
PROTOKÓŁ Nr V/2015 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 25 marca 2015 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1705. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych oraz zaproszonych gości a 
w szczególności nowo wybranych sołtysów, którym pogratulowała wyboru i życzyła 
owocnej pracy.  
Następnie Pani Przewodnicząca stwierdziła prawomocność Sesji informując, że na 
stan 15 radnych, obecnych jest 14 radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza oraz poinformowała, że 
dzisiejsza Sesja będzie nagrywana za pomocą dyktafonu. 
 
Porządek obrad V Sesji Rady, w zastępstwie Pani Przewodniczącej, przedstawiła 
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Barbara Żelazińska, która zgłosiła wniosek, aby do 
porządku obrad dodać projekt uchwały w sprawie stwierdzenia właściwości Rady 
Gminy Grudusk do załatwienia protestu wyborczego Pana Jacka Ramy dotyczącego 
wyborów sołtysa w miejscowości Borzuchowo-Daćbogi gm. Grudusk. 
 
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. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 

roku oraz ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Grudusk na rok 2014. 

6. Ocena realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Grudusk w latach 2011-2015”. 

7. Informacja o wnioskach zgłoszonych na Zebraniach Wiejskich, proponowanych 
do realizacji przez Radę Gminy w kadencji 2014-2018. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
           - zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 
           - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata  
             2015-2028                                                                         
           - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
              komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

  - wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – lub -     
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Grudusk na rok 2016 
środków stanowiących fundusz sołecki, 



  

   - przyjęcia „Gminnego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”, 
   - przyjęcia „Programu opieki zad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2015 roku”, 
   - bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości w prawo własności nieruchomości, 

             - wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 17/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z                                                                      
          dnia 21 stycznia 2015 r. określającej bonifikaty przy sprzedaży lokali  
          mieszkalnych z zasobów komunalnych wraz z gruntami 
          -  stwierdzenia właściwości Rady Gminy Grudusk do załatwienia protestu  
          wyborczego Pana Jacka Ramy dotyczącego wyborów sołtysa w miejscowości 
          Borzuchowo-Daćbogi gm. Grudusk            

9. Sprawy różne.  
10. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad.pkt.2 
 
     Wiceprzewodnicząca Rady Pani Barbara Żelazińska zgłosiła wniosek, aby protokół 
z IV  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 IV Sesji 
Rady: 
- Pan Wójt nie odpowiedział na zgłoszone podczas Sesji wnioski radnych: Pani 
Ciskiej, Pana Gołębiewskiego i Pana Cywińskiego – wnioski są zapisane w protokole, 
nie ma zapisu o udzielonych odpowiedziach, 
- w protokole powinien być następujący  zapis wypowiedzi Pana Gorczycy: ” Wójt 
Gminy poinformował, że wpłynął przelew za wydzierżawienie wysypiska odpadów 
komunalnych na kwotę 60 tys. zł”, w protokole z III Sesji Rady nie ma w ogóle takie 
zapisu, nie ma także zapisanego wyjaśnienia, na jaki cel ta kwota została 
przeznaczona, 
- ile faktycznie kosztował piec do Ośrodka Zdrowia, gdyż na posiedzeniu komisji i na 
Sesji była mowa o kwocie 4 tys. zł a w protokole z IV Sesji jest wpisana kwota 7134 
zł. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „pod koniec grudnia 2014 roku faktycznie przyszła 
do nas kwota w wysokości 60 tys. zł. + VAT, za 6 m-cy dzierżawy wysypiska 
odpadów komunalnych. VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musieliśmy 
odprowadzić. Pieniądze te zostały przeznaczone na najpilniejsze potrzeby gminy. Piec 
dla Ośrodka Zdrowia kosztował 7134 zł i naprawdę nie wiem, skąd się wzięła kwota 4 
tys. zł. Odnośnie wniosku Pana Gołębiewskiego, dotyczącego dokończenia remontu 
drogi wiodącej do Pana Jaroszewskiego, zostało wysłane pismo do Powiatowego 



  

Zarządu Dróg, gdyż jest to droga powiatowa. Drogi w Humięcinie, do posesji 
Państwa Krębskich i Państwa Gaładyk, które Pan Cywiński zgłaszał do remontu, są 
aktualnie robione. Lampy w centrum Gruduska już się palą, ponadto przy Urzędzie 
Gminy będą jeszcze trzy lampy świecić się przez całą noc, wkrótce zostaną w tej 
sprawie ustalone szczegóły, gdyż sprawa tego oświetlenia wiąże się z opracowaniem 
dokumentacji.” 
 
