesję powiatu, na 

której rozstrzygały się sprawy szpitala – tak powiat dba o gminy, które do niego należą. 

 

Radna pani Bożena Sławińska – ja reprezentując Komisję Zdrowia, byłam z panią sołtys z tymi 

petycjami – rozmawialiśmy z burmistrzem, dyrektorem szpitala – rozmowy były trudne.  

I rzeczywiście skoro zostały zebrane te podpisy, skoro sołtysi nie zostali powiadomieni to 

bardzo prosiłabym naszego radcę prawnego o wystosowanie odpowiedniego pisma do powiatu 

w związku z wyjaśnieniem negacji tych petycji – jednak 3 tysiące podpisów to ogromna praca 

ludzi i sołtysów, którzy włożyli w to własne zaangażowanie i czas. 

 

Radna pani Irena Markuszewska – w odniesieniu do nowego ronda koło cmentarza, to chyba 

musimy napisać do kogoś, żeby został ukarany za niegospodarność, skoro to rondo ma być od 

nowa przebudowane, zupełnie inne i mają być na nowo poniesione koszty.  Jak nas rozliczają 

z każdej złotówki, a tu poszło na to 1 milion 300 tysięcy złotych. Dla mnie to jest chore  

z założenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – może pan Wójt teraz zajmie głos? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – odpowiem po kolei jak były zadawane pytania, jeżeli 

chodzi o sprawę z wilkami to został złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska – były 3 możliwości, m.in. płoszenie lub odstrzał. Wystąpiliśmy o odstrzał,  

w związku z tym po stronie RDOŚ leży kompetencja tego, co z tym zwierzęciem będzie robione. 

Wystosowana zostanie informacja do mieszkańców wsi – Świniarca, Zwiniarza i Montowa  

z ostrzeżeniem dla mieszkańców i ewentualnego powiadamiania jeśli to zwierzę gdzieś się 

pojawi. W odniesieniu do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to oczywiście pomyślimy  

o tym, jednakże sam wyjazd był już sporym wyzwaniem finansowym dla gminy. Na pewno 

należy się pochwała za samą obecność, jak i zajęte miejsce. Jeżeli chodzi o wypowiedzi 

mieszkańców dotyczące drogi nr 538 to część osób była na spotkaniu i część odpowiedzi na 

pytania już padła – nawet jeśli chodzi o rondo, o którym radna wspomniała to padła odpowiedź, 

że zmienia się kategoria drogi „G” i wchodzi odpowiednia nośność i przy tej kategorii zarówno 

szerokość drogi, która musi być siedmiometrowa to jeżeli poszerza się pas dojazdu do ronda to 

zmienia się sam promień z automatu. Ta droga będzie robiona za kilka lat, na razie jest projekt, 

zanim będzie realizacja, to to skrzyżowanie będzie już zamortyzowane. Sama dokumentacja 

ma trwać około 2,5 roku, a realizacja i zdobycie środków to inne okresy, zatem to potrwa 
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jeszcze kilka lat. Jeżeli chodzi o drogę nr 538 to wiemy, że jest problemowa, jej stan znamy 

wszyscy. Nie raz się o nią spieraliśmy, ale wiemy, że potrzeba samej przebudowy jest koniczna. 

To, że do tej pory nie wzięto pod uwagę na naszym terenie obwodnicy to jest fakt, aczkolwiek 

patrząc na przebieg tej drogi - w tym pierwszym etapie ma być ona przebudowana do Nowego 

Miasta Lubawskiego, a w założeniach ten odcinek jest dłuższy, więc gmina Kurzętnik  

i Biskupiec zostaną pominięte. Zawsze jest łatwiej porównywać do gminy, której się akurat 

udało, patrząc na gminę Rybno, która w koncepcji ma obwodnicę, to argumentem za tym 

przemawiającym jest to, że wiązałoby się to z wyburzeniem budynków, jeśli miałby pozostać 

stary przebieg tej drogi. Każdy etap czy miejscowość ma swoje problemy i warunki. Nie mniej 

jednak pisaliśmy już w kwietniu do Zarządu Dróg Wojewódzkich i pana Marszałka prośbę o to, 

aby ująć obwodnicę Grodziczna nie wskazując jej przebiegu, bo najlepiej gdyby to zrobili 

fachowcy. Aczkolwiek zlecenie w przetargu na koncepcję i projekt określało już zakres w jakim 

dana firma ma się poruszać- w Grodzicznie trzymają się pasa drogowego. Droga w założeniach 

koncepcyjnych ma mieć około 7 metrów, ścieżka rowerowa ma mieć około 2,5 metra i chodnik 

2 metry. Proszę państwa, wracając do kontynuowania swojej wypowiedzi - prośby były 

kierowane do Rady czy do Wójta, ale należy podkreślić że to nie my podejmujemy decyzję, bo 

właścicielem tej drogi jest województwo warmińsko-mazurskie i to Marszałek, Sejmik i Zarząd 

Dróg Wojewódzkich decyduje w ostateczności. Mamy przedstawioną koncepcję, do której 

możemy się odnieść – i tu kieruję apel do mieszkańców, by jak najwięcej wniosków 

merytorycznych składać. Koncepcja ta nie była nam wcześniej znana, jako Urząd też tego nie 

wiedzieliśmy, na dzień dzisiejszy jak pojawiły się mapy to można to zobrazować, więc zasadne 

jest to, żeby na tym etapie o to powalczyć, ale ostatnie i najważniejsze słowo mają właściciele 

drogi. Muszą mieć jednak państwo na uwadze, że np. rolnicy mogą protestować w kontekście 

ewentualnego przełożenia tej drogi. Pismo już z urzędu wyszło, będę się umawiał po 11 

listopada do pana Marszałka, żeby dalej prosić o to, by przynajmniej założyć taką koncepcję. 

