
PROTOKÓŁ Nr IV/2014 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 21 stycznia 2015 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1745. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych oraz zaproszonych gości, a  
w szczególności: Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Pana Józefa 
Borkowskiego orz jego zastępcę Pana Jana Zwierzchowskiego.  
Następnie Pani Przewodnicząca stwierdziła prawomocność Sesji informując, że na 
stan 15 radnych, obecnych jest 14 radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiając porządek obrad IV Sesji Rady zgłosiła wniosek, 
aby w punkcie trzecim głos zabrali przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
W/w wniosek został przyjęty jednomyślnie, po zmianach porządek obrad przedstawia 
się następująco: 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
3. Wystąpienie przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 
4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2015-2028. 
7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grudusk na 2015 
rok. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
   - zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie 
   - zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie 

             - bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych  
               wraz z gruntami,                       

    - wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
     ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

              - odwołania Skarbnika Gminy, 
              - powołania Skarbnika Gminy, 

- ustalenia na 2015 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz 
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Grudusk,  

- przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok, 



  

- przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok, 
9. Sprawy różne.  
10. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z III  Sesji 
Rady Gminy  został przyjęty bez odczytywania. 
Poinformowała, że osobiście zapoznała się z treścią tego protokołu, w pełni 
odzwierciedla on przebieg obrad Sesji. Radni mieli także możliwość wglądu do  
protokołu, gdyż w okresie międzysesyjnym był wywieszony na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępny u protokolanta przed rozpoczęciem dzisiejszej 
Sesji.  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zgłosił następujące uwagi do protokołu z III Sesji 
Rady: 
- Pani Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad z uwagi na obecność 15 
radnych, natomiast w głosowaniu brało udział 14 radnych, 
- niewłaściwie przeprowadzane jest głosowanie, kolejność powinna być następująca: 
„kto za”, „kto przeciw”, „kto wstrzymał się od głosowania”, 
- w protokole powinien być zapis, że Wójt Gminy poinformował o wydzierżawieniu 
wysypiska odpadów komunalnych za kwotę 60 tys. zł. 
 
W głosowaniu w/w protokół został przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 radnych), 
bez odczytywania, łącznie z uwagami zgłoszonymi przez Pana Zdzisława Gorczycę. 
 
Ad.pkt.3 
 

      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „zgodnie z wnioskami radnych, na dzisiejszą 
Sesję zaprosiliśmy Pana Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 
Temat dróg powiatowych w naszej gminie przewijał się ciągle na poprzednich 
posiedzeniach, zwracano uwagę, że stan tych dróg wciąż się pogarsza. Udało się nam 
zdobyć trochę pieniędzy na niektóre drogi powiatowe, jak choćby na modernizację 
drogi Grudusk – Kołaki Wielkie, naprawę dróg do Stryjewa, między Zakrzewem a 
Humięcinem, od szosy ciechanowskiej w kierunku Łysakowa. Aktualnie wiele dróg 
powiatowych jest w opłakanym stanie, jak np. droga w Przywilczu, po której jeżdżą 
samochody ciężarowe, czy też droga Grudusk – Łysakowo, włącznie z ul. Szkolną w 
Grudusku. Podobna sytuacja jest z drogą w centrum Łysakowa, gdzie modernizacji 
wymagają także chodniki. W związku z dużą ilością wniosków dotyczących poprawy 
stanu dróg powiatowych, prosilibyśmy Pana Kierownika o przedstawienie wizji 
poprawy tej sytuacji.” 
 
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Pan Józef Borkowski – „dziękuję za 
zaproszenie na Sesję. Uważam, że stan dróg zawsze będzie budził emocje a 
szczególnie teraz, kiedy rozpoczęła się nowa kadencja samorządów. Opracowaliśmy 
projekt poprawy dróg, wszystkie zgłoszone wnioski zostały w nim uwzględnione. 
Priorytet będą miały inwestycje, na które otrzymano dotacje. Trudno jest mówić o 



  

