
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 25 listopada 2015 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1710. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych i zaproszonych gości oraz 
stwierdziła prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych, obecnych jest 11 
radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad IX Sesji Rady. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zgłosił wniosek, aby do porządku obrad włączyć 
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, o czym była mowa 
na posiedzeniach komisji Rady. 
Zdaniem Pana Wójta kredyt ten nie powodowałby wzrostu zadłużenia gminy, jedynie 
złagodziłby jego skutki. 
 
W głosowaniu Rada jednomyślnie (głosowało 10 radnych) przyjęła porządek IX Sesji 
wraz z wnioskiem zgłoszonym przez Wójta Gminy, 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.  Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na 2016 rok. 
6. Ocena wstępnych założeń do strategii rozwoju gminy na lata 2015-2020. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2015-2028, 
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
- zwolnień z podatku od nieruchomości, 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień od podatku, 
- zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, 
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
- reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku, zmiany jego 

nazwy i nadania Statutu, 
- zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku i Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Grudusku, 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Grudusk prawa 
użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie granic 



  

administracyjnych gminy stanowiących linię kolejową wąskotorową 
Mławskiej Kolei Dojazdowej: Mława Wąskotorowa – Maków Mazowiecki. 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z VIII 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 obrad. 
 
W głosowaniu w/w protokół zostały przyjęty jednomyślnie (głosowało 10 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

       Radny Pan Stanisław Makijonko – „zapadły uzgodnienia, że w II półroczu będą 
zrealizowane drobne sprawy zgłoszone przez radnych. Chodzi mi o obniżenie 
studzienki na ulicy Żeromskiego, wyrównanie chodnika na tej ulicy oraz 
zainstalowanie lampy oświetleniowej przy wjeździe na drogę do Kołaków Wielkich. 
Do tej pory brak jest  realizacji tych wniosków.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „na poprzedniej Sesji prosiłem obecną radną 
powiatową Panią Cicholską o podjęcie działań w sprawie uporządkowania drogi do 
Przywilcza, którą przemieszczał się obraz Matki Boskiej. Moja prośba jednak nie 
została zrealizowana. Przy tej drodze rosną drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu i 
powinny być już dawno wycięte. Dlaczego Powiatowy Zarząd Dróg nie zajął się tym 
tematem? Po raz kolejny zgłaszam wniosek odnośnie dokończenia modernizacji drogi 
do Przywilcza, wybudowania chodników i ustawienia na tej drodze znaków 
informacyjnych. Rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola proszą, aby było 
ono czynne dłużej chociaż o godzinę. Wielu rodziców pracuje i ma problemy z 
odbiorem swoich dzieci z przedszkola. Przystanki autobusowe na drodze z 
Ciechanowa, m.in. także w Przywilczu, są aktualnie źle usytuowane, zostały 
przeniesione w takie miejsca, że pasażerowie wysiadając z autobusów wpadają do 
przydrożnych rowów. Można byłoby zrobić jakieś wysepki lub inne zabezpieczenie.”  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „dlaczego nie było rozpowszechnionej informacji o 
odbiorze odpadów wielkogabarytowych w m-cu październiku? Nie wszyscy 
mieszkańcy mają dostęp do internetu i nie wiedzieli o tym. W naszym Ośrodku 
Zdrowia byłem świadkiem, jak z gabinetu lekarskiego pewna osoba wyszła dopiero 
po ok. 40 minutach, gdyż  Pani Humięcka w tym czasie odbierała chyba trzy telefony, 
prawdopodobnie z Urzędu Gminy, po których była bardzo zdenerwowana. 
Mieszkańcy Gruduska pytają się, czy uda się wykonać dojście do stawu? Czy zostały 
wykorzystane środki z PFRON na zatrudnienie osób bezrobotnych i 



