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Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.12oo, zakończono o godz.1550. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych oraz zaproszonych gości 
oraz stwierdziła prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych, obecni są 
wszyscy radni.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad II Sesji Rady, który 
został przyjęty bez uwag w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5. Zapoznanie z projektem budżetu gminy na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2014-2028, 
- wysokości diet przysługujących radnym z tytułu udziału w pracach Rady 

Gminy i jej organów, 
- ustalenia dla Przewodniczącego Rady Gminy miesięcznej diety 

zryczałtowanej, 
- wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach Rady 
Gminy, 

- ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grudusk, 
- zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, 
- bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych. 

7. Sprawy różne, w tym dyskusja nad formą projektu uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

8. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że na każdej Sesji Rada 
jest zobowiązana do przyjęcia, poprzez jawne głosowanie, protokołu z poprzedniej 
Sesji. Radni zawsze przed kolejną Sesją, będą mieli możliwość zapoznania się z 



  

każdym protokołem, gdyż w terminie siedmiu dni po zakończeniu Sesji, będzie on 
zamieszczany na stronie internetowej gminy, wywieszany na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy oraz dostępny u protokolanta obrad. 
Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, czy protokół z poprzedniej 
Sesji ma być zawsze odczytywany, czy też Rada będzie decydować o jego przyjęciu 
bez odczytywania? 
 
W głosowaniu Rada jednomyślnie zdecydowała, aby protokół z I Sesji oraz protokoły 
z kolejnych obrad, były przyjmowane bez ich odczytywania. 
 
Ad.pkt.3 
 
     Radny Pan Piotr Gołębiewski – „mam prośbę, aby zawsze przy omawianiu 
inwestycji związanej z modernizacją stacji uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim, 
mówiono, że woda z tej hydroforni będzie docierała do mieszkańców Pszczółek i 
Wiśniewa. Niech ludzie z tych wsi będą świadomi, że również dla nich coś się robi. 
Jestem prezesem OSP w Przywilczu, znam potrzeby nie tylko swojej jednostki, ale 
jeszcze co najmniej dwóch kolejnych. Strażakom do szczęścia już tak niewiele 
brakuje, potrzebne są tylko rękawice, buty, latarki. Niewielki ekwiwalent za udział w 
akcjach ratowniczych, strażacy z OSP Przywilcz przekazują na potrzeby własnej 
jednostki. Należałoby dokończyć remont drogi do Przywilcza, na samym wierzchołku 
wzniesienia oraz ustawić znaki informacyjne na drodze wiodącej z naszej wsi w 
kierunku Przasnysza. W dalszym ciągu przez Przywilcz od Nieborzyna przejeżdżają 
ciężarówki. Nie jest to jednak droga dla takich pojazdów. Jak chcą korzystać z tej 
drogi, to niech płacą specjalny podatek drogowy. Mieszkańcy Stryjewa mają ogromny 
problem z poboczami i odprowadzeniem wody z drogi wiodącej przez ich wieś.”  
 
Radna Pani Anna Małecka – „po raz kolejny upominam się o nawiezienie żwiru na 
plac przy przystanku autobusowym w Rąbieżu Gruduskim. Przystanek autobusowy w 
naszej wsi, dla pasażerów wysiadających z autobusu jadącego od Gruduska, został 
usytuowany na samym łuku jezdni, tuż przy rowie wypełnionym wodą. Utrudnia to 
pasażerom zarówno wsiadanie, jak i wysiadanie z autobusu.” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „przypominam o konieczności modernizacji drogi do 
Pszczółek-Czubaków, może w przyszłym roku udałoby się zgromadzić pewne środki 
na ten cel. Naprawy wymaga nawierzchnia drogi Grudusk-Łysakowo oraz droga 
prowadząca do Kolonii Sokołowo.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „czy pięć rodzin zamieszkujących w budynku byłej 
stacji kolejowej, będzie miało szansę podłączenia do sieci kanalizacyjnej? Na osiedlu 
przy ulicy Kolejowej zamieszkują dwie osoby niepełnosprawne, korzystające z 
wózków inwalidzkich. Jednak bardzo zły stan drogi wewnętrznej na tym osiedlu 
utrudnia im poruszanie się na tych wózkach. Dlaczego jeszcze wszyscy strażacy nie 
otrzymali ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych?” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „w ramach działań związanych z utylizacją eternitu, 
należałoby przystąpić do remontu dachu na remizie OSP w Grudusku. Na skręcie z 



