
PROTOKÓŁ Nr I/2014 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2014 roku 

 
 

 
Część pierwsza obrad – 29 listopada 2014 r 
 
Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.10oo, zakończono o godz.12oo. 
 
I Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 rozpoczęła się od wysłuchania hymnu 
państwowego. 
 
Przewodnictwo obrad objął najstarszy wiekiem radny obecny na Sesji, Pan Zbigniew 
Mierzejewski. 
 
Przewodniczący obrad powitał radnych oraz zaproszonych gości oraz stwierdził 
prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 
radnych. 
Nieobecny radny – Pan Andrzej Rykowski. 
Na protokolanta obrad powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pan Zbigniew Mierzejewski poprosił o zabranie głosu 
Wiceprzewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Jana Ostaszewskiego w celu 
przedstawienia informacji o wynikach wyborów do Rady Gminy i wynikach wyborów 
Wójta Gminy Grudusk przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku. 
Pan Jan Ostaszewski odczytując wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 
wyborczych wręczał zaświadczenia o wyborze na radnego. 

(informacja w załączeniu protokołu) 
 
Przewodniczący obrad Pan Zbigniew Mierzejewski poinformował, że przed 
przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie.  
Poprosił wszystkich o powstanie, odczytał rotę ślubowania a następnie najmłodszy 
wiekiem radny Pan Szymon Cywiński odczytywał kolejno nazwiska radnych. 
Wyczytany radny wypowiadał słowo „ślubuję” (większość radnych do tego słowa 
dodawała zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”). 
Ślubowania nie złożył nieobecny na Sesji Pan Andrzej Rykowski. 
 
Następnie Przewodniczący obrad Pan Zbigniew Mierzejewski przystąpił do realizacji 
kolejnego, ważnego obowiązku, a mianowicie ślubowania Wójta Gminy. 
Poinformował, że art.29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym mówi, że objęcie obowiązków przez Wójta Gminy następuje z chwilą 
złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. 
Poprosił wszystkich obecnych o powstanie a Pana Wójta o powtarzanie treści 
odczytanego tekstu ślubowania, które może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi 
dopomóż Bóg”. 
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Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki dopełnił wobec Rady Gminy w/w ustawowego 
obowiązku. 

 
Pan Zbigniew Mierzejewski stwierdził, że zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o samorządzie 
gminnym, I Sesję w nowej kadencji, zwołał Komisarz Wyborczy w Ciechanowie 
Postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 roku, z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie Sesji przez Radnego Seniora i przyjęcie porządku obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
6. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy 

 
Ad.pkt.4 
 
     Przewodniczący obrad Pan Zbigniew Mierzejewski poinformował, że art.19 ust.1 
ustawy o samorządzie gminnym mówi, że Rada wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość głosów 
oznacza, że dany kandydat został wybrany, kiedy przy liczbie 14 obecnych na Sesji 
radnych otrzyma minimalnie 8 głosów. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski jako kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy 
zgłosił Panią Beatę Ciską. Stwierdził, że Pani Ciska będąc radną w poprzedniej 
kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, stąd też ma 
doświadczenie w działalności samorządowej. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Makijonko. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania, powołano jednomyślnie Komisję 
Skrutacyjną w następującym składzie: 
                     Adam Olszewski 
                     Szymon Cywiński 
                     Zdzisław Gorczyca 
 
Przewodniczący obrad Pan Zbigniew Mierzejewski zaproponował następujące zasady 
tajnego głosowania: 

- wszyscy radni otrzymają ostemplowane pieczęcią Rady Gminy karty do 
głosowania, na których w kolejności alfabetycznej będą wypisani kandydaci na 
Przewodniczącego Rady Gminy. Aby głos był ważny, znak „X” należy postawić 
w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata, brak tego znaku na karcie 
do głosowania powoduje, że głos jest również ważny. Głos radnego będzie 
nieważny, kiedy na karcie do głosowania znak „X” będzie postawiony przy obu 
nazwiskach kandydatów. 
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Powyższe zasady głosowania zostały przyjęte jednomyślnie. 
 
Po przeprowadzeniu trzech tur tajnego głosowania (na tych samych kandydatów) i 
obliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Przewodniczący Rady Gminy 
nie został wybrany, gdyż w każdym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał 
wymaganej, bezwzględnej większości głosów. 