W głosowaniu w/w protokół został przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 radnych), 
bez odczytywania, łącznie z uwagami zgłoszonymi przez Pana Zdzisława Gorczycę. 
 
Ad.pkt.3 
 

      Radny Pan Piotr Gołębiewski – „Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, Pan 
Borkowski, będąc na naszej ostatniej Sesji obiecywał dokończenie remontu drogi w 
Przywilczu, łącznie z chodnikami oraz oczyszczeniem rowów. Chcę się także zapytać, 
jak wygląda sprawa związana z remontem naszej świetlicy? W klubie sportowym 
„Sokół” aktualnie w rozgrywkach uczestniczy tylko drużyna juniorów. Jednak zdarza 
się, że chłopcy ci wyjeżdżając na mecz nie mają nawet wody do picia.” 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz zapewnił, że są to nieprawdziwe zarzuty. Piłkarze 
„Sokoła” wyjeżdżając na mecz zawsze mają zapewnione napoje. 
 
Radna Pani Anna Małecka – „kiedy zostaną dokończone prace przy stawie wiejskim w 
Rąbieżu Gruduskim, czy nastąpi to jeszcze w tym roku? Na drogi gminne należy 
sprowadzić równiarkę i po zimie wyrównać wszystkie nierówności. Dobrze byłoby, 
żeby o fakcie przyjazdu równiarki powiadomić sołtysa.” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „droga do Pszczółek-Czubaków szczególnie po opadach 
deszczu oraz w miejscu, gdzie przebiegały wykopy pod światłowód, jest w bardzo 
złym stanie. Dobrze byłoby pomyśleć o środkach na remont tej drogi na całej 
długości. Ponadto na tę drogę, w samej wsi, przydałoby się teraz nawieźć żwiru.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „w dniu wczorajszym na posiedzeniu naszej komisji 
powiedziałem, że na stadionie sportowym może być teraz plac targowy, gdyż 
drużyna „Sokoła” wycofała się z rozgrywek. Nie należy dosłownie interpretować 
mojej wypowiedzi, chodziło mi o to, że drużyna przestała grać z uwagi na brak 
środków finansowych a trzy, czy cztery mecze drużyny juniorów nie załatwią nam 
problemu z związanego  pełnym wykorzystaniem stadionu. Czy Pan Wójt ma jakąś 
wizję odnośnie naprawy tej zaistniałej obecnie sytuacji? Prosiłbym o zaprezentowanie 
Radzie składu sołtysów, gdyż po ostatnich wyborach jest wśród nich wielu nowych, 
których nie znamy a Rada będzie musiała z nimi nawiązać współpracę.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zgłosił do realizacji następujące wnioski: 
- wniosek od Ochotniczych Straży Pożarnych: „czas udziału strażaków w akcji 
ratowniczej w czasie krótszym niż 1 godzina, powinien być zaokrąglony do pełnej 
godziny, natomiast rzeczywisty czas udziału w akcji w następnej godzinie, zaokrąglić 
do pół godziny. 



  

- należy usunąć śmieci z działki przy stadionie sportowym. Wniosek ten był zgłoszony 
na Zebraniu Wiejskim w Grudusku i nie został wpisany do wykazu wniosków 
proponowanych do realizacji przez Radę Gminy, 
- rzeczoznawca powinien wydać opinię na temat zakresu prac przy modernizacji 
stawu wiejskiego w Rąbieżu Gruduskim i wielkości poniesionych kosztów, 
- dlaczego tylko w ostatnim roku na cele orkiestry dętej przeznaczono kwotę 46 tys. 
zł a na potrzeby klubu sportowego „Sokół” przez ostatnich kilka lat nie przeznaczano 
żadnych pieniędzy, lub były to niewielkie kwoty?  
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski prosił o pełną realizację wniosków zgłoszonych na 
Zebraniu Wiejskim w Kołakach Wielkich. 
 