  

ulicy Żeromskiego na drogę do Kołaków konieczna jest lampa oświetleniowa. Na plac 
w Leśniewie Dolnym, na którym zakręca autobus szkolny, należałoby nawieźć żwiru.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „czy w obecnej kadencji, w ciągu czterech lat, 
uda się doprowadzić sieć kanalizacyjną do Wiśniewa?  W tej wsi konieczny jest 
chodnik prowadzący do przystanku autobusowego. Rodzina Państwa Gąsiorowskich z 
Gruduska w dalszym ciągu oczekuje na podłączenie do kanalizacji. Czy jest 
możliwość dokończenia remontu krótkich odcinków dróg w Kołakach? Kiedy Pan Wójt 
da podwyżkę płac dla pracowników Urzędu Gminy? Już cztery lata nie mieli takiej 
podwyżki.” 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski – „mieszkańcy Humięcina-Klar mieli obiecany remont 
drogi wewnętrznej na osiedlu, kiedy to nastąpi? Pobocza drogi do Humięcina-Kosk w 
dalszym ciągu oczekują na naprawę. Niedokończony jest remont drogi w Humięcinie-
Andrychach, należy poprawić oznakowanie wszystkich dróg na naszym terenie, na 
drogi gminne konieczne jest nawiezienie żwiru.” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak – „droga wiodąca przez Wiksin jest w bardzo złym 
stanie, w nawierzchni powstały wyrwy i doły, konieczna więc jest jej naprawa. Czy 
zostanie dokończona przebudowa stawu wiejskiego w Wiksinie, tak, jak to zrobiono 
w Rąbieżu Gruduskim?” 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz – „na ulicy Cichej w Grudusku, przy posesji Państwa 
Starus, konieczna jest lampa oświetleniowa,  gdyż na około 100-metrowym odcinku 
tej ulicy jest bardzo ciemno.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „proszę o informację, czy w sytuacji na dzień dzisiejszy 
istnieje szansa otrzymania dotacji na modernizację drogi Grudusk – Purzyce-Trojany? 
Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to na naszym terenie daje się odczuć 
problem, widać, że gmina nie jest przyjazna takim osobom. Zapewne już wkrótce 
dotychczasowa przychodnia lekarska przeniesie się do nowego budynku. Czy 
powstanie konkurencyjna przychodnia, która spowodowałaby, że poprawiłyby się 
warunki opieki zdrowotnej w naszej gminie? Przychodnia Pani Humięckiej źle 
funkcjonuje, brak jest lekarzy specjalistów, do których należy jeździć do miast. 
Konkurencja może rozwiązałaby ten problem. Naszą gminę obsługują karetki 
pogotowia z Mławy i Ciechanowa. Powinniśmy monitować, abyśmy byli związani tylko 
z Ciechanowem, gdyż szpital w tym mieście jest lepszy, są specjaliści, jest lepiej 
wyposażony w sprzęt specjalistyczny. Są przypadki, że ciężko chorego zabiera 
karetka z Mławy a później przewozi się go do szpitala w Ciechanowie. Często o życiu 
decydują sekundy i ważne jest w jakim czasie do chorego dotrze karetka pogotowia.” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński – „zbliżają się wybory sołtysów a nasza wyremontowana 
niedawno świetlica nie została jeszcze wyposażona w podstawowy sprzęt.” 
 
Sołtys wsi Purzyce-Rozwory Pan Cezary Gałęziewski – „już kilkakrotnie informowałem 
o bardzo złym stanie nawierzchni drogi Purzyce-Rozwory – Purzyce-Trojany. 
Potrzebna jest szybka reakcja.” 
 



  

Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński – „podobna sytuacja jest na drodze w 
Żarnowie, stąd też konieczne jest zabezpieczenie środków na jej remont.” 
 
Sołtys wsi Rąbież Gruduski Pan Kazimierz Świątecki – „proszę o remont naszej 
świetlicy. Do wymiany są drzwi oraz okna. We wsi jest sporo młodych ludzi, którzy 
organizowaliby sobie wolny czas właśnie w świetlicy. Rozsypuje się droga wiodąca 
przez wieś, jeżdżą po niej ciężkie pojazdy i za rok może po asfalcie nie być śladu.” 
 
Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański – „przy drodze do Przywilcza, po prawej 
stronie od szosy ciechanowskiej, należy wyciąć krzewy i zarośla.” 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Krzysztof Zakrzewski – „w naszej wsi, przy 
posesji Państwa Wojciechowskich trzeba zamontować lampę uliczną.” 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek – „ulica Strażacka w Grudusku kończy się 
tuż przed rzeką. Pojazdy tam dojeżdżające nie mają gdzie zawrócić, dlatego też 
dobrze byłoby przez tą rzekę położyć choćby jakiś przepust.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „dość dużo zostało dzisiaj zgłoszonych wniosków i 
interpelacji. Odpowiedzią na nie może być nasz projekt budżetu na rok przyszły. 
Realizujemy dwie duże inwestycje, modernizowana jest oczyszczalnia ścieków w 
Grudusku oraz stacja uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim wraz z rozbudową 
wodociągu do Przywilcza, Pszczółek i Wiśniewa. Oczyszczalnia ścieków pracuje już 18 
lat, więc jej remont jest konieczny. Były problemy z jakością wody z hydroforni w 
Przywilczu, więc zaszła konieczność rozbudowy stacji uzdatniania wody w Stryjewie 
Wielkim i podłączenia do niej miejscowości, które wcześniej obsługiwała stacja w 
Przywilczu. Ważną sprawą jest też zapewnienie odpowiedniej ilości wody w 
przypadku ewentualnego pożaru. Do 31 maja przyszłego roku te dwie inwestycje 
muszą być rozliczone. Zanim otrzymamy zwrot pieniędzy z przyznanej dotacji, z 
naszego budżetu musimy wyłożyć 3,5 mln zł. Ustaliliśmy sobie kiedyś, że nie 
będziemy zajmować się drobiazgami, tylko poważnymi inwestycjami, na które 
musimy ciągle szukać pieniędzy. Wydatki są wysokie do tego stopnia, że mieliśmy 
kłopoty z opracowaniem projektu budżetu na rok 2015. Ciągle wpływają do mnie 
wnioski dotyczące remontu dróg, znaków drogowych, lamp ulicznych. Jak tylko 
znajdą się wolne środki to będę starał się łagodzić te problemy. Wiele dróg na 
terenie gminy to drogi powiatowe. Ciągle rozmawiam z Zarządem Powiatowym Dróg  
i przekazuję im zgłaszane wnioski dotyczące naprawy dróg będących w ich zarządzie. 
Powiat niby chce przeprowadzać te naprawy, ale żąda od gminy współuczestniczenia 
w kosztach. Nie mamy więc interesu, aby wchodzić w układy z PZD, tym bardziej, że 
oni żądają od nas większych środków, niż sami oferują. Informowałem także 
Powiatowy Zarząd Dróg o ciężarówkach, które kursują drogą Nieborzyn – Przywilcz. 
Ustawienie znaków drogowych było projektowane przez fachowców, więc gmina nie 
może ich przestawić. Na Sesję Rady w miesiącu styczniu postaram się zaprosić 
przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego i jeszcze raz 
omówić z nimi wszystkie problemy związane z drogami powiatowymi. Podstawowy 
sprzęt dla jednostek OSP, jak buty czy rękawice już wkrótce jednostki te otrzymają. 
Poczyniłem już pewne uzgodnienia z Panem Marchlińskim, który powinien wkrótce 
przystąpić do nawożenia żwirem wszystkich dróg i placów na terenie naszej gminy. 



  