perspektywach w tym zakresie, dzisiaj pewne źródła finansowania się otwierają, 
nawet w pierwszym półroczu. Na terenie powiatu mamy do obsługi 440 km dróg. 
Nasze zaangażowanie w modernizacji tych dróg było również w gminie Grudusk. Na 
ogólną wartość 3,5 mln zł wyremontowanych dróg, nasz wkład wyniósł ok. 1,9 mln 
zł. Uważam, że dobrze współpracuje się nam z waszym samorządem. Piękną 
inicjatywą było przystąpienie waszej gminy wspólnie z gminą Czernice Borowe do 
szeroko zakrojonego działania na rzecz poprawy stanu dróg w obu gminach. 
Współpraca Zarządu Powiatowego z gminami opierać się powinna na tym, że gminy 
dokładają się do zadań modernizacji dróg powiatowych na ich terenach. My 
traktujemy te drogi jako samorządowe a nie gminne, czy powiatowe. Do ich 
utrzymania trzeba skoncentrować wszelkie, możliwe źródła finansowania. Zwracam 
się do Rady Gminy, aby wygospodarowała środki na ten cel, wspólnie zrobimy o 
wiele więcej. Informuję, że w tym roku postaramy się poprawić stan drogi w 
Łysakowie, przy kościele. Jednak naprawy wymaga cały ciąg tej drogi. Mogę obiecać, 
że wszelkie potrzeby dotyczące naprawy dróg powiatowych, będziemy wspólnie z 
Wójtem Gminy konsultować i umieszczać w programie na okres kadencji. Poprzedni 
program zakończył się przebudowaniem ok. 150 km dróg, 22 km chodników, 
naprawiono kilka mostów, wykonano kilka kilometrów sieci kanalizacji deszczowej. 
Zachęcam do opracowania takiego programu w gminie. My wiemy, które drogi 
powiatowe na terenie gminy wymagają szybkiej przebudowy, uwzględnimy je w 
swoich planach, jeśli tylko pozwolą na to środki finansowe. Jak zwykle, w okresie 
wiosennym będziemy naprawiać wszelkie zniszczenia powstałe  po zimie.” 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „jakimi środkami na odśnieżanie będzie 
dysponował Zarząd Powiatowy?” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „cieszę się z drogi Grudusk – Kołaki Wielkie, ale 
dlaczego droga kończy się zaraz za sklepem? Dalej także mieszkają ludzie. Widziałem 
ostatnio drogę Czernice Borowe – Węgra, która jest pięknie okopana rowami. Przy 
naszej drodze tego nie ma. Ponadto należałby poprawić rozmieszczenie znaków 
drogowych przy tej drodze. Dlaczego tablica informująca o nazwie wsi Kołaki Małe 
jest ustawiona tylko na drodze wiodącej do Rąbieża? Drogę do Rąbieża należałoby 
okopać rowami, wykonać przejazdy, właściwie oznakować. Nasza gmina pomaga 
powiatowi w odśnieżaniu ich dróg, dlatego też powinno to zostać 
zrekompensowane.” 
 
Radny Piotr Gołębiewski – „proszę o dokończenie drogi wiodącej do posesji Pana 
Jaroszewskiego w Przywilczu.” 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek – „w Humięcinie należałoby poprawić 
ustawienie znaków drogowych.” 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski – „na drodze do Humięcina-Kosk należy skasować 
wysokie pobocza. Dlaczego drogi okopuje się rowami a nie montuje przejazdów?” 
 
Sołtys wsi Sokołowo Pani Mirosława Przewodowska prosiła o zamontowanie 
przepustów na przejazdach do posesji przy drodze w Sokołowie. 



  

Radny Pan Szymon Cywiński – „w Humięcinie był remontowany mostek, ale woda nie 
przepływa i zamontowany przepust zamula się.” 
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że gmina powinna opracować plan poprawy stanu 
dróg powiatowych na okres kadencji. Plan ten powinien być realny. 
 
Radny Pan Stanisław Makijono stwierdził, że nie mamy żadnych szans działania w 
zakresie modernizacji dróg powiatowych, gdyż gmina nie ma na ten cel pieniędzy. 
 
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Pan Józef Borkowski – „środki na zimowe 
utrzymanie dróg pochodzą z budżetu powiatu. Nie zawsze jednak starcza pieniędzy 
na odśnieżanie wszystkich dróg. W tym roku mamy dobre warunki, ale były już 
gołoledzie i drogi trzeba było posypywać piaskiem. Z uwagi na oszczędności 
finansowe posypujemy tylko miejsca niebezpieczne, podjazdy, zjazdy, górki, okolice 
przystanków autobusowych. Wiele znaków drogowych wywróciły i zniszczyły wichury. 
Wiosną przeprowadzimy przegląd, będziemy wymieniać zniszczone, uzupełniać i 
korygować ich ustawienie. Podejmiemy się wyrównania poboczy na drodze do 
Humięcina-Kosk. Ponieważ nie dysponujemy odpowiednim transportem, dlatego 
proszę rolników z tej wsi o pomoc w wywożeniu zebranej ziemi. W tej sprawie proszę 
kontaktować się z moim zastępcą. Utrzymanie zjazdów do posesji należy do każdego 
właściciela nieruchomości. Przepust o długości 6 m kosztuje ok. 460 zł. Przyjrzymy 
się, na czym polega problem związany z mostkiem w Humięcinie. Znam problem 
drogi w Przywilczu, będę starał się go rozwiązać jak tylko będą oszczędności 
powstałe z przeprowadzonych przetargów. Gminy powiatu ciechanowskiego, oprócz 
gminy Grudusk, zadeklarowały swój wkład w utrzymanie dróg powiatowych w łącznej 
kwocie 1.826 tys. zł. Wiem, że gminy mają olbrzymie problemy finansowe, ale bez 
ich pomocy niewiele uda się nam zrobić. Chociaż nie zawsze tak bywa. Są projekty, 
które realizujemy sami. Uważam, że to dzisiejsze spotkanie na początku kadencji, 
dobrze rokuje. Oby nasza współpraca układała się jak najlepiej.” 
 