Radny Pan Jacek Rama – „czy jest to prawdą, bo krążą takie głosy, że nasze 
wysypisko odpadów komunalnych, które zostało wydzierżawione, ma się rozwijać i 
powiększać? Droga Grudusk – Purzyce-Trojany wymaga żwirowania. Dobrze byłoby 
sprawdzić w jakim ona teraz jest stanie. Na drodze w Borzuchowie-Daćbogach należy 
uzupełnić kawałek asfaltu. Temat sportu w naszej gminie był już podejmowany, 
dzisiaj możemy tylko z zazdrością popatrzeć, jak ta działalność wygląda w innych 
gminach. Tygodnik Ciechanowski podał wykaz Wójtów, którym należy się ekwiwalent 
pieniężny za niewykorzystane urlopy. Na wykazie był umieszczony także nasz Wójt 
Gminy. Ponieważ są dość spore kwoty pieniędzy, proszę Pana Wójta, aby 
wykorzystywał należny mu urlop.” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński – „proszę o naprawienie mostku na drodze do Pana 
Pajewskiego, który był bardzo wąski a teraz  został zerwany.” 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek – „należy obciąć gałęzie drzew rosnących 
zarówno przy drogach powiatowych jak i gminnych, które utrudniają poruszanie się 
pojazdów. Szczególnie trudna pod tym względem sytuacja jest przy posesji Państwa 
Sobczaków. Gałęzie przy drogach gminnych mogliby obciąć pracownicy zatrudnieni 
przy Urzędzie Gminy.” 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska – „Pan Wójt obiecywał nam, że do 
końca maja zostanie wykonana przebudowa drogi wewnętrznej w naszej wsi, o czym 
miał także poinformować mieszkańców na piśmie. Czy był już przetarg na wyłonienie 
wykonawcy tego zadania? Obecnie zostały wycięte drzewa przy tej drodze i to 
ułatwia wjazd samochodów ciężarowych na teren osiedla w kierunku sklepu. 
Kierowcy ignorują protesty mieszkańców odnośnie zakazu wjazdu na tę drogę.  
Dobrze byłoby, aby Pan Wójt wywiązał się ze swoich obietnic i prace na tej drodze 
rozpoczęły się do końca tego miesiąca.” 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska  zgłosiła wniosek, aby na plac 
w Leśniewie Dolnym, gdzie zawraca autobus szkolny, należy nawieźć żwiru. Ponadto 
uważała, że na odcinku drogi przebiegającej przez wieś, należy wprowadzić 
ograniczenie prędkości pojazdów. 
 
Sołtys wsi Leśniewo Górne Pan Marek Kozicki postulował o wyrównanie i nawiezienie 
żwirem dróg gminnych w jego sołectwie. 



  

 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński – „w naszej wsi, koło posesji Pana 
Kuskowskiego mostek pod asfaltem jest już tak zamulony, że utrudnia to przepływ 
wody. Niewielki odcinek drogi w Żarnowie czeka na wykończenie a teraz należałoby 
go wyrównać. Gałęzie drzew również u nas utrudniają poruszanie się pojazdów, 
szczególnie przy posesji Pana Kołakowskiego.” 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska wnioskowała o dokończenie remontu 
drogi biegnącej przez wieś. 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor – „przy stawie w naszej wsi jest droga, którą 
zalewa woda spływająca od strony posesji Państwa Marciniak i od strony byłej bazy 
SKR. Powoduje to, że poruszanie tą drogą jest bardzo utrudnione.” 
 
Sołtys wsi Humięcino-Andrychy Pani Ewa Rykowska postulowała o wyrównanie 
poboczy drogi powiatowej wiodącej do wsi. 
 
Sołtys wsi Pszczółki Górne Pan Lucjan Purzycki poinformował, że podczas prac 
związanych z budową siłowni wiatrowej w Pszczółkach-Szerszeniach, uszkodzony 
został asfalt drogi wiodącej do tej wsi. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski stwierdził, że Rada powinna uchwalić 
fundusz sołecki, co stworzy możliwość wykonywania drobnych prac w 
poszczególnych miejscowościach. 
 