Nie mamy wpływu na lokalizację przystanku autobusowego w Rąbieżu Gruduskim. 
Mazowiecki Zarząd Dróg tej lokalizacji nie uzgadniał z gminą. Mogę jedynie wystąpić 
z pismem do MZD i wskazać im ten problem. Rodziny zamieszkujące budynek po 
byłej stacji kolejowej nie są właścicielami tych lokali. Dlatego też cztery lata temu 
zwróciliśmy się do odpowiednich komórek PKP z pytaniem, czy akceptują naszą 
propozycję podłączenia tego budynku do sieci kanalizacyjnej. Początkowo było spore 
zainteresowanie tym tematem ze strony PKP, były nawet pewne uzgodnienia, jednak 
później wszystko upadło. Wewnętrzną drogą na osiedlu przy ulicy Kolejowej w 
Grudusku zajmiemy się, kiedy rozwiążemy podobny problem w Humięcinie-Klarach. 
Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych jest stopniowo 
wypłacany, chyba w ciągu kilku najbliższych dni ten temat załatwimy. Sama 
utylizacja eternitu na dachu remizy OSP w Grudusku nie rozwiąże całości problemu, 
gdyż w grę wchodzi jeszcze położenie nowego dachu. W sytuacji na dzień dzisiejszy 
trudno jest przewidzieć, czy będą środki unijne na rozbudowę kanalizacji. Dla 
obszarów wiejskich dofinansowania unijne mają dotyczyć innych tematów, np. mówi 
się, że każda gmina będzie mogła pozyskać do 3 mln zł na modernizację dróg. 
Podczas realizacji zadania rozbudowy kanalizacji, wieś Wiśniewo próbowaliśmy 
dołączyć do aglomeracji Gruduska. Nie udało się to, teraz musimy oczekiwać na 
szansę pozyskania nowych środków unijnych. Rozmawiałem z dyrektorem 
Mazowieckiego Zarządu Dróg w sprawie budowy chodników w Wiśniewie. Składa mi 
ciągle obietnice ale efektu nie ma. W planach jest przebudowa drogi wojewódzkiej 
przebiegającej przez Wiśniewo i zapewne wtedy wybudowane zostaną w tej wsi 
chodniki. Gmina nie ma na to wpływu. Zwrócę się do Powiatowego Zarządu Dróg o 
wykończenie krótkich odcinków dróg w Kołakach. Podwyżki płac dla pracowników 
Urzędu Gminy będą możliwe, kiedy gmina będzie dysponowała odpowiednimi 
środkami na ten cel. Już wkrótce przystąpimy do modernizacji drogi wewnętrznej na 
osiedlu w Humięcinie-Klarach. Powiatowy Zarząd Dróg zna problem poboczy na 
drodze w Humięcinie-Koskach, występowaliśmy do nich w tej sprawie. Przystąpimy 
do naprawy nawierzchni drogi w Wiksinie, gdyż dysponujemy pewną ilością asfaltu 
na zimno. Występowaliśmy o dofinansowanie przebudowy stawu wiejskiego w 
Wiksinie, ale w tej chwili Urząd Marszałkowski nie ma pieniędzy na ten cel. Wniosek 
dotyczący zamontowania lamp oświetleniowych na ulicy Cichej w Grudusku oraz w 
Borzuchowie-Daćbogach spróbujemy zrealizować jak tylko pozwolą na to środki 
finansowe. Na dofinansowanie modernizacji drogi Grudusk – Purzyce-Trojany złożony 
został już siódmy wniosek, ale jego ocena wypadła słabo, w rankingu został 
umieszczony dopiero na 71 pozycji. Twierdzi się, że system oceny tych wniosków jest 
niewłaściwy. Najwyższą ocenę otrzymują drogi łączące różne gminy lub aglomeracje, 
drogi po zniszczeniach powodziowych, kiedy o dotację na ich remont występują 
partnerzy. Nie zgodzę się z twierdzeniem, że gmina jest nieprzyjazna 
niepełnosprawnym. Nasze obiekty są przystosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne, może z wyjątkiem budynku Urzędu Gminy, który oczekuje na 
przebudowę. Powstaje nowy obiekt przychodni lekarskiej, w którym są wydzielone 
gabinety dla lekarzy specjalistów. Będę się pytał Rady, co zrobić ze starym 
budynkiem Ośrodka Zdrowia, czy wprowadzić konkurencję lekarską, czy też budynek 
przeznaczyć na inne cele. Więcej niż jedna przychodnia zdaje egzamin w większych 
gminach. Nie wiem, czy w tak małej gminie jak nasza, celowe jest tworzenie większej 
ilości przychodni, czy będzie zainteresowanie lekarzy? Nie występuje żaden podział 
gminy w zakresie działania karetek pogotowia ratunkowego. Stworzony został nowy 