  

niepełnosprawnych, i czy jest planowane korzystanie z nich w roku przyszłym? 
Pojemniki na odpady przy ul. Kolejowej nie zostały ostatnio opróżnione. W środę, 
kiedy jest dzień targowy i zajęty parking przy przystanku w centrum Gruduska, nie 
ma praktycznie możliwości wyjechania z ulicy Strażackiej. Należy poprawić tutaj 
organizację ruchu.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „Pan Wójt zna temat związany z doprowadzeniem wody do 
trzech rodzin w Purzycach-Trojanach. Przypominam o tym, gdyż kończy się już 
listopad. Do Pana Wójta złożyłem pismo w sprawie wyrównania poboczy na drodze 
do Purzyc-Trojan. Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, więc pytam się, czy istnieje 
szansa, aby jeszcze w tym roku ten problem został rozwiązany? Naprzeciwko szkoły, 
po drugiej stronie ul. Szkolnej jest sklep, który jest często w czasie przerw w 
zajęciach lekcyjnych odwiedzany gromadnie przez uczniów. Szczególnie kierowcy 
wyrażają obawy, że kiedyś może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia. W byłym 
Ośrodku Zdrowia są aktualnie wolne pomieszczenia, należałoby więc ogłosić przetarg 
na dodatkowe usługi medyczne, gdyż od kilku lat jesteśmy zdani wyłącznie tylko na 
jednego lekarza. Nie wiem, czy już pracuje młody lekarz, który miał być zatrudniony 
przez Panią Humięcką? O pomieszczenia w Ośrodku starają się nasi ludzie, m.in. 
spółdzielnia socjalna, ale chyba nie zajmą wszystkich, stąd warto byłoby pomyśleć o 
ogłoszeniu tego przetargu. Proszę Pana Czaplickiego o odpowiedź, czy usterki 
kanalizacji w Kołakach zostały usunięte?” 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz – „proszę o zainstalowanie lampy oświetleniowej na 
ulicy Cichej, na słupie przy posesji Państwa Starus.” 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „mieszkańcy ulicy Polnej w Grudusku proszą o 
uzupełnienie kruszywem asfaltowym ubytków w nawierzchni tej ulicy.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „Panie Wójcie, czy w ciągu trzech lat, które 
pozostały do końca kadencji, jest Pan w stanie cos zrobić dla Wiśniewa i Kołaków? 
Mieszkańcy Kołaków narzekają, że z urządzeń kanalizacyjnych wydobywają się 
nieprzyjemne zapachy.” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński – „na wyjeździe z drogi z Humięcina-Andrych na szosę 
ciechanowską powstała wyrwa w asfalcie, którą należałoby zlikwidować. W Zakrzewie 
Wielkim, przy posesji Państwa Jaworskich, należałoby dokonać naprawy mostku pod 
jezdnią.” 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński – „aktualnie trwa odbiór z pól buraków 
cukrowych przez samochody ciężarowe. Samochody te zatrzymując się na poboczach 
dróg, powodują załamywanie asfaltu.” 
 
Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański – „przy wjeździe do Przywilcza należałoby 
uporządkować teren, poprzez zasypanie istniejących tam dołów.” 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski – „należy poprawić organizację ruchu 
pojazdów przy wjeździe na parking obok nowego Ośrodku Zdrowia. Wszystkie 
ogłoszenia o zbiórce odpadów staram się udostępniać do ogólnej wiadomości 



  

mieszkańców, poprzez zamieszczanie w internecie, wywieszanie na słupach 
ogłoszeniowych, wysyłanie do mieszkańców. Na dzisiejszej Sesji jest obecna grupa 
transportowców, którzy pragną zwrócić się do Rady Gminy z postulatem o obniżkę 
stawek podatku od środków transportowych.” 
 