Sołtys wsi Nieborzyn Pan Grzegorz Oman wnioskował o przeprowadzenie remontu 
świetlicy wiejskiej oraz o wyrównanie w jego wsi drogi gminnej. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „będziemy się starali dokończyć modernizację drogi 
w Przywilczu, łącznie z chodnikami do posesji Państwa Jaroszewskich. Będę 
rozmawiał z Powiatowym Zarządem Dróg w tej sprawie, są oni aktualnie na etapie 
organizowania przetargów. Jeszcze wczoraj Z-ca Kierownika PZD w rozmowie ze mną 
zapewnił, że jak tylko wygospodarowane zostaną pewne oszczędności, przystąpią do 
dokończenia remontu drogi w Przywilczu. Z remontem świetlicy w Przywilczu jeszcze 
poczekajmy, może zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie tych zadań 
i uda się pozyskać pewne środki na ten cel. Mówi się, że pierwszy taki nabór 
wniosków, w ramach „programu odnowy wsi”, nastąpi w lipcu tego roku. Odnośnie 
tematu związanego z dokończeniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu 
wokół stawu w Rąbieżu Gruduskim jesteśmy na jutro umówieni z projektantem, z 
którym postaramy się dokonać aktualizacji dokumentacji a następnie ogłosimy 
przetarg na wyłonienie wykonawcy. Od dnia dzisiejszego na drogach gminnych 
pracuje równiarka, sukcesywnie nawozimy te drogi żwirem. Sołtysów będziemy 
kolejno informować, na których drogach równiarka będzie pracowała. Spróbujemy 
naprawić drogę w Pszczółkach-Czubakach i szukać pieniędzy na przebudowę tej drogi 
na całym odcinku. Odbyło się spotkanie z dyrektorem firmy, która rozprowadzała 
światłowód i informacje o wszelkich usterkach powstałych po tych pracach, zostały 
przekazane. Otrzymaliśmy informację, że likwidacja powstałych szkód miała się już 
rozpocząć od poniedziałku. Informowałem Urząd Marszałkowski o powstałych 



  