  

system ratownictwa medycznego z centrum w Radomiu i Płocku i tam właśnie 
zapada decyzja, z którego miasta będzie wysłana karetka. Chodzi o jak najszybsze 
dotarcie karetki do chorego. Na tak stworzony system ratowniczy, nie mamy żadnego 
wpływu. W Tygodniku Ciechanowskim ukazała się informacja na temat remontu 
drogi Purzyce-Rozwory – Purzyce-Trojany, ale pod warunkiem, że gmina znajdzie 
środki na ten cel. Podobnie wygląda sprawa ze świetlicą i drogą w Rąbieżu 
Gruduskim oraz drogą w Żarnowie. Temat wyposażenia w sprzęt świetlicy w 
Humięcinie mamy na uwadze wspólnie z dyrektorem GOK i myślę, że wkrótce go 
załatwimy. Wiem, że ludzie bardzo źle oceniają nasze zadania związane z 
modernizacją dróg. Twierdzi się, że gmina buduje drogi wiodące na pola. Ale 
możemy robić tylko te drogi, na które, zgodnie z obowiązującymi kryteriami, 
otrzymujemy dotacje. W tej chwili nie mamy możliwości wycięcia zarośli przy drodze 
do Przywilcza własnymi siłami, ale wystąpię w tej sprawie do Powiatowego Zarządu 
Dróg.” 
 
Ad.pkt.4 
 
      Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że w okresie 
międzysesyjnym współpracowała z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie 
przygotowania II Sesji Rady Gminy, uczestniczyła w uroczystości związanej z 
jubileuszem 50-lecia pożycia par małżeńskich z naszej gminy. Pani Przewodnicząca 
ustaliła i podała do publicznej wiadomości terminy swoich dyżurów, pełnionych w 
Urzędzie Gminy: w każdy wtorek, w godzinach 13oo-15oo.  
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Barbara Żelazińska brała udział w uroczystościach 
związanych z jubileuszem 40-lecia nadania imienia Władysława Broniewskiego Szkole 
Podstawowej w Grudusku.  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „okres międzysesyjny, tj. od dnia 29 października 
br., wypełniony był różnymi spotkaniami, wyjazdami, udziałami w uroczystościach. 
Taka uroczystość odbyła się z okazji Święta Niepodległości a w jej programie była 
Msza Św. a następnie prelekcja nt. historii naszej gminy w okresie po I wojnie 
światowej. Pracowaliśmy nad próbą odzyskania pieniędzy z zakupów w związku z 
podatkiem VAT. Uczestniczyłem też w uroczystościach związanych z jubileuszem 50-
lecia pożycia par małżeńskich oraz 40-lecia nadania imienia Władysława 
Broniewskiego Szkole Podstawowej w Grudusku, w spotkaniu wigilijnym w Klubie 
Seniora, spotkaniu z wykonawcą modernizacji oczyszczalni ścieków firmą PRESS z 
Suwałk. Złożony został wniosek o odzyskanie pieniędzy wydatkowanych na 
modernizację stacji uzdatniania wody w Grudusku, z Agencją Nieruchomości Rolnych 
uzgadniałem temat związany z modernizacją drogi wewnętrznej na osiedlu w 
Humięcinie-Klarach, rozliczaliśmy zadanie zbiórki azbestu – etap IV i V. Na IV etap 
zbiórki azbestu otrzymaliśmy tylko 13,5 tys. zł, stąd też część zapisanych osób 
musiała zrezygnować. W etapie V z otrzymanych 33 tys. zł, wykorzystaliśmy ok. 15 
tys. zł. W okresie międzysesyjnym podpisaliśmy aneks do umowy kanalizacyjnej, 
rozliczyliśmy dotację dla OSP, w ramach której zakupiono 7 kompletów ubrań przeciw 
palnych dla strażaków oraz inny sprzęt. Odbyła się kolejna rozprawa sądowa z 
archeologiem, Panem Petrykowskim, podczas której zeznawali świadkowie. W 
terminie do 15 listopada opracowany został projekt budżetu gminy na 2015 rok, 
projekt ten został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Rozwiązywany był 



  