Pan Wojciech Kołakowski, reprezentujący posiadaczy środków transportowych – „w 
naszej gminie stawki podatku od środków transportowych, w porównaniu z innymi 
gminami, są bardzo wysokie. Prosimy o ich obniżenie, gdyż w innym przypadku ze 
świadczonymi usługami transportowymi przejdziemy do innych gmin. Czy nie 
należałoby się zastanowić nad sprawą powiększenia parkingu przy szkole w 
Grudusku?” 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska zwróciła się z wnioskiem o 
wyrównanie placu, na którym zakręca autobus szkolny oraz o uzupełnienie lamp 
oświetleniowych we wsi. 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor wnioskowała o uzupełnienie ubytków asfaltu na 
drodze w Wiksinie, właściwe oznakowanie miejscowości Rąbież Gruduski i Wiksin, 
gdyż dla osób spoza naszego terenu znalezienie właściwej wsi stanowi duży problem. 
Pani sołtys zwróciła się także z pytaniem, czy działka pod świetlicą w Wiksinie jest już 
wystawiona na sprzedaż. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki – „na dzień dzisiejszy usterka 
kanalizacji w Kołakach nie została usunięta, gdyż na przeszkodzie stanęły zasiewy na 
polach. Odór wydobywający się z kanalizacji sanitarnej związany jest z tym, że 
mieszkańcy nie posiadają odpowiedniej instalacji neutralizującej te nieprzyjemne 
zapachy. My na to wpływu już nie mamy.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w dniu dzisiejszym plac w Leśniewie Dolnym, na 
który wjeżdża autobus szkolny, jest naprawiany. W sprawie obniżenia studzienki na 
chodniku przy posesji Pana Kwiatkowskiego zaszło małe nieporozumienie, ale 
usuniemy tę usterkę, gdyż rzeczywiście jest kłopotliwa. W miarę możliwości 
finansowych będziemy uzupełniali lampy oświetleniowe, proszę o sygnały w tej 
sprawie. W dniu 2 grudnia będziemy negocjować cenę za konserwację oświetlenia 
ulicznego, więc ten problem będziemy mieć na uwadze. W sprawie drogi do 
Przywilcza rozmawiałem z Zarządem Dróg Powiatowych, ale faktycznie nic się nie 
dzieje. To samo dotyczy znaków informacyjnych przy drogach. Jeszcze raz w tych 
sprawach wyślę do PZD odpowiednie pismo. W sprawie wydłużenia czasu pracy 
przedszkola porozmawiam z Panią Dyrektor. Jest możliwość dodatkowego 
zatrudnienia  w przedszkolu osób posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi i to 
rozwiązałoby problem. Informacja o odbiorze odpadów wielkogabarytowych była 
rozpowszechniana wśród mieszkańców naszej gminy, ale następnym razem zwrócę 
uwagę, czy dotarła do wszystkich. Pani doktor Humięcka, rozmawiając tak długo 
przez telefon z Urzędem Gminy, zapewne wyjaśniała pewne ważne sprawy. 
Zorientujemy się, jak rozwiązać problem drogi do stawu w Grudusku. Na zatrudnienie 
w ramach PFRON bezrobotnych i niepełnosprawnych był wniosek dla dwóch osób. 
Nie wykorzystałem jednak tych środków, gdyż za duża była dopłata do pracownika. 
Dlatego bardziej opłacało się  zatrudnić bezrobotnych w ramach porozumienia z 



  