szkodach, miałem obiecane, że będą one usuwane. Wystosuję w tej sprawie jeszcze 
raz odpowiednie pismo. Stadion sportowy ma służyć młodzieży. Czasami jest trudno 
to wszystko utrzymać na należytym poziomie, ale jak tylko pozwalały możliwości 
staraliśmy się klub sportowy wspomagać finansowo. Wszyscy wiemy, jak trudna jest 
sytuacja finansowa gminy, ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni 
rok można będzie się dowiedzieć, na jak wiele zadań zabrakło pieniędzy. Trudno jest 
coś planować, kiedy np. z tytułu podatków do budżetu nie wpłynęło ok. 90 tys. zł. Za 
wszelką cenę musimy uzdrowić sytuację na polu sportowym, której aktualny obraz 
wynika nie z niechęci, ale z braku pieniędzy.  
(W tej części wystąpienia Pan Wójt zaprezentował sołtysów, którzy zostali wybrani na 
Zebraniach Wiejskich w poszczególnych wsiach). 
Zaokrąglenie do 1 godziny czasu udziału w akcji ratowniczej strażaków jest 
racjonalne i na najbliższą Sesję Rady przygotujemy w tej sprawie odpowiedni projekt 
uchwały. Śmieci przy stadionie są składowane na działce, która jest własnością 
Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Z tego też względu to nie gmina jest zobligowana do 
ich usunięcia. Mimo to skieruję do Agencji pismo w tej sprawie. Możemy powołać 
biegłego w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego stawu w Rabieżu Gruduskim 
jak tylko Rada przeznaczy na ten cel pieniądze. Na następnej Sesji postaram się 
dokładnie ustosunkować do tego problemu. Tematem dzisiejszych obrad jest również 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia funduszu sołeckiego. Jak tylko Rada przyjmie 
taką uchwałę, to w wielu miejscowościach będzie można wykonać sporo drobnych 
robót, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami na Zebraniach Wiejskich, także w Kołakach 
Wielkich. Składowisko odpadów komunalnych nie będzie rozbudowywane, aktualnie 
jest na etapie zamknięcia. Zostało już przysypane, firma USKOM dodatkowo 
zamontowała pizometry, obiekt jest monitorowany a wszystko odbywa się w sposób 
profesjonalny do tego stopnia, że przyjeżdżają ludzie z innych terenów aby zobaczyć, 
jak to zostało wykonane. Firma USKOM będzie dzierżawiła i utrzymywała wysypisko 
przez 30 lat. Ostatnio nasi mieszkańcy mieli wiele niejasności odnośnie tego 
wysypiska, ale przecież wszystkie sprawy związane z wydzierżawieniem obiektu 
zostały przedyskutowane i uzgodnione. Drogi gminne nawozimy żwirem, na drogach 
tych pracuje już równiarka, dzisiaj transport żwiru został skierowany do Borzuchowa. 
Jest trochę opóźnienia w tym temacie, dlatego tez proszę o cierpliwość. Ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jeszcze nie pobrałem. Będąc Wójtem Gminy 
przez 20 lat nie wykorzystywałem urlopu nie dlatego, aby wziąć pieniądze, po prostu 
nie miałem na to czasu. Teraz jest w Urzędzie Gminy Pani Sekretarz, więc będę miał 
większą możliwość pójścia na urlop. Nasza gmina cały czas się rozwija, idziemy do 
przodu, można to sprawdzić np. w internecie. Są trudności finansowe, gdyż na 
realizowane zadania musieliśmy mieć swój wkład. Realizujemy tylko te zadania, które 
są niezbędne, jak np. modernizację oczyszczalni ścieków. Przyjmuję do realizacji 
wniosek Pana Cywińskiego dotyczący naprawy mostku na drodze wiodącej do Pana 
Pajewskiego. Problem związany z przebudową drogi w Humięcinie-Klarach będzie 
rozwiązany. Agencja wolno podejmuje decyzje, ale jutro dostarczę pozostałe, 
niezbędne dokumenty i będzie można przystąpić do realizacji zadania. Wniosek Pana 
Waldemara Płatka dotyczący obcięcia gałęzi zgłoszę do Powiatowego Zarządu Dróg. 
Wiem, że PZD ma spór z Panem Sobczakiem o własność drzew rosnących przy jego 
posesji. Obecnie dysponuję tylko dwoma robotnikami, których wykorzystuję do prac 
porządkowych, np. zbierania śmieci. Na plac w Leśniewie Dolnym, gdzie zakręca 
autobus szkolny, nawieziemy żwiru. Ponadto wystąpię do Mazowieckiego Zarządu 



  

Dróg o ustawienie znaków ograniczających prędkość pojazdów w Leśniewie Dolnym.  
Równiarka będzie także skierowana do Leśniewa Górnego, postaram się załatwić 
wnioski  dotyczące udrożnienia mostku i obcięcia gałęzi w Żarnowie, pomyślimy, jak 
rozwiązać problem zalewania drogi w Wiksinie, przyjrzę się poboczom drogi do 
Humięcina-Andrych. Do tej pory uporządkowany został stan prawny świetlicy w 
Nieborzynie, dalsze postępowanie w tej sprawie uzależnione będzie od posiadanych 
środków finansowych. Wniosek Pana Malinowskiego dotyczący utworzenia funduszu 
sołeckiego może być zrealizowany na dzisiejszej Sesji, kiedy Rada przyjmie uchwałę 
w tej sprawie, natomiast wniosek Pani Łojewskiej w sprawie dokończenia 
modernizacji drogi w Kołakach Wielkich, skieruję do Powiatowego Zarządu Dróg.” 
 
Dyrektor GOK Pan Marek Szpakut – „Gminny Ośrodek Kultury pomoże finansowo 
klubowi sportowemu „Sokół”, kiedy będzie miał na ten cel pieniądze. Klub dalej 
funkcjonuje, w tej chwili utrzymywana jest drużyna juniorów, w której gra 21 
chłopców. Do rozegrania mamy 10 meczów w sezonie, juniorzy prezentują niezły 
poziom, co jest zasługą Pana Rzodkiewicza. Prawdą jest, że klub sportowy nie 
otrzymał wszystkich obiecanych pieniędzy na swoją działalność.” 
 