problem przełożenia kabla telefonicznego w Przywilczu. Dużo czasu pochłonęły 
przygotowania do wyborów samorządowych, ale tym zajęła się głównie Pani 
Sekretarz. Nie wpłynie do budżetu 486 tys. zł z tytułu projektu drogowego, 
realizowanego wspólnie z gminą Czernice Borowe, gdyż w dokumentacji 
przetargowej wykazano nam trzy nieprawidłowości. Od ogólnej sumy dotacji zabrano 
nam 5%, więc złożyliśmy odwołanie od tej decyzji do Zarządu Województwa 
Marszałkowskiego, gdyż uważamy, że jest ona bezpodstawna. Wyjaśnione zostały 
wszystkie wątpliwości związane z naszym wysypiskiem odpadów, interweniowaliśmy 
w sprawie błędnego podziału działki na terenie byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych. 
Chcielibyśmy, aby jak najwięcej ludzi korzystało z odnawialnych źródeł energii, 
dlatego też z pewną firmą prowadzę rozmowy na ten temat. Jest odpowiedź 
Ministerstwa Transportu odnośnie planowanej modernizacji drogi Nr 616. Zadanie to 
będzie realizowane, wkrótce na spotkaniach organizowanych z mieszkańcami, 
dokonywane będą wszelkie uzgodnienia. Planujemy utworzyć spółdzielnię socjalną z 
ludzi bezrobotnych, aby jak najmniej z nich przychodziło po zasiłki. Firma 
ubezpieczeniowa przekazała gminie 16 tys. zł na naprawę dróg zniszczonych wyniku 
prac związanych z rozprowadzaniem światłowodu. W dalszym ciągu jest problem z 
odszkodowaniem za zniszczone urządzenia melioracyjne. O to odszkodowanie 
musiałyby występować osoby prywatne. Dlatego też trzeba teraz zobowiązać firmę, 
aby we własnym zakresie te urządzenia naprawiła. Proszę o powiadomienie 
wszystkich zainteresowanych, że od jutra będzie wydawana żywność dla 
najuboższych rodzin. Zapraszam wszystkich na tradycyjną, gminną uroczystość 
wigilijną, która odbędzie się w dniu 20 grudnia o godz.16oo w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Bardzo też proszę o potwierdzenie swojego udziału w Urzędzie Gminy.” 
 
Ad.pkt.5 
 
     Główne założenia projektu budżetu gminy na 2015 rok przedstawił Wójt Gminy 
Pan Jacek Oglęcki. 
      
W uzupełnieniu swojego wystąpienia Pan Wójt stwierdził, co następuje: – 
„chcielibyśmy rozpocząć dyskusję na temat przygotowanego projektu budżetu gminy 
na rok 2015. W projekcie tym planowaliśmy uwzględnić wszystkie najważniejsze 
potrzeby, ale na ten cel musielibyśmy przeznaczyć kwotę ok. 15 mln zł a posiadamy 
tylko 10 mln zł. Wolnych pieniędzy jak na razie nie widzimy, dlatego też z inwestycji 
realizować możemy zadania związane z modernizacją oczyszczalni ścieków oraz 
rozbudową wodociągu w Stryjewie Wielkim. Uchwalenia budżetu na 2015 rok 
planujemy dokonać w m-cu styczniu, będzie więc czas na dyskusję. Panuje ogólna 
opinia, że gmina, która wydaje 20 % lub więcej swojego budżetu na inwestycje jest 
gminą bardzo dobrą. W ogłoszonym rankingu gmin, które pozyskały najwięcej 
środków unijnych, nasza gmina uplasowała się na 20 miejscu w Polsce. Ranking ten 
publikuje „Wspólnota”, podkreślał to także Marszałek Województwa, który oprócz 
naszej gminy, wyróżnił jeszcze gminę Strzegowo i gminę Glinojeck.” 
 
 
 
 
 



  

Ad.pkt.6 
       
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco (do poszczególnych projektów uchwał swoje opinie zgłosiły Komisje 
Rady): 
 
1/ projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Betlińska – Skarbnik Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski oraz 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko zgłosili pozytywne opinie swoich komisji odnośnie 
przedstawionego projektu 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 5/II/2014 podjęta została jednomyślnie (głosowało 
15 radnych). 
 
2/ projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2014-2018 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Betlińska – Skarbnik Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji zgłosili pozytywne opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 6/II/2014 przyjęta została 14 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym się (głosowało 15 radnych). 
 
3/ projekt uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym z tytułu udziału 
w pracach Rady Gminy i jej organów 
 
Przewodniczący Komisji: Pan Zbigniew Mierzejewski i Pan Stanisław Makijonko 
zgłosili wnioski, aby diety radnych pozostały na poziomie poprzedniej kadencji Rady. 
 
W głosowaniu w/w wnioski zostały przyjęte zostały jednomyślnie. 
 