Ad.pkt.4 
 
     Radny Pan Stanisław Makijonko – „uważam, że nie ma sensu zgłaszać i 
przyjmować do realizacji wnioski, skoro w I półroczu tego roku i tak nic nie zrobimy.” 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „podczas budowy sieci kanalizacyjnej dewastacji 
uległa droga wiodąca od ul.Szkolnej do posesji Państwa Walis. Drogę tę należałoby 
okopać rowami i zainstalować tam przynajmniej 4 lampy oświetleniowe. Mieszkają 
tutaj rodziny z małymi dziećmi. Pozyskane środki na modernizacje zbiorników 
wodnych należy wykorzystywać, tak, jak to się dzieje w gminie Czernice Borowe.” 
 
Radny Pan Piotr Wojciechowski – „Zakład Usług Wodnych w Mławie powinien 
dokończyć wymianę rur wodociągowych na plastikowe w Łysakowie.”  
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „po raz kolejny przypominam o zamontowaniu 
lampy oświetleniowej w Wiśniewie. Przy stawie w Kołakach Wielkich rośnie wielkie 
drzewo, którego liście zaśmiecają ten zbiornik. Czy mieszkańcy mogliby to drzewo 
usunąć? Gminne Centrum Informacji należałoby z powrotem przenieść do budynku 



  

szkolnego. Tam przynajmniej ze sprzętu komputerowego korzystały dzieci szkolne, 
natomiast do Gminnego Ośrodka Kultury nikt nie zagląda. Ponadto posiadany przez 
GCI sprzęt jest w nienajlepszym stanie.” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „droga w Pszczółkach-Czubakach po rozkopach 
związanych z układaniem światłowodu, jest obecnie w fatalnym stanie. Może w 
drugim półroczu tego roku udałoby się ją naprawić?” 
 
Radna Pani Barbara Żelazińska – „minęły już trzy kadencje a obiecanych chodników 
w Leśniewie Dolnym w dalszym ciągu nie ma.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „radnym i sołtysom za ich pracę w minionej kadencji należą 
się podziękowania, ale jak brakuje pieniędzy to niepotrzebnie na prezenty dla nich 
wydatkowano 4 tys. zł. W szkole w Grudusku zaistniał wewnętrzny problem, jeden z 
pracowników nie wie, komu podlega. Ponadto wynagrodzenia niektórych 
pracowników są bardzo skąpe. Z uzyskanych od mieszkańców informacji, pracownicy 
Urzędu Gminy w czasie godzin służbowych załatwiają swoje prywatne sprawy. Znam 
nazwiska tych pracowników, mogę je podać. Jak wygląda temat związany z realizacją 
moich wniosków dotyczących wzywania karetek pogotowia oraz powstania drugiej 
przychodni lekarskiej w Grudusku? Stomatolog w naszej gminie jest tylko w teorii. 
Zarówno dzieci jak też osoby starsze nie mają żadnych szans dostać się na wizytę do 
stomatologa. Ta sytuacja wymaga natychmiastowej poprawy, gdyż mieszkańcy od 
nas tego wymagają. Materiał wykorzystany do budowy ogrodzenia grodziska, 
zupełnie nie nadawał się do tych celów. Drzewo miało być odpowiednio 
zabezpieczone, ale tego zupełnie nie widać. W składzie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawsze był ktoś ze służby zdrowia. 
Dlaczego Pani Humięcka odmówiła udziału w pracach tej Komisji? Proszę jeszcze raz 
rozważyć, czy ustalone godziny rozpoczęcia zebrań wiejskich są właściwe, tak, aby 
wszyscy mieszkańcy mogli w tych zebraniach uczestniczyć.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „stan remizy OSP w Przywilczu jest nienajlepszy a w 
obiekcie tym naprawdę sporo się dzieje.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska postulowała, aby nocą w Grudusku świeciło 
się więcej lamp. 
 
Radny Pan Szymon Cywiński – „w Humięcinie należałoby poprawić nawierzchnię dróg 
prowadzących do posesji Państwa Krębskich i Państwa Gaładyk.” 
 
Sołtys wsi Rąbież Gruduski Pan Kazimierz Świątecki – „pozyskane pieniądze na 
zagospodarowanie terenu wokół stawu w naszej wsi, muszą być nam przyznane. 
Teren zostanie wyrównany i temat będzie zakończony. Są tam przecież gminne 
działki, które można sprzedać.” 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek – „nasza służba zdrowia nie funkcjonuje 
dobrze. Są trudności z zarejestrowaniem się do lekarza, doktor Humięcka jest 
przepracowana, gdyż do drugiej lekarki nikt nie chce chodzić. Wielu naszych 
mieszkańców zaczęło korzystać z usług medycznych w innych gminach. 