Ad.pkt.4 
 
      Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „w okresie międzysesyjnym 
uczestniczyłam w 4 zebraniach związanych z wyborem sołtysów: w Humięcinie, 
Łysakowie, Rąbieżu Gruduskim i Grudusku. 15 lutego wzięłam udział w uroczystości 
poświęconej pamięci Mariana Czaplickiego. Wspólnie z Panem Wójtem złożyliśmy 
kwiaty na cmentarzu, wzięliśmy udział w Mszy Św. oraz spotkaniu okolicznościowym 
na grodzisku w Grudusku. W dniu 3 marca wpłynęła do mnie interpelacja 
mieszkańców ul. Kolejowej, dotycząca konieczności zainstalowania oświetlenia na tej 
ulicy. Z interpelacją zapoznałam Pana Wójta, który na bieżąco udzielił odpowiednich 
wyjaśnień. 10 marca, razem z Panią Sekretarz, uczestniczyłam w spotkaniu 
Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. 
Spotkanie odbyło się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem. 
Zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły m.in. oceny stanu bezpieczeństwa w 
województwie mazowieckim, rozwoju infrastruktury, roli i odpowiedzialności Wójta w 
szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Podczas spotkania omówiono również tematy związane 
z kampanią pn.: „Wiem co jem”. 14 marca wzięłam udział w walnym zebraniu 
sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudusku, które odbyło się w 
strażnicy OSP Grudusk. Prezes Pan Waldemar Amenda zwrócił się z następującymi 
pytaniami: 1/ czy Rada podejmie działania mające na celu wymianę samochodu 
strażackiego?; 2/ czy Sesje Rady Gminy mogłyby się odbywać w soboty?; 3/ dlaczego 
strażakom został obniżony ekwiwalent, gdy w tym samym czasie wzrosły diety 
radnych?. Pan Prezes wystąpił również z propozycją bardziej korzystnego systemu 
naliczania ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej. Zaproponował, aby za pełną 
godzinę została naliczona stała kwota, np. 10 zł. W bieżącym miesiącu wysłałam 
pismo do Pani Katarzyny Humięckiej, dotyczące niezadowolenia pacjentów z pracy 
lekarki Pani Lidii Gawrońskiej-Kieszonkowskiej. Zaprosiłam Panią Kierownik NZOZ 
„Salus” na dzisiejszą Sesję, aby mogła udzielić stosownych wyjaśnień.” 



  

Na zakończenie wystąpienia Pani Przewodnicząca odczytała odpowiedź Pani 
Humięckiej na przekazany jej wniosek. 

(w/w pismo w załączeniu protokołu) 
 