Urzędem Pracy. Pojemniki z odpadami na ulicy Kolejowej opróżnia firma, która jest 
podwykonawcą naszego głównego odbiorcy odpadów, firmy USKOM. Nie zawsze 
jednak ten podwykonawca dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie spełnia 
naszych oczekiwań. To samo dzieje się z odbiorem odpadów z cmentarza w 
Grudusku. Aktualnie na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji dotyczącej 
doprowadzenia wody do trzech rodzin w Purzycach-Trojanach, mam zapewnienie, że 
temat ten będzie załatwiony w dniu 10 grudnia. Znam sprawę związaną z jakością 
poboczy drogi do Purzyc-Trojan, będę się starał ten problem rozwiązać. Proszę Pana 
Ramę, aby był ze mną w kontakcie. Sam nieraz ze zgrozą patrzę, jak uczniowie 
przebiegają przez ulicę, aby dotrzeć do sklepu. Musimy w tej sprawie coś zaradzić. 
Aktualnie opracowuje się nową organizację ruchu w centrum Gruduska, 
dokumentacja jest na etapie uzgodnień. Myślę, że już niedługo nie będzie tyle 
kłopotów z ruchem pojazdów w tym punkcie wsi. Wkrótce ogłosimy przetarg na 
zagospodarowanie wolnych pomieszczeń w byłym Ośrodku Zdrowia a w przychodni 
Pani Humięckiej będzie zatrudniony nowy lekarz. Mieszkańcy muszą sami zadbać, aby 
z kanalizacji nie wydobywały się przykre zapachy, co wyjaśnił Pan Ryszard Czaplicki. 
Ponadto musimy zwracać uwagę, aby przykrycia studzienek kanalizacyjnych, które 
posiadają otwory do wydobywania się gazów z sieci, nie były zanieczyszczane. 
Wniosek Pana Rzodkiewicza dotyczący zainstalowania lampy oświetleniowej na ul. 
Cichej, postaram się uwzględnić podczas negocjacji cenowej konserwacji oświetlenia 
ulicznego w dniu 2 grudnia. Proszę, aby Pani Korycińska sprecyzowała, które lampy 
są do wymiany w Leśniewie Dolnym. Obecnie pozyskujemy kruszony asfalt, który 
wykorzystamy do uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Polnej. Wiemy wszyscy, 
że mieszkańcy wsi Wiśniewo domagają się budowy kanalizacji. Wszystko jest na 
dobrej drodze, jest opracowywana dokumentacja tej inwestycji. Zrobić coś dla danej 
wsi można wykorzystując fundusz sołecki, trochę tych pieniędzy będzie. W latach 
2010-2014 gmina wykorzystała możliwości dofinansowywania inwestycji. 
Zainwestowaliśmy w tym okresie ok. 24 mln zł a to duży wydatek. Sąsiednie gminy 
wydały o wiele mniej. Dlatego też teraz na większość zgłaszanych zadań brakuje 
pieniędzy, musimy poczekać ze dwa lata, aby zbilansować budżet, gdyż nie można 
ciągle inwestować. Lokalizację przystanków autobusowych opracował Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Faktycznie, nie są one we właściwych miejscach. 
Wystąpię do MZDW z pismem w tej sprawie. W sprawie likwidacji wyrwy w asfalcie 
na wyjeździe z drogi z Humięcina-Andrych na szosę ciechanowską, wystosowałem już 
pismo, gdyż ten sam wniosek zgłaszał także radny Pan Andrzej Rykowski. Mostek 
pod drogą w Zakrzewie Wielkim naprawimy, proszę tylko, aby Pan Cywiński był ze 
mną w kontakcie. Drogi powinny być wykorzystywane do właściwych celów, możemy 
np. ustawić znaki zakazujące załadunku buraków na samochody ciężarowe, ale czy 
przyniesie to oczekiwane efekt? W nowym budżecie może znajdziemy jakieś 
pieniądze na zasypanie dołów w Przywilczu. Problem parkingu przy szkole jest 
ważny. Uważam, że w tym temacie powinna być także większa dyscyplina rodziców, 
aby zapewnić bezkolizyjny ruch pojazdów podczas przywożenia dzieci do szkoły. Do 
PRDI Mława zwróciłem się z prośbą o dokonanie wyceny naprawy dróg w Wiksinie, 
Sokólniku i Purzycach-Trojanach. Naprawy tych dróg zostałyby dokonane, ale 
przeszkodą jest brak środków finansowych. Działka w Wiksinie nie jest naszą 
własnością, ale Agencja Nieruchomości Rolnych chce, aby przejęła ją gmina.” 
 



  

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Barbara Michalska poinformowała, że 
w czasie przerw lekcyjnych uczniowie mają zakaz opuszczania budynku szkoły, ale 
zakaz ten nie zawsze respektują. 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „na parkingu przy szkole niewłaściwie są ustawiane 
samochody, stąd często tyle zamętu. Parking można poszerzyć wykorzystując na ten 
cel pas trawnika przy placu zabaw.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko uważał, że problem ruchu pojazdów na terenie 
szkoły może rozwiązać właściwe ustawienie znaków informujących o wjeździe i 
wyjeździe. 
 