  

Sołtys wsi Sokołowo Pani Mirosława Przewodowska wnioskowała o nawiezienie żwiru 
przy bramie wjazdowej na posesję Pana Leszka Skowrońskiego, który jest osobą 
chorą i często przyjeżdża do niego karetka pogotowia. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „dziękuję Panu Stanisławowi Makijonko za 
wypowiedź odnośnie realizacji zgłaszanych postulatów. Realizację wszystkich 
wniosków pozostawmy na drugie półrocze. Aktualnie trwają prace związane z dwoma 
inwestycjami, modernizacją oczyszczalni ścieków oraz rozbudową wodociągu 
Przywilcz – Stryjewo Wielkie. Inwestycje te do końca maja muszą być rozliczone a 
następnie będziemy czekać 90 dni na zwrot pieniędzy w ramach otrzymanej dotacji. 
W związku z tym musimy zadeklarować własne, wcale nie małe środki. Na drogę 
wiodącą od ul.Szkolnej w kierunku posesji Państwa Walis był już nawieziony tłuczeń 
w związku z pismem, jakie wpłynęło od mieszkańców. Obecnie teren jest tam bardzo 
grząski a drogą jeżdżą autobusy oraz samochody ciężarowe. Środki na modernizację 
zbiorników wodnych staramy się pozyskiwać z funduszu ochrony gruntów rolnych, 
poprzez składane co roku wnioski. Pozyskane pieniądze dobrze byłoby 
wykorzystywać. Wystąpię do Zakładu Usług Wodnych w Mławie o dokończenie 
wymiany rur wodociągowych w Łysakowie. Temat związany z zainstalowaniem lampy 
ulicznej w Wiśniewie mam zapisany do realizacji. Przy stawie w Kołakach Wielkich 
rosną topole i dostaliśmy zgodę na ich wycięcie od strony posesji Państwa 
Purzyckich. Firma układająca kabel światłowodowy zobowiązała się do naprawy 
zniszczonych dróg, m.in. poprzez wzmocnienie ich poboczy. Mazowiecki Zarząd Dróg 
ma problemy finansowe, stąd temat budowy chodników w Leśniewie Dolnym jest 
odkładany. Ponadto MZD również chce, aby gmina dołożyła się do realizacji tego 
zadania. Interpelację Pana Ramy odnośnie wzywanych karetek pogotowia, 
wysłaliśmy do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, czekamy na 
odpowiedź. Jest ustawa o powszechnym ratownictwie medycznym, w której jeden z 
artykułów mówi, że karetka pogotowia powinna dotrzeć do chorego w ciągu 15 
minut, jak najkrótszą drogą. O skierowaniu karetki do chorego decyduje dyspozytor 
w Płocku. Taki system ratownictwa obowiązuje także w przypadku straży pożarnych.  
Rozmawialiśmy już z Panią Humięcką na temat poprawy funkcjonowania służby 
zdrowia w naszej gminie. Ponieważ są w dalszym ciągu skargi, skieruję w tej sprawie 
do NFZ pismo z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. Faktem jest, że nasi mieszkańcy 
nie chcą korzystać z porad drugiej, starszej lekarki. Nie wiem dlaczego ona została 
zatrudniona?  Wkrótce służba zdrowia przeniesie się do nowego obiektu, który może 
przyciągnie dobry personel? Osobiście nie mam wpływu na dobór personelu 
medycznego. Postaram się po raz kolejny zaprosić Panią Humięcką do rozmów. Jak 
tylko obecny budynek Ośrodka Zdrowia zostanie opróżniony, zastanowimy się, co z 
nim zrobić. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza przetargi na obsługiwanie gmin, jeśli 
nasza gmina okaże się atrakcyjna, może zgłosi się kolejny lekarz i uruchomi drugą 
przychodnię. Pani stomatolog zwróciła się do mnie z prośbą o wsparcie w jej 
staraniach o przyznanie większej ilości punktów na opiekę stomatologiczną, gdyż NFZ 
obcina pieniądze. Rozmawiałem w tej sprawie w NFZ, gdzie odpowiedziano, że nasza 
gmina i tak jest preferowana. Uważam, że po czterech latach dobrej współpracy z 
radnymi i sołtysami, tych 4 tys. zł wydanych na prezenty, nie trzeba żałować, ta 
kwota nie ma wpływu na kondycję finansową gminy. Mam szacunek do tych osób, 
gdybym miał pieniądze to wydałbym jeszcze więcej. Jestem wdzięczny sołtysom, że 
osobiście roznoszą nakazy podatkowe, gdyż ich wysyłka pocztą sporo by nas 