Radny Pan Jacek Rama – „odpowiedź Pani Humięckiej odnośnie zatrudnienia 
drugiego lekarza, jest bardzo wymijająca. Sprawa ta za długo się ciągnie a nikt za 
Panią Humięcką jej nie załatwi.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oględzki odczytał wnioski  dotyczące usprawnienia służby 
zdrowia, skierowane do NZOZ „Salus” oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia a 
także zapoznał z udzielonymi na te wnioski odpowiedziami. 
Następnie Pan Wójt poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym, 
stwierdzając co następuje: 
„uczestniczyłem w Zebraniach Wiejskich oraz w czterech zebraniach 
sprawozdawczych OSP. Należy przyznać, że nasze jednostki działają sprawnie a 
zdarzeń jest dość sporo. Tylko OSP Grudusk w ubiegłym roku miała 65 wyjazdów. 
Wspólnie z GOPS udało się nam stworzyć spółdzielnię socjalną złożoną z sześciu 
osób. Spółdzielnia ta pozyskała 100 tys. zł, m.in. na zakup podstawowego sprzętu 
niezbędnego do prowadzenia działalności. Musi zarabiać sama na siebie a zajmować  
się będzie wszystkimi bieżącymi sprawami. Podejmowałem działania w sprawie 
naprawy dróg  zniszczonych przez firmę, która układała światłowód, doprowadziłem 
do finału temat związany z przebudową drogi wewnętrznej w Humięcinie-Klarach. 
Aktualnie trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku i przebudowa 
wodociągu Stryjewo Wielkie – Przywilcz. Spotkaliśmy się z kierownictwem firmy 
zajmującej się remontem oczyszczalni w celu przyśpieszenia trwających prac. W 
styczniu zmienione zostało schronisko dla bezdomnych psów, teraz psy schwytane na 
terenie naszej gminy zabierane są do schroniska w m. Radysy k. Białej Piskiej, koszt 
za jednego psa wynosi 5 zł. W dniu 4 lutego w naszej gminie był dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg. Rozmawialiśmy m.in. o budowie chodników w 
Grudusku i Leśniewie Dolnym, przebudowie drogi w Rąbieżu Gruduskim. Realizacja 
tych zadań planowana jest w 2016 roku. Na hali sportowej był zorganizowany turniej 
piłki nożnej, w którym ufundowałem nagrody. Otrzymaliśmy kwotę 9 tys. zł na 
organizację zajęć na „Orliku”, które będą organizowane również w sobotę i niedzielę. 
Przeprowadzona została kontrola projektu związanego ze stacją uzdatniania wody w 
Grudusku, niedługo część pieniędzy spłynie do budżetu. 15 lutego odbyła się w 
Grudusku uroczystość związana z uświetnieniem pamięci działacza ludowego, Pana 
Mariana Czaplickiego ze Strzelni. Przeprowadzone były oględziny dworu w Wiksinie 
celem ustalenia, czy obiekt ten nadaje się do remontu. Odbyłem spotkania z 
przedstawicielami firmy, która układała światłowód, celem przyjęcia ustaleń 
dotyczących naprawy wyrządzonych szkód, a także z kierownictwem PRDI Mława w 
sprawie przeprowadzenia drobnych remontów dróg, przepustów itp. W dniu 4 marca 
na zebraniu z sołtysami omawiane były sprawy związane  z pierwszą ratą podatków. 
Spotkałem się z mieszkańcami Humięcina, którzy chcą, aby ich wspomóc w sprawie 
doposażenia świetlicy wiejskiej w sprzęt. W okresie międzysesyjnym wydanych 
zostało wiele decyzji administracyjnych. Terminy zakończenia trwających inwestycji, 
koniec maja 2015 roku, nie są zagrożone.” 
 
     



  

Ad.pkt.5 
 
     Radni przyjęli wniosek Przewodniczącej Rady Pani Beaty Ciskiej, aby nie 
przedstawiać sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 
informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grudusk na rok 2014, 
gdyż materiały te były dokładnie omówione i pozytywnie ocenione na posiedzeniach 
komisji Rady. 

(w/w sprawozdania – w załączeniu protokołu) 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawsze 
uczestniczą tylko szkoły. A może z tego programu znalazłyby się pieniądze na 
działalność klubu sportowego „Sokół”? 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska – „warunkiem otrzymania pieniędzy przez 
klub sportowy, np. na zakup sprzętu, jest jego uczestnictwo w programie 
profilaktycznym.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że udział klubu sportowego w 
programie profilaktycznym mógłby np. polegać na przeprowadzaniu krótkich 
pogadanek na tematy alkoholowe podczas organizowanych imprez sportowych. 
  
Ad.pkt.6 
 
     Informację o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Grudusk w latach 2011-2015” przedstawił Wójt Gminy Pan 
Jacek Oglęcki. 

(informacja w załączeniu protokołu) 
 

Komisje Rady nie zgłosiły uwag do w/w informacji. 
 

Ad.pkt.7 
 
     Informację o wnioskach zgłoszonych na Zebraniach Wiejskich, proponowanych do 
realizacji przez Radę Gminy w kadencji 2014-2018 przedstawił Wójt Gminy Pan Jacek 
Oglęcki. 

(informacja w załączeniu protokołu) 
 

Komisje Rady nie zgłosiły uwag do w/w informacji. 
 