Ad.pkt.4 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska -  „w okresie międzysesyjnym pełniłam 
cotygodniowe dyżury w Urzędzie Gminy. Na bieżąco informuję Pana Wójta o 
problemach mieszkańców, zgłaszanych przez nich uwagach i wnioskach, dotyczących 
m.in. problemów z oświetleniem i innymi utrudnieniami, z jakimi spotykają się w 
codziennym życiu. Współpracuję z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie 
przygotowania materiałów na Sesję Rady Gminy, odpowiadam na wpływające do 
Rady pisma po uzyskaniu odpowiednich wyjaśnień. W dniu 11 listopada 
uczestniczyłam w obchodach Święta Niepodległości.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „zakończyliśmy projekt związany z wyposażeniem 
grodziska, w dniu 11 listopada było symboliczne otwarcie obiektu. W Humięcinie-
Klarach dobiegła końca modernizacja drogi, aktualnie zadanie jest rozliczane. 
Staraliśmy się zakończyć roboty w terminie, jednak nie do końca został wykonany 
wjazd na tę drogę. Opublikowany został komunikat o środkach finansowych, które 
można pozyskać z PROW na realizację różnych zadań. Niestety, pieniędzy tych jest 
dużo mniej niż się wcześniej mówiło. W ramach tego programu można zakupić 
działkę, która zostałaby wykorzystana u nas na targowisko. Na ten cel można 
pozyskać do 1 mln zł dofinansowania. Wcześniej mówiło się o możliwości pozyskania 
do 3 mln zł dofinansowania na modernizację dróg gminnych. Wytypowaliśmy drogi 
gminne do remontu, zleciłem już wykonanie dokumentacji, ale okazuje się, że 
niewiele pieniędzy będziemy mogli otrzymać na ten cel. Program ten przewiduje 
także możliwość pozyskania środków na ochronę zabytków. W tej chwili trwa remont 
w Szkole Podstawowej w Grudusku, koszt zadania, zgodnie z przetargiem wyniósł 
241 tys. zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, chcemy skorzystać ze środków 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Pieniądze można otrzymać 
dopiero po całkowitym zakończeniu zadania. Pamiętać jeszcze musimy o naprawie 
dachu na pawilonie a jak i to zrobimy, to znacznie poprawią się warunki nauki i pracy 
nauczycieli. Za kwotę 39 tys. zł dokonaliśmy kolejnego doposażenia w sprzęt 
jednostek OSP. Zakupiony został rozpieracz do wydobywania ludzi z uszkodzonych w 
czasie wypadku samochodów, węże, ubrania żaroodporne. Kończymy zadanie 
związane ze zbiórką azbestu. Pozostało jeszcze do usunięcia ok. 15 ton azbestu ale 
nie możemy dojść do porozumienia z firmą, która dokonywała zbiórki, gdyż chce 
zapłaty za część dotychczas wykonanych prac. Nie możemy dokonać tej zapłaty, 
gdyż pieniądze pozyskamy dopiero po całkowitym zakończeniu zadania. W okresie 



  

międzysesyjnym uczestniczyłem w spotkaniu mieszkańców osiedla przy ulicy 
Kolejowej, w czasie którego omawiany był problem usytuowania garaży, załatwiałem 
sprawy związane z odszkodowaniami za szkody wyrządzone przez suszę, odbyło się 
spotkanie z Komendą Powiatową OSP w sprawie ćwiczeń, które zostały 
przeprowadzone na naszym grodzisku. W Rostkowie odbyło się zebranie 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”, na którym przyjęto 
Statut i dokonano wyboru władz. Dziękuję tym wszystkim osobom, które wniosły 
swój wkład w przygotowania do przeprowadzenie wyborów do parlamentu w naszej 
gminie. Gromadzimy dokumentację w sprawie wydawanych decyzji środowiskowych 
w związku z prowadzonymi przez rolników inwestycjami związanymi z hodowlą trzody 
chlewnej. Jest jedno odwołanie od tej decyzji.  Prowadzone były działania związane z 
uregulowaniem problemu działek na osiedlu przy ul. Kolejowej. Odbyły się 
uroczystości związane ze Świętem Niepodległości, uczestniczyłem w zebraniu 
sprawozdawczym Zarządu Powiatowego OSP. Od nowego roku, z inicjatywy 
Starostwa Powiatowego, w Urzędzie Gminy będzie można korzystać z porad 
prawnych. Udzielane będą przez pięć dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie. 
Pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach, związanych z 
pozyskiwaniem środków unijnych.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, czy działka przy stadionie 
sportowym będzie przejęta przez gminę, gdyż rośnie na niej sterta śmieci. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki potwierdził, że działka ta zostanie przez gminę 
przejęta. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „wizerunek naszej gminy jest tragiczny. Nie 
mamy co się porównywać np. do gminy Czernice Borowe, gdzie są piękne remizy 
OSP, place zabaw, dobre drogi. Może się ich zapytamy, jak oni to zrobili?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „zatrudniamy w Urzędzie Gminy prawnika, któremu płacimy 
i to on powinien udzielać porad prawnych mieszkańcom gminy.” 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że radca prawny jest 
zatrudniony wyłącznie dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy, jednak istnieje 
możliwość umówienia spotkania w celu pozyskania porady prawnej. 
 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby teraz przystąpić do 
rozpatrywania pkt. 7 obrad „podjęcie uchwał”. Wniosek ten wiąże się z obecnością na 
Sesji delegacji posiadaczy środków transportowych, którzy chcieliby poznać decyzję 
Rady odnośnie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
Powyższy wniosek, poddany pod głosowanie, przyjęty został jednomyślnie 
(głosowało 11 radnych). 
 