  

kosztowała. Nie wiem, z którymi pracownikami związany jest konflikt powstały w 
szkole, może chodzi o Pana Tomaszewskiego, który za pracę na hali sportowej 
pobiera 1000 zł? Porozmawiamy na ten temat, spróbujemy sprawę wyjaśnić. 
Wspólnie z Panią Sekretarz spróbujemy wzmocnić dyscyplinę pracowników Urzędu 
Gminy, sam nie jestem w stanie wszystkich sprawdzać. Jednak bardzo często 
pracownicy Urzędu mają wyjazdy służbowe. O ocenę jakości drzewa, które zostało 
wykorzystano do budowy ogrodzenia grodziska, poprosiłem specjalistów. Ocena ta 
wypadła pozytywnie. Nie pozwolimy, aby działo się coś negatywnego, zawsze 
będziemy interweniować. W ramach podjętej przez Radę uchwały, spotkałem się z 
sołtysami, aby skonsultować terminy zebrań wiejskich. Terminy te zostały ustalone 
tak, jak sugerowali sołtysi. Nie chcieliśmy ingerować w społeczność lokalną. Jak 
wpływały wnioski o zmianę tych terminów, także je realizowaliśmy. Sprawę 
dotyczącą dodatkowego oświetlenia w Grudusku, rozważymy. Pomieszczenie w 
szkole dla Gminnego Centrum Informacji było dobre, ale rozrosło się nam 
przedszkole więc w celu uaktywnienia działalności GOK, tutaj przenieśliśmy GCI. W 
ramach nowego programu otrzymamy 6 nowych komputerów. Pomieszczenie GOK 
dla tego typu sprzętu jest dobre a nowy sprzęt może przyciągnie ludzi do GCI. 
Zaistniała możliwość skorzystania z pieniędzy ma zagospodarowanie stawu w Rąbieżu 
Gruduskim, więc z niej skorzystaliśmy. Wiem, że temat modernizacji zbiornika 
wodnego nie został jeszcze zakończony także w Wiksinie, więc następnie będziemy 
szukali pieniędzy i na ten cel. Jesteśmy na liście rezerwowej w projekcie, w ramach 
którego możemy pozyskać ok. 160 tys. zł na przeprowadzenie modernizacji Domu 
Strażaka w Łysakowie. Będę pamiętał o nawiezieniu żwiru na wjazd do posesji Pana 
Skowrońskiego w Sokołowie.” 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska – „Pan Wójt wystąpił z prośbą, aby Pani 
Humięcka zastąpiła w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustępującą 
Panią Danutę Czarniewicz. Ale doktor Humięcka nie odpowiedziała na prośbę Pana 
Wójta.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „nie mamy pieniędzy a Pan Wójt co jakiś czas 
„wyciąga z rękawa” nowe programy. Przecież do nich musimy dokładać własne 
pieniądze.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „Dom Strażaka w Łysakowie jest własnością OSP, 
dlaczego więc w programie nie uwzględniono strażnicy w Grudusku, która jest 
własnością gminną?” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „do zadania związanego z zagospodarowaniem stawów 
na pewno trzeba będzie dołożyć własne pieniądze. A ja już tyle lat walczę o remont 
drogi do Pszczółek-Czubaków i nie ma efektu.” 
 
Sołtys wsi Rąbież Gruduski Pan Kazimierz Świątecki – „w naszej wsi wali się świetlica, 
teren wokół stawu wymaga zagospodarowania, sypie się droga przez wieś. A np. 
Kołaki jaką mają teraz drogę? A jaka jest możliwość remontu drogi Rąbież Gruduski – 
Zawady? Zaproszę komisję Rady, aby zobaczyła jak wygląda sytuacja u nas.” 
 



  

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „wszędzie są pozyskiwane środki zewnętrzne, także 
u nas. Czy teraz mam nie składać kolejnego wniosku o dotację na remont drogi 
Grudusk – Purzyce-Trojany?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „nie wiem, czy będzie Pan Wójt ubiegał się o to stanowisko 
za 4 lata. Obawiam się, że pozostawi Pan nam niedokończone sprawy i my będziemy 
się z tym borykać. Takich głosów, że coś jest niedokończone, będzie więcej. Pan 
Wójt zaczyna się gubić a pracownicy Urzędu Gminy  nie o wszystkim Pana informują. 
Jesteśmy na skraju upadku, osobiście bardzo źle widzę naszą przyszłość. Dlaczego 
tylko do PROW składa Pan wnioski o dotację na modernizację drogi do Purzyc-
Trojan? Pana głos w tej sprawie zabrzmiał jak szantaż, Pana obowiązkiem będzie taki 
wniosek złożyć.” 
   