 (protokoły Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania – w załączeniu 
protokołu) 

 
Wobec powyższej sytuacji, radny Pan Waldemar Kołakowski zaproponował, aby 
kandydaci na Przewodniczącego Rady zaprezentowali swój program, wypowiedzieli 
się, co zamierzają uczynić dla dobra gminy i jej mieszkańców. 
 
Radna, kandydatka na Przewodniczącego Rady Pani Beata Ciska – „będę 
współpracować ze wszystkimi dla dobra mieszkańców, bez żadnych układów, gdyż 
zostaliśmy wybrani radnymi dla ludzi. Radni mogą liczyć na moją współpracę i pomoc  
w realizacji własnych zamiarów.” 
 
Radny, kandydat na Przewodniczącego Rady Pan Stanisław Makijonko – „mam już 
pewne doświadczenie a każdy zna także moje poglądy. Oświadczam, że będzie to 
działanie tylko dla dobra gminy, bez żadnych „wojenek”. Chciałbym, aby w tej 
kadencji Rada naprawdę miała coś do powiedzenia i jej uchwały były wprowadzane 
w życie.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „uważam, że w wyniku nieobecności na dzisiejszej Sesji 
Pana Rykowskiego, nie dokonamy wyboru Przewodniczącego Rady. Dziwi mnie, że  
osoba pracująca za granicą, zdecydowała się kandydować na radnego. Zastanawiam 
się, czy między kandydatką na Przewodniczącego Panią Beatą Ciską a Panem 
Wójtem, nie ma podległości służbowej? Dla mnie Przewodniczący Rady powinien być 
osobą całkowicie bezstronną.” 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska wyjaśniła, że między Panią Beatą Ciską 
a Panem Wójtem nie zachodzi podległość służbowa. Pani Ciska, jako nauczycielka 
Zespołu Placówek Oświatowych, bezpośrednio podlega Dyrektorowi tej szkoły. 
Pani Merchel-Potrzuska stwierdziła, że na pierwszej Sesji Rady należałoby wybrać 
Przewodniczącego. Jeżeli w dniu dzisiejszym Rada nie jest w stanie tego dokonać, to 
powinna przełożyć tę cześć obrad na inny dzień, np. na najbliższy poniedziałek. 
 
Przewodniczący obrad Pan Zbigniew Mierzejewski zgłosił wniosek, aby w dniu 
dzisiejszym zakończyć obrady i dalszą ich część przenieść na dzień 1 grudnia 2014 r, 
na godz.13oo. 
 
W/w wniosek, poddany pod głosowanie został przyjęty 7 głosami, przy 6 przeciwnych 
i 1 wstrzymującym się. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący obrad Pan Zbigniew Mierzejewski zakończył 
obrady pierwszej części I Sesji Rady Gminy. 
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Część druga obrad - 01 grudnia 2014 r 
 
 
Część drugą I Sesji Rady Gminy Grudusk w kadencji 2014-2018 otworzył Radny 
Senior Pan Zbigniew Mierzejewski. 
Pan Mierzejewski powitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność 
obrad informując, że w Sesji na stan 15 radnych, udział biorą wszyscy radni. 
Na protokolanta powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Radny Senior poinformował, że w dniu dzisiejszym w obradach uczestniczy 
radny Pan Andrzej Rykowski, który na I części Sesji  w dniu 29 listopada nie złożył 
ślubowania, gdyż był nieobecny. 
Pan Zbigniew Mierzejewski poprosił wszystkich o powstanie, odczytał rotę ślubowania 
a Pan Andrzej Rykowski wypowiedział słowo „ślubuję”. 
 
Kontynuując obrady, Pan Zbigniew Mierzejewski poinformował, że zgodnie z 
wnioskiem radnych, dzisiejszym zadaniem jest dokończenie porządku obrad I Sesji a 
przede wszystkim wybrać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 
Przedstawił punkty porządku obrad, które pozostały jeszcze do zrealizowania: 

1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
3. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy. 

 
Rada zdecydowała, że w tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady odbędzie się 
na tych samych kandydatów, tzn.: Panią Beatę Ciską i Pana Stanisława Makijonko. 
Pan Zbigniew Mierzejewski przypomniał zasady głosowania i zaproponował, aby 
wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie powołanym w dniu 29 
listopada. 
 