 
 
 



  

Ad.pkt.7 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
1/ projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 
 
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 
Miłoszewska.  
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 51/IX/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 11 radnych). 
 
2/ projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2015-2028, 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko zwrócił się z pytaniem, czy zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej związane są także z proponowaną do podjęcia uchwałą w sprawie 
zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego? 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska stwierdziła, że zmiany takie będą 
wprowadzone, gdy Rada podejmie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
konsolidacyjnego. 
 
Innych uwag do projektu uchwały Komisje Rady nie zgłosiły. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 52/IX/2015 przyjęta została 10 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym się (głosowało 11 radnych). 
 
3/ projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 
 
Przewodniczący Komisji Rady, Pan Stanisław Makijonko i Pan Zbigniew Mierzejewski 
zgłosili wniosek, aby stawki podatku od nieruchomości były na poziomie roku 2015. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 53/IX/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
11 radnych), zgodnie z opinią Komisji Rady. 
 
4/ projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko – „Gminny Ośrodek Kultury wynajmuje swoje 
pomieszczenia pod działalność gospodarczą. Czy podlega zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości?” 
 



  

Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że wynajmowane pod 
działalność gospodarczą pomieszczenia są opodatkowane, Dyrektor GOK składa 
deklarację podatkową zgodnie z przepisami. 
 
Innych uwag do projektu uchwały Komisje nie zgłosiły. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 54/IX/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 11 radnych). 
 
5/ projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 
oraz zwolnień od podatku 
 
Przewodniczący Komisji Rady, Pan Stanisław Makijonko i Pan Zbigniew Mierzejewski 
zgłosili wniosek, aby stawki podatku od środków transportowych obniżyć o 20 % w 
stosunku do stawek ujętych w projekcie uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 55/IX/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
11 radnych) i uwzględnia wniosek Komisji Rady. 
 
6/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki stwierdził, że kredyt ten trzeba zaciągnąć w celu 
skonsolidowania spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, co nie spowoduje dalszego 
zadłużenia gminy. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „co by się stało, gdyby kredyt ten nie został 
zaciągnięty? Przecież zadłużenie gminy wydłuży się o 10 lat.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „kredyt zabezpieczy gminę tylko na pewien okres a 
inwestycje należy wstrzymać. Czy za pewien czas nie trzeba będzie zaciągać 
kolejnego kredytu?” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w przypadku odrzucenia przez Radę 
uchwały w sprawie zaciągnięcia tego kredytu, trzeba będzie zrównoważyć budżet na 
2016 rok poprzez cięcie wydatków. W specyfikacji przetargowej uwzględniony będzie 
zapis, że kredyt ten może być spłacony wcześniej a po 2017 roku raty kredytu nie 
będą wielkie. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 56/IX/2015 przyjęta została 8 głosami przy 3 
głosach wstrzymujących się (głosowało 11 radnych). 
 
7/ projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 



  

W głosowaniu w/w Uchwała Nr 57/IX/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
11 radnych). 
 
8/ projekt uchwały w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku, 
zmiany jego nazwy i nadania Statutu 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko zgłosił wniosek, aby w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu, w § 10 pkt 1 zamiast zapisu: „przy Ośrodku może działać Rada Programowa”, 
był zapis: „przy Ośrodku działa Rada Programowa”. 
 
Komisja Społeczno-Socjalna nie zgłosiła uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 58/IX/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 11 radnych), wraz z wnioskiem zgłoszonym Przez Pana Stanisława 
Makijonko. 
 
9/ projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w grudusku i Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Grudusku 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 59/IX/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
11 radnych). 
 
10/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez 
Gminę Grudusk prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie 
granic administracyjnych gminy stanowiących linię kolejową wąskotorową Mławskiej 
Kolei Dojazdowej: Mława Wąskotorowa – Maków Mazowiecki 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 60/IX/2015  przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 11 radnych). 
 