Ad.pkt.5 
 
      Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „w okresie międzysesyjnym 
współpracowałam z pracownikami Urzędu Gminy oraz Panem Wójtem. W związku z 
interpelacją złożoną przez Pana Zdzisława Gorczycę konsultowałam sprawę zakupu 
urządzenia „Aquavibron” z Panem Wójtem i Pani Katarzyną Humięcką. Uzyskałam 
informację, iż zakup urządzenia jest możliwy, jednak dopiero po przejściu do nowego 
Ośrodka Zdrowia. Pani Humięcka zobowiązała się do udzielenia dodatkowych 
wyjaśnień Panu Zdzisławowi Gorczycy. Pan Marcin Sadkowski – sołtys wsi Nieborzyn, 
zauważył konieczność uruchomienia na stronie internetowej Urzędu Gminy zakładki z 
informacjami dla rolników. Zakładka działa w pasku po prawej stronie. Pan Marek 
Piotrowicz będzie współpracował w tym zakresie z informatykiem Urzędu Gminy. 
Razem z Panem Wójtem zobowiązaliśmy się pomóc Panu Bogdanowi 
Tomaszewskiemu w organizacji halowego turnieju w piłce nożnej. Turniej odbędzie 
się w dniu 8 lutego 2015 r. Informacja jest dostępna na stronie internetowej Urzędu 
Gminy. W dniu 19 stycznia został zorganizowany wyjazd zainteresowanych radnych 
na gminne wysypisko odpadów komunalnych. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor ds. 
technicznych firmy USKOM Pan Cezary Koziorowski oraz zainteresowani mieszkańcy z 
pobliskich miejscowości. Radni odwiedzili również oczyszczalnię ścieków oraz 
wysłuchali wyjaśnień Kierownika Zakładu Komunalnego Pana Ryszarda Czaplickiego. 
Na dzisiejszą Sesję zaprosiłam Pana Józefa Borkowskiego – Kierownika Powiatowego 
Zarządu Dróg w Ciechanowie oraz Panią Annę Cicholską – radną Rady Powiatu.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „13 stycznia podpisana została z firmą USKOM nowa 
umowa na odbiór odpadów komunalnych. Umowa ta przewiduje cenę za odpady 
zmieszane w wysokości 6.696 zł a za odpady segregowane w wysokości 7.452 zł, w 
cyklu co dwa tygodnie. Dotychczasowa umowa będzie obowiązywała do 1 marca. 
Prowadzone są dwie inwestycje, modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku oraz 
rozbudowa wodociągu Przywilcz – Stryjewo Wielkie, roboty przebiegają bez zakłóceń. 
W czasie robót, stacje uzdatniania wody w tych miejscowościach na zmianę będą 
przejmowały zasilanie całości wodociągu w wodę. Radni widzieli, jak przebiegają 
roboty na oczyszczalni ścieków. Obecnie są ferie, w internecie został zamieszczony 
plan ich organizacji. Zaangażowane zostały szkoły, czynne są obiekty sportowe, 
organizowane wycieczki na basen, bądź lodowisko. Odbyło się spotkanie z sołtysami, 
na którym konsultowano terminy zebrań wiejskich, ze związkami zawodowymi 



  

nauczycieli omawiałem projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. W miarę możliwości naprawiane były drogi gminne, wspólnie z GOPS 
wytypowaliśmy grupę 5-6 osób, które mają utworzyć spółdzielnię socjalną. Będzie z 
korzyścią i dla nich, i dla ich rodzin. Od dnia 2 lutego, w Urzędzie Gminy będziemy 
pomagać w sporządzaniu rozliczeń podatkowych, które drogą elektroniczną zostaną 
przekazane do Urzędu Skarbowego. W Warszawie złożyłem brakujące dokumenty 
związane z dotacją na modernizację stacji uzdatniania wody w Grudusku. Firma z 
Białej Piskiej zaproponowała nam, że będzie odbierać i przetrzymywać bezpańskie 
psy za kwotę 5 zł dobowo, natomiast PUK z Ciechanowa złożył nam ofertę 6 zł+VAT. 
Dobrze byłoby, aby Rada podjęła decyzję w tej sprawie.” 
 
Ad.pkt.6 
 
      Krótkich wyjaśnień do projektu budżetu gminy na 2015 rok udzieliła Pani Anna 
Betlińska – Skarbnik Gminy. 
 