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu i policzeniu oddanych głosów, protokół 
Komisji Skrutacyjnej odczytał Pan Adam Olszewski. 
Z protokołu wynikało, że Przewodniczącym Rady Gminy Grudusk w kadencji 2014-
2018 wybrana została Pani Beata Ciska. 

 
(protokół Komisji Skrutacyjnej, karty do głosowania  oraz Uchwała Nr 1/I/2014 w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady – w załączeniu protokołu) 
 

Od tej chwili przewodnictwo obrad przejęła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady 
Gminy. 
 
 Rada jednomyślnie ustaliła, że funkcję Wiceprzewodniczącego Rady w kadencji 2014 
-2018 pełniła będzie jedna osoba. 
 
W sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady została jednomyślnie podjęta 
Uchwała Nr 2/I/2014. 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
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Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono kandydatury w osobach Pani 
Barbary Żelazińskiej oraz Pana Piotra Wojciechowskiego, którzy wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
 
Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące zasady 
głosowania: 
- radni otrzymają ostemplowane pieczęcią Rady Gminy karty do głosowania, na 
których w kolejności alfabetycznej będą wypisani kandydaci na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Głos będzie ważny, kiedy na karcie do głosowania znak „X” będzie postawiony w 
kratce obok nazwiska jednego  kandydata, brak tego znaku na karcie powoduje, że 
głos jest również ważny. Głos będzie nieważny w przypadku, gdy znak „X” będzie 
postawiony przy nazwiskach dwóch kandydatów. 
Wybranym zostanie ten  kandydat, który otrzyma minimum 8 głosów, tj. 
bezwzględną większość. 
 
Powyższe zasady głosowania Rada zaakceptowała jednomyślnie. 
 
Wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna powołana na I części obrad. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i obliczeniu głosów, protokół Komisji 
Skrutacyjnej odczytał Pan Adam Olszewski.  
Z protokołu wynikało, że Wiceprzewodniczącym Rady w kadencji 2014 - 2018 została 
wybrana Pani Barbara Żelazińska. 
 

(protokół Komisji Skrutacyjnej, karty do głosowania oraz Uchwała Nr 3/I/2014 w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – w załączeniu protokołu) 

 
Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek, aby do porządku obrad 
włączyć punkt dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie powołania stałych komisji 
Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych i przedmiotu działania. 
Zdaniem Pani Beaty Ciskiej wskazane byłoby to uczynić, aby przed drugą Sesją 
komisje mogły zebrać się, ukonstytuować i rozpocząć pracę. 
 
W/w wniosek poddany pod głosowanie przyjęty został jednomyślnie. 
 
 Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady poinformowała, że w poprzedniej kadencji 
pracowały trzy stałe komisje Rady: Komisja Rewizyjna, Komisja Społeczno-Socjalna, 
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. 
Rada mając przypisane zadanie kontroli Wójta Gminy, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, zobowiązana jest powołać 
Komisję Rewizyjną. W skład tej Komisji nie mogą wchodzić: Przewodniczący Rady i 
Wiceprzewodniczący Rady. W projekcie uchwały, który otrzymali radni, proponowane 
jest powołanie takich samych komisji, jakie pracowały w ubiegłej kadencji. 
 
Radni jednomyślnie przychylili się do w/w propozycji a następnie ustalili składy 
poszczególnych komisji. 
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Swoją wolę radni wyrazili w podjętej Uchwale Nr 4/I/2014 w sprawie powołania 
stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych i przedmiotu 
działania. 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady zgłosiła kolejny wniosek, aby do porządku 
obrad włączyć punkt „sprawy różne, wolne wnioski zapytania”, w którym głos będą 
mogli zabrać zarówno radni, jak też zaproszeni goście. 
 