Ze swojej strony podejmę takie kroki. Podsumowując, będziemy prosić zarządzających drogą, 

by wziąć pod uwagę nasze stanowisko i przede wszystkim mieszkańców. 

 

Sołtys wsi Montowo pani Barbara Szymańska – byłam na tym spotkaniu we wtorek i odniosłam 

wrażenie, że oni przyjechali z gotowymi rysunkami, tak jakby już tak miało być gotowe. 

Przecież oni powinni przyjechać tu i być przygotowani na to co ludzie mają do powiedzenia na 

ten temat. A oni nas poganiali i nawet osoby najbardziej zainteresowane nie mogły się 

wypowiedzieć. Tak nie powinno być, bo to jest ważna sprawa dla mieszkańców, dla całej gminy. 

Oni nie robili żadnych konsultacji. 

 

Sołtys wsi Nowe Grodziczno pan Wojciech Sendecki – 30 listopada mają być spotkania  
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z geodetami i z każdego spotkania będzie zrobiony protokół, co w tej kwestii? Dostaniemy 

gotowy papier, że droga będzie biegła tędy? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – ja to rozumiem jako wznowienie istniejących granic 

czyli pasa drogowego i jeżeli będzie dalszy etap - ten „ZDRD-owski” to będzie odniesienie do 

istniejących pasów, jeżeli będzie powiększenie czy poszerzenie przebiegu pasa drogowego.  

W kwestii odszkodowania to będą odniesieniem do ustalenia przebiegu rzeczywistego jaki jest 

dzisiaj. Moim zdaniem prawdopodobnie państwo otrzymali, że będzie to regulowany stan 

prawny obecny. 

 

Radny pan Andrzej Woźniak – jestem krótko radnym, ale od początku była mowa o możliwości 

naprawienia drogi nr 538 i na tym się skupialiśmy. Jest w fatalnym stanie, to należy składać 

wnioski do Województwa, żeby coś zrobili z tą drogą. Do wtorku, ja na szczeblu radnego nie 

wiedziałem jak ta droga ma przebiegać, jaka ma być odległość od budynków. Była tylko mowa, 

że droga nr 538 ma być remontowana do 2030. Po wtorku obraz mamy jaki mamy, z mojego 

prywatnego punktu widzenia powinna być obwodnica, ale nie zrozumcie mnie źle – z drugiej 

strony jest to środek wioski, przez który miałaby przejść taka duża inwestycja do poprawy 

infrastruktury. My nie jesteśmy w stanie zmienić tej infrastruktury za nasze pieniądze, a po tej 

inwestycji jak by się zmieniła? Jak puścimy obwodnicę to ok, auta pójdą bokiem, ale wioska 

zostanie jak zostanie. Województwo będzie się już zajmowało obwodnicą, a nie będzie się 

zajmowało drogą, która idzie przez środek wioski. Obwodnica ok, ale musimy pomyśleć  

z drugiej strony o poprawie sytuacji naszej wioski, zawsze powtarzam panu Wójtowi, że  

w Nowym Grodzicznie nic się nie dzieje, bo tu nie widać jakiejś większej zmiany infrastruktury. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – dziękuję, że tej wypowiedzi udzielił radny 

z Grodziczna, bo gdybym ja to powiedział, że nic nie wiedzieliśmy o tej koncepcji to byście 

państwo nie uwierzyli. Ja też zobaczyłem ten plan pierwszy raz dopiero we wtorek. 

 

Radny pan Andrzej Woźniak – chciałabym zawnioskować, żeby cała rada się wypowiedziała  

o tej drodze, bo to jest odcinek drogi przez całą gminę. 

 

Mieszkaniec Grodziczna pan Józef Krzyżaniak – przedstawił na rzutniku koncepcję - ideę 

przeprowadzenia obwodnicy Grodziczna drogi wojewódzkiej nr 538. 

 

Radny pan Józef Zieliński – chciałbym dodać sprostowanie, Komisja Zdrowia odbyła się 7 

października, na której zapytałem pani Kierownik Ośrodka Zdrowia na jakim etapie jest 
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likwidacja tych oddziałów szpitala. Odpowiedziała „nie wiem, jak tam nie pracuję”. Padła 

również propozycja, żeby zaprosić na sesję pana starostę i dyrektora szpitala. 