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki Wójta Gminy do projektu 
budżetu, w następującym brzmieniu:  
Dochody 
1/ zmiana klasyfikacji budżetowej z Dz.756 Rozdz.756/6 § 0490, kwota 368.776 zł na 
Dz.900 Rozdz.90002 § 0490 kwota 368.776 zł; 
2/ wprowadzona dotacja na dofinansowanie projektu „Wzrost atrakcyjności 
miejscowości oraz integracji mieszkańców poprzez utworzenie terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego w Rąbieżu Gruduskim poprzez zagospodarowanie i udostępnienie 
zbiornika wodnego” – kwota 32.000 zł; 
Wydatki 
1/ zwiększenie w Dz.010 Rozdz.01010 § 4300 o kwotę 18.450 zł – opracowanie 
„Studium wykonalności – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”; 
2/ zwiększenie w Dz.010 Rozdz.01095 § 4300 – kwota 32.000 zł – zbiornik wodny w 
Rąbieżu Gruduskim; 
3/ w związku z realizacją projektu kluczowego „Przyśpieszenie wzrostu 
konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez tworzenie zintegrowanych 
baz wiedzy o Mazowszu”, dokonano zmniejszeń o kwotę 11.321,66 zł; 
4/ zwiększenia w Dz.700 Rozdz.70005 § 6060 w wysokości 7.140 zł, na zakup pieca 
CO; 
5/ zwiększenia w Dz.700 Rozdz.70005 § 4300 w wysokości 5.000 zł na instalację 
pieca CO, jego transport i remont dachu na Ośrodku Zdrowia; 
6/ zwiększenia w Dz.750 Rozdz.75095 § 4210 w kwocie 3.990 zł na zakup 
upominków książkowych dla radnych i sołtysów; 
7/ zwiększenia w Dz.750 Rozdz.75095 § 6639 w wysokości 9329,12 zł w związku z 
aneksem na realizacje projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w 
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 
dwudzielności potencjału województwa”; 
8/ zwiększenia w Dz.801 Rozdz.80101 § 4270 w wysokości 61.000 zł na remont klas 
w Szkole Podstawowej w Grudusku; 
9/ zwiększenia w Dz.900 Rozdz.90095 § 4300 w kwocie 13.810 zł na odbiór i 
utylizację eternitu; 



  

10/ w związku z nieprzewidzianymi wydatkami na powyższe zadania, dokonano 
zmniejszeń wydatków w zakresie dróg gminnych o kwotę 36.000 zł, w administracji 
publicznej o kwotę 15.497,46 zł, w oświacie i wychowaniu o kwotę 61.000 zł, 
pomocy społecznej o kwotę 900 zł, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 
kwotę 2.000 zł.” 
 
W/w autopoprawki zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
Kolejne głosowanie dotyczyło wniosku, czy do autopoprawek wprowadzić zadanie 
zagospodarowania stawu w Rąbieżu Gruduskim. 
 
Powyższy wniosek został przyjęty 8 głosami, przy 4 przeciwnych i 2 wstrzymujących 
się (głosowało 14 radnych). 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.416.2014 z dnia 11 grudnia 
2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grudusk 
projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.  

(opinia w załączeniu protokołu) 
 

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2015 rok. 
 
W/w Uchwała Nr 12/IV/2015 została przyjęta 8 głosami, przy 4 przeciwnych i 2 
wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Wyjaśnień odnośnie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Grudusk na lata 2015-2028 udzieliła Pani Anna Betlińska – Skarbnik Gminy. 
Pani Skarbnik przedstawiła także autopoprawkę Wójta Gminy do projektu w/w 
uchwały, w następującym brzmieniu:  
„W związku z wprowadzonymi autopoprawkami w projekcie budżetu gminy na 2015 
rok dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 
dochodów i wydatków, jak również w zakresie wydatków majątkowych i dotacji.” 
 
W głosowaniu powyższa autopoprawka została przyjęta 8 głosami, przy 4 
przeciwnych i 2 wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.415.2014 z dnia 11 grudnia 
2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grudusk 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

(opinia w załączeniu protokołu) 
 



  

W głosowanie Uchwały Nr 13/IV/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Grudusk na lata 2015-2028 został przyjęty 8 głosami, przy 4 przeciwnych i 2 
wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.7 
 
     Rada zdecydowała, aby nie omawiać Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2015, gdyż był on także przedmiotem obrad komisji Rady. 
 
W głosowaniu Uchwała Nr 14/IV/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2015 przyjęta została 13 głosami przy 1 wstrzymującym się (głosowało 14 radnych). 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.8 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na 
wyprzedzające finansowanie  
  
W/w Uchwała Nr 15/IV/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na 
wyprzedzające finansowanie  
 
Powyższa Uchwała Nr 16/IV/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów 
komunalnych wraz z gruntami 
 
W/w Uchwała Nr 17/IV/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „na posiedzeniu Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Ochrony Środowiska zastanawialiśmy się, czy proponowana 
podwyżka za odpady nie zwiększy zaległości? Za dzierżawę wysypiska wpłynęło do 
budżetu gminy 60 tys. zł. Na co zostały przeznaczone te pieniądze?” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek – „proponowana cena 7 zł za odpady segregowane to zachęta 
dla tych mieszkańców, którzy przystąpią do segregacji. Gmina musi przejść na 