Powyższy wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „Rada w końcu ukonstytuowała się, chociaż nie 
wszystkich to może usatysfakcjonuje. W tej Radzie mamy 6 nowych radnych, wśród 
nich są osoby, które już kiedyś sprawowały mandat radnego. Ta nowa Rada musi 
mieć swoje plany, wytyczyć kierunki działania, aby w okresie kadencji podołać 
wszelkim potrzebom gminy, tym małym i tym wielkim. Nasza gmina ma małe 
dochody, stąd też musimy czynić starania o pozyskiwanie środków unijnych, które 
mogą być przeznaczane na różne cele i potrzeby. Proponuję, abyśmy ustalili dzień, w 
którym zwoływane byłyby Sesje Rady, propozycje proszę zgłaszać do 
Przewodniczącego Rady. W ubiegłych latach, corocznie organizowana była Wigilia 
samorządowa. Proszę o podjęcie decyzji, czy mamy kontynuować tę tradycję w 
obecnej kadencji? Planujemy ogłosić nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Aktualnie związani jesteśmy regulaminem, który mówi, że 
odpady są zbierane raz w tygodniu. Ponieważ w tym roku gmina będzie musiała 
dołożyć około 100 tys. zł do zadania zbiórki odpadów, już w planowanym przetargu 
chcielibyśmy ogłosić, że odbieranie odpadów segregowanych i zmieszanych będzie 
się odbywało na zmianę, co drugi tydzień. Bardzo proszę o wypowiedzenie się na ten 
temat.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca wnioskował, aby w pobliżu bloków mieszkalnych, przy 
ulicy Kolejowej ustawić kontenery do zbiórki odpadów. Mieszkańcy tych bloków nie 
mogą długo przetrzymać worków z odpadami w swoich piwnicach.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „firma USKOM wywoziła odpady na nasze 
wysypisko jeszcze przed uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na unieszkodliwianie 
odpadów na składowisku i nie wnosiła opłat. Uważam, że Radzie udzielono złych 
informacji na ten temat, gdyż inaczej nie wyraziłaby zgody na dzierżawę wysypiska.” 
 
Radny Pan Piotr Wojciechowski uważał, że gmina powinna złożyć do organów 
ścigania informację, o nielegalnym wywożeniu przez firmę USKOM na nasze 
wysypisko odpadów, jeszcze przed uzyskaniem stosownych zezwoleń. 
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że wysypisko odpadów komunalnych jest naszą 
własnością i musimy kontrolować działalność jego dzierżawców. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki –„umowa dzierżawy 
wysypiska jest tak napisana, że firma USKOM może wykorzystywać ten obiekt 
dopiero po uzyskaniu stosownych decyzji na jego eksploatację. Odpady będą tak 
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składowane, aby nie stało to na przeszkodzie przeprowadzenia rekultywacji 
wysypiska.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „USKOM otrzymało od Starostwa Powiatowego 
pozwolenie na wywóz odpadów na nasze wysypisko od m-ca listopada. Należność  
będzie naliczona także za te odpady, które były przywożone wcześniej, chociaż 
nielegalnie. Nie chcę, aby mieszkańcy posądzali gminę o jakieś kombinacje w tym 
zakresie, dlatego też jeszcze raz postaram się przejrzeć wszelkie dokumenty 
dotyczące dzierżawy wysypiska i sprawę dokładnie wyjaśnić. Problem związany z 
kontenerami na ulicy Kolejowej zostanie rozwiązany, kiedy podpiszemy nową umowę 
z firmą, która będzie zajmowała się zbiórką odpadów z terenu naszej gminy. Mam 
komunikat – zgłosiła się do nas pewna firma rolnicza, która chciałaby wydzierżawić 
ok. 50 ha ziemi przez okres 20 lat, za co oferują czynsz dzierżawny w wysokości 
1500 zł. Jeszcze raz dziękuję wszystkim radnym, że doprowadzili do ukonstytuowania 
się Rady, życzę wszystkim dobrej, wzajemnej współpracy w okresie tej kadencji. 
Dziękuję także wszystkim mieszkańcom naszej gminy za spokojne wybory.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zgłosił wniosek, aby Przewodniczący Rady 
poinformował wszystkich naszych mieszkańców o terminie pełnienia dyżuru w celu 
przyjmowania interesantów. 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz zgłosił do protokolanta obrad wniosek o zamieszczenie 
w protokole zapisu, że dziękuje swoim wyborcom za wybór jego osoby na radnego i 
zobowiązuje się do godnego ich reprezentowania przez cały okres kadencji. 
 
 
Po wyczerpaniu się porządku obrad, I Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
    Protokółował                                                                  Przewodnicząca Rady 
  Jerzy Czarniewicz                                                                   mgr Beata Ciska                                                   
 
 