 

Sołtys wsi pani Barbara Szymańska – ja rozmawiałam z panem Więckiewiczem zanim 

zaczęłam zbierać podpisy i nic mi na to nie odpowiedział. Myśmy zbierali podpisy do 24 

sierpnia. Komisja Zdrowia powinna nam pomagać w tym, a było bez odzewu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – myślę, że należy zorganizować osobne 

spotkanie dotyczące tylko i wyłącznie tej drogi i należy wypracować jakąś koncepcję. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – panie Wójcie, skoro ta droga ma być robiona 5 czy 6 lat, to kiedy 

będzie remont, bo to jest zagrożenie dla ludzi. I drugie pytanie, czy wójt przedtem wiedział – 

na jesieni, że ta droga będzie przebudowana czy były zapytania do urzędu gminy  

z województwa? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – tak jak powiedziałem, mniej więcej w kwietniu 

wysłaliśmy pismo, żeby wziąć pod uwagę możliwość zorganizowania obwodnicy. Ale jeżeli 

chodzi o to, to urząd nie pyta urzędu jak to zrobić, tylko stawia przed faktem dokonanym, bo 

to jest ich własność. Nawet te „konsultacje”, one mogłyby się nie odbyć, tylko na nasz i pana 

wniosek, bo pan również o to zabiegał, takie konsultacje się odbyły. Co do przebiegu 

obwodnicy przy torach to należy podkreślić, że jest tzw. teren zamknięty kolejowy, 20 metrów 

od torów wyklucza jakąkolwiek zabudowę, bo też taka koncepcja od mieszkańców do mnie 

trafiała, ale ostatecznie będzie decydował właściciel drogi, bo musi wykupić działki, a przede 

wszystkim jest kwestia tego czy się tego podejmie. Podczas tego spotkania był obecny zastępca 

dyrektora czy też dyrektor odpowiedzialny za inwestycje województwa warmińsko-

mazurskiego i zdziwił się, że jest tak dużo mieszkańców, więc to że nie poinformowaliśmy 

kogoś czy źle to zrobiliśmy to bym tak tego nie odbierał. Informowaliśmy wszystkich tak samo, 

tą samą drogą, a wcześniej mówiłem państwu ze prawdopodobnie będzie spotkanie, ale takich 

szczegółowych informacji nie posiadałem, żeby dokładnie państwa poinformować. W kwestii 

chodnika w Zwiniarzu to sprawdzimy, czy poszły pisma do właścicieli. Jeżeli chodzi o stawki 

podatków i dokumenty to z całym szacunkiem, ale my nie możemy każdego pisma wysyłać do 

wszystkich, bo się nie da. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – dodam panie Wójcie, bo mam tu dokument   

potwierdzający pobranie uchwał, ale po podjęciu uchwały. I każdy sołtys co roku to otrzymuje. 
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Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – wszystkie projekty uchwał są ogłaszane na stronie  

i można się z nimi zapoznać, tylko proszę mieć na uwadze, że ich ostatnia treść po Wspólnych 

Komisjach może się zmienić i tylko ta ostatnia wersja się liczy. Po podjęciu przez Radę projekt 

staje się uchwałą. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – nie odpowiedział mi pan czy pan się dowiadywał w sprawie tej 

drogi czy będzie remontowana w Katlewie od ronda? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – są rozmowy, piszemy pisma co jakiś czas regularnie. 

 

Radna pani Bożena Sławińska – na zakończenie rozważań o drodze nr 538, w związku z tym, 

że to Zarząd Dróg Wojewódzkich przyjechał do nas z koncepcją, prosił o zebranie wniosków, 

uważam, że dobrze by było gdybyśmy z wypracowanymi wnioskami, z odrzuceniem koncepcji 

przedstawionej przez nich, z własną alternatywną jedną i drugą koncepcją pojechali do nich  

i przedstawili swoje możliwości wybrnięcia z obecnej sytuacji nie przyjmując tej drogi w takiej 

postaci, w jakiej została ona nam przekazana. Więc może zróbmy szybko takie spotkanie  

i zamknijmy to szybko, żeby nie było problemów, że nie zmieściliśmy się w czasie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Daniel Osicki – dodam, że udział tych osób na sesji miał na 

celu zwrócenie uwagi na ten temat. Dziękuję, za to, że ktoś zajął się tym tematem, by to poszło 

w eter. 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – szanowni państwo, chciałbym poinformować 

mieszkańców o możliwości składania wniosków o dodatek węglowy.  Od dziś taka możliwość 

istnieje. Wnioski można składać do Urzędu Gminy, rozstrzygać je będzie Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, samo składanie wniosków odbywać się będzie w sekretariacie. GOPS je 

będzie rozstrzygał i na podstawie tych dokumentów, będzie informacja i możliwość opłacenia 

i wykupienia węgla. 

 

Radny pan Tadeusz Graszek – kto będzie na terenie naszej gminy rozprowadzał węgiel? 

 

Wójt Gminy pan Tomasz Szczepański – na dzień dzisiejszy mamy na razie projekt umowy, nie 

mamy podpisanej umowy z potencjalnymi dostawcami. To jeszcze nie jest ostatecznie 

uregulowane, ale punkty będą prawdopodobnie na terenie naszej gminy. 
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Ad.14. 

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

zamykam XLV 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”. 