  

system segregacji odpadów, gdyż wkrótce może płacić wysokie kary. Do tej pory 
segregacja odpadów w naszej gminie nie była popularna, ludziom nie opłaciło się 
tego robić, dlatego też teraz, do segregacji musimy zachęcić naszych mieszkańców. 
Rolnicy dysponują folią, którą może odbierać firma USKOM. Gminie będzie to 
zaliczone, jako odpad segregowany. Nowy system odbioru odpadów wszedłby w 
życie z dniem 1 marca br.” 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „aby nowy system zbiórki odpadów przyjął się, 
musi być szeroko rozpowszechniona informacja. Nawet szkoły mogłyby się włączyć 
do aktywizacji nowego systemu.” 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 18/IV/2015 przyjęta została 12 głosami przy 2 
wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beta Ciska odczytała wniosek Wójta Gmin, skierowany do 
Rady Gminy, o odwołanie z funkcji Skarbnika Gminy Pani Anny Betlińskiej. 

(wniosek w załączeniu protokołu) 
 

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „wpłynęło do mnie od Pani Anny Betlińskiej pismo, 
że po 50 latach pracy w Urzędzie Gminy, pragnie przejść na emeryturę. Namawiałem 
Panią Anię do pozostania, ale każdy ma prawo do emerytury, więc jej decyzję 
rozumiem i szanuję. Współpracowało się nam bardzo dobrze. Przeżyliśmy wiele 
kontroli a ich wyniki zawsze były zadowalające. Księgowość prowadzona była na 
wysokim poziomie. Często zdarzały się problemy z opracowaniem projektu budżetu, 
stąd wymagane musiało być profesjonalne podejście do tematu. Pani Anna Betlińska 
pracowała na różnych stanowiskach w Urzędzie Gminy a od 1974 roku jako główny 
księgowy. W 1990 roku powierzona została jej funkcja Skarbnika Gmina. W imieniu 
Rady Gminy oraz sołtysów dziękuję Pani Ani za współpracę, która była naprawdę 
bardzo dobra.” 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 19/IV/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
W imieniu Rady Gminy podziękowanie dla Pani Anny Betlińskiej odczytała Pani 
Barbara Żelazińska – V-ce Przewodnicząca Rady. 
 
Pani Anna Betlińska podziękowała za współpracę, za udzieloną pomoc i zrozumienie. 
Stwierdziła, że pracowała prawie 50 lat, praca, która wykonywała była trudna, ale ją 
lubiła i była z niej dumna. Nie żegna się, bo ma nadzieję, że dalej będzie się ze 
wszystkimi spotykała, ale już w innych okolicznościach. 
 
- projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała wniosek Wójta Gminy, skierowany 
do Rady Gminy, o powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty 
Mirosławy Miłoszewskiej. 



  

(wniosek w załączeniu protokołu) 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki stwierdził, że jego rekomendacja osoby Pani 
Miłoszewskiej jest taka, jak to zostało odczytane we wniosku. 
 
Pani Małgorzata Miłoszewska oświadczyła, że wyraża zgodę na powołanie jej na 
stanowisko Skarbnika Gminy. Zapewniła, że nie zawiedzie zaufania i liczy na dobrą 
współpracę. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 20/IV/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały  w sprawie ustalenia na 2015 rok Regulaminu dotyczącego 
wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk 
 
Powyższa Uchwała Nr 21/IV/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok 
 
W/w Uchwała Nr 22/IV/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 
2015 rok 
 
Powyższa Uchwała Nr 23/IV/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 

Ad.pkt.9 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „Ośrodek Wspierania Ekonomii realizuje na 
terenie powiatu ciechanowskiego program, związany z tworzeniem spółdzielni 
socjalnych. W naszej gminie wytypowaliśmy 5-6 osób, które wyraziły zgodę na 
utworzenie spółdzielni. Na wyposażenie spółdzielnia otrzyma po 20 tys. zł na osobę. 
Będziemy wspierać spółdzielnię ale tylko na tej zasadzie, że będziemy mogli 
korzystać z ich usług, które będą świadczyć. Spółdzielnia będzie mogła wykonywać 
takie zadania jak: opieka nad grodziskiem, organizowanie wycieczek po grodzisku 
ścinanie trawy, odśnieżanie chodników, opieka nad cmentarzami itp. Dotację w 
ogólnej wysokości 100 tys. zł można wykorzystać np. na zakup przyczepy 
gastronomicznej. Członkowie spółdzielni nie będą zatrudnieni w Urzędzie Gminy, 
zarobione pieniądze będą uzależnione od ich przedsiębiorczości. Będziemy pomagali 
spółdzielni poprzez zakontraktowanie u nich usług. Będziemy składać kolejny wniosek 



  

dotyczący dofinansowania zbiórki azbestu. Proszę o zgłaszanie się wszystkich 
zainteresowanych.” 
 
Ad.pkt.10 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad, IV Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    Jerzy Czarniewicz                                                              mgr Beata Ciska                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 