Na swych posiedzeniach przed IX Sesją, Komisje Rady Gminy pozytywnie 
ustosunkowały się do ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2015, ustalonej w wysokości 53,75 zł za 1 dt przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i ogłoszonej w Komunikacie z dnia 19 października 2015 r. 
Wobec powyższego nie zachodziła konieczność podjęcia uchwały w/w sprawie. 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

 
 
 
 



  

Ad.pkt.5 
 
     Krótkiej informacji na temat głównych założeń projektu budżetu gminy na 2016 
rok udzielił Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki, stwierdzając na zakończenie wystąpienia, 
że projekt ten wymaga jeszcze dopracowania. 
 

(projekt budżetu gminy na 2016 rok – w załączeniu protokołu) 
 
 
Ad.pkt.6 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki przedstawił, z jakich dokumentów składa się 
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015-2020. Strategia ta zawiera: raport o stanie 
gminy, rys historyczny gminy, położenie i podział administracyjny gminy, opis 
środowiska przyrodniczego, demografię, analizę gospodarki i działalności 
gospodarczej, możliwości turystyczne, opis infrastruktury technicznej i społecznej, 
analizę mocnych i słabych stron gminy. Pan Wójt zaproponował, aby dokładniejsze 
omówienie tego dokumentu przełożyć na późniejszy termin.  
 
Ad.pkt.8 
 
      Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „na zlecenie powiatu, pracownicy oczyszczali 
naszą rzeczkę od miejscowości Kozły. Jednak z końcem października zlecenie to 
zostało wycofane a rzekę naprawdę należałoby uporządkować. W m-cu październiku 
miał zostać ogłoszony przetarg na wybór firmy ubezpieczeniowej mienia gminnego i 
nie doszło do tego.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski przypomniał o konieczności właściwego 
oznakowania drogi powiatowej do Kołaków Wielkich oraz poprawy ułożenia mostków 
pod tą drogą. 
 
Radny Pan Jacek Rama wnioskował, aby ustalony przez Radę ranking dróg gminnych 
przeznaczonych do remontu, został przegłosowany na następnej Sesji. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski wyraził obawy, że wobec trudnej sytuacji 
finansowej gminy, fundusz sołecki może być nie zrealizowany.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „projekty drogowe, które zostały wykonane na 
zlecenie gminy, były uzgadniane z odpowiednimi jednostkami.  Może ktoś jest 
zainteresowany projektem związanym ze szkoleniem osób starszych w zakresie 
obsługi komputerów? Proszę o zgłaszanie chętnych osób, szkolenie jest bezpłatne. 
Wysłane zostały informacje odnośnie pomoru świń. Musimy mieć na uwadze ten 
temat, gdyż zagrożenie tą choroba jest poważne. Ogłosiliśmy przetarg na wybór 
firmy, która będzie zajmować się zbiórką odpadów oraz przetarg na wybór dostawcy 
paliwa do naszych pojazdów. Wkrótce ogłosimy także przetarg na ubezpieczyciela 
naszego majątku gminnego. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniliśmy firmy, 
które będą sią zajmować odśnieżaniem naszych dróg (Pan Wójt poinformował, jakie 
firmy zostały wybrane i które rejony gminy będą odśnieżać). Zbiórka odpadów nie 



  

przebiega zgodnie z planem, nałożona została na nas kara w wysokości 1795 zł za 
nie osiągnięcie wymaganych parametrów segregacji odpadów w 2014 roku. Stąd też 
gorąca prośba o prowadzenie tej segregacji. Ogłoszony został wyrok w procesie 
sądowym z archeologiem, Panem Petrykowskim. Sąd nakazał Panu Petrykowskiemu 
pełne wykonanie zadań określonych w umowie. Uważam, że po to spotkaliśmy się i 
ustaliliśmy kolejność dróg gminnych do modernizacji, aby to było realizowane. Część 
pieniędzy przeznaczonych z funduszu sołeckiego na inwestycje, można odzyskać z 
budżetu Wojewody.”  
    
Ad.pkt.11 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, IX Sesja rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
    
      Protokółował                                                             Przewodnicząca Rady                                                         
   Jerzy Czarniewicz                                                             mgr Beata Ciska                                                             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  