Pan Jerzy Czarniewicz – inspektor Urzędu Gminy wyjaśnił, że w takim przypadku nie 
ma konieczności podejmowania uchwały, gdyż uchwała z poprzedniej kadencji, 
określająca wysokość diet, nie zawiera zapisu o terminie ważności, więc obowiązuje 
również w tej kadencji. Podobnie można postąpić w przypadku ryczałtu dla 
Przewodniczącego Rady oraz diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady. 
 
4/ projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Przewodniczącego Rady Gminy 
miesięcznej diety zryczałtowanej 
 
Przewodniczący Komisji Rady wnioskowali, aby ryczałt Przewodniczącego Rady 
pozostawić na poziomie ustalonym w poprzedniej kadencji. 
 



  

Po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień przez panią Bogumiłę Malinowską – Sekretarza 
Gminy odnośnie maksymalnej wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady, Pani 
Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby jej ryczał był ustalony kwotowo i wynosił 1.300 zł. 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały, zawierający wysokość ryczałtu dla 
Przewodniczącego Rady, zaproponowany przez Panią Beatę Ciską. 
 
W/w Uchwała Nr 7/II/2014 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 
 
5/ projekt uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach Rady 
Gminy 
 
Przewodniczący Komisji Rady zgłosili wnioski, aby diety te również pozostały na 
poziomie poprzedniej kadencji. 
 
W/w propozycja przyjęta została jednomyślnie. 
 
6/ projekt uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grudusk 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „wstydliwe jest  zabieranie głosu  na temat 
dotyczący własnej osoby. Dochodzę do wniosku, że Wójt w tej gminie jest dobrze 
wynagradzany a sytuację finansową mamy naprawdę bardzo trudną. Dlatego też 
zwracam się do Rady z prośbą, aby moje wynagrodzenie pozostało na 
dotychczasowym poziomie.” 
 
Rada pozytywnie ustosunkowała się do prośby Pana Wójta i jednomyślnie podjęła 
Uchwałę Nr 8/II/2014 (głosowało 15 radnych), która określa wynagrodzenie Wójta 
Gminy na dotychczasowym poziomie. 
 
7/ projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 
 
Przewodniczący Komisji Rady nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 9/II/2014 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
15 radnych). 
 
8/ projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z 
zasobów komunalnych 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami mówi, 
że bonifikaty udzielić można tylko przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Jednak w 
naszym przypadku oprócz lokali będziemy sprzedawać także działki i trzeba określić, 
jaki jest w nich udział poszczególnych najemców. Dlatego też proponuję odłożyć 
projekt uchwały do kolejnej Sesji, aby temat ten dokładnie wyjaśnić.” 
 
Wniosek Pana Wójta został przyjęty jednomyślnie. 
 



  

(wszystkie podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.7 
 
      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „ogłosiliśmy przetarg na wybór firmy, która 
zajmie się zbiórką odpadów z terenu naszej gminy. Wpłynęła tylko jedna oferta firmy 
USKOM z Mławy, której cena za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych 
wynosi ponad 7 tys. zł. Gmina musi iść w kierunku segregacji odpadów, gdyż 
wkrótce będzie płacić wysokie kary. Uważam, że z firmą USKOM należy uzgodnić, aby 
w ramach zaoferowanej ceny za odbiór odpadów, każdemu mieszkańcowi rozdawała 
3 worki: czerwony – na odpady segregowane, czarny – na odpady zmieszane, 
biały/zielony – popiół/trawa. Nasz pojazd może z Gruduska zabrać w pierwszej 
kolejności worki czerwone (aby zorientować się w ilości odpadów segregowanych) i 
odwieźć je na nasze wysypisko odpadów, w następnej kolejności pozostałe worki. 
Zgromadzone na wysypisko worki zabierać będzie firma USKOM. Czy powinniśmy iść 
w tym kierunku?” 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki stwierdził, że na odpady 
segregowane nie wystarczy jeden worek, gdyż nie ma pojęcia „odpady segregowane 
zmieszane”. Segregacja odpadów musi się odbywać według ich asortymentów.” 
 
Rada zdecydowała, aby zasady nowego systemu zbiórki odpadów przedyskutować z 
firmą USKOM a ustalenia przedstawić Radzie Gminy. 
       
Ad.pkt.10 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, II Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
      
     Protokółował                                                                Przewodnicząca Rady                                                                                                                                                                                                                                         
  Jerzy Czarniewicz                                                                mgr Beata Ciska                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 