Radny Pan Adam Olszewski stwierdził, że musi być właściwy wybór dróg 
przeznaczonych do modernizacji, gdyż wiele dróg w rzeczywistości zniknęło lub są 
drogi, które nikomu nie służą. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „największy problem to modernizacja dróg, stąd też 
do przebudowy zgłoszono ok. 20 km dróg. Możliwości realizacji tego zadania 
uzależnione są głównie od programu PROW, w którym przewiduje się kwotę do 3 mln 



  

zł na modernizację dróg lokalnych. Na kolejnej Sesji musimy zdecydować, które drogi 
przyjmujemy do realizacji, gdyż wiąże się to z opracowaniem dokumentacji. Wspólnie 
z sołtysami spróbujemy stworzyć taki program. Faktycznie, temat dróg na terenie 
gminy musimy uporządkować, gdyż wiele z nich zniknęło po scaleniu gruntów. W 
zgłoszonych wnioskach pojawiają się też potrzeby rozbudowy kanalizacji. Są 
miejscowości zainteresowane tym tematem, szczególnie położone bliżej Gruduska. 
Sporo wniosków dotyczy rozbudowy oświetlenia ulicznego. Spróbujemy te potrzeby 
załatwić w ramach funduszu sołeckiego. Odnośnie budowy chodników, szczególnie w 
tym wsiach przez które przebiegają drogi wojewódzkie, rozmawiałem z dyrektorem 
Mazowieckiego Zarządu Dróg. Otrzymałem informację, że MZD może przystąpić do 
tego zadania ale pod warunkiem uzgodnienia przez gminę pasów drogowych. Te 
sprawy związane są z ochroną środowiska a dla MZD stanowią uciążliwy temat. 
Wodociągi, które posiadamy na terenie gminy zbudowane są w większości z rur 
azbestowych, więc musimy dążyć do ich wymiany. Z remontami świetlic musimy 
trochę poczekać. Trzy takie obiekty mamy już wyremontowane, na pozostałe mogą 
być przeznaczone środki pochodzące z funduszy sołeckich. Wniosek Pana Zdzisława 
Gorczycy, dotyczący usunięcia śmieci z działki przy stadionie sportowym, zostanie 
dopisany do zbiorczego wykazu wniosków zgłoszonych na Zebraniach Wiejskich.”   
      
Ad.pkt.8 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 
 
Proponowane zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok omówiła Skarbnik Gminy 
Pani Małgorzata Miłoszewska. 
 
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska nie zgłosiła uwag 
do proponowanych zmian w uchwale budżetowej, natomiast Komisja Społeczno- 
Socjalna wnioskowała o złożenie wyjaśnienia odnośnie różnicy w wydatkach na 
remont Ośrodka Zdrowia, szczególnie zakupu pieca, przedstawionych wcześniej przez 
byłą Skarbnik Gminy Panią Annę Betlińską a obecnie przez Panią Małgorzatę 
Miłoszewską. 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska wyjaśniła, że ta różnica jest zwykłą 
pomyłką a wynikła z niewielkich problemów informatycznych, została już 
poprawiona. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 24/V/2015 została przyjęta jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2015-2028 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 



  

W głosowaniu w/w Uchwała Nr 25/V/2015 przyjęta została 13 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym się (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zaproponował wprowadzenie do projektu uchwały 
następujących zmian: 
- w § 2 należy wykreślić pkt 1 o treści: „ do ………..2015 r – dla pierwszej deklaracji”, 
- we wzorze deklaracji usunąć część tabeli pn.: „I. Dane stanowiące podstawę 
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 
 
 W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 26/V/2015 została przyjęta jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych) wraz z wnioskami zgłoszonymi przez Wójta Gminy. 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
- lub - rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Grudusk na rok 2016 
środków stanowiących fundusz sołecki, 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki stwierdził, że z punktu widzenia zaangażowania 
mieszkańców sołectw, fundusz sołecki jest potrzebny. Natomiast kiedy będziemy się 
przymierzać do realizacji większych projektów, to fundusz ten będzie tylko 
przeszkadzał, gdyż nastąpi rozdrobnienie pieniędzy. 
 
Komisje Rady jednomyślnie wnioskowały o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 
funduszu sołeckiego. 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
Powyższa Uchwała Nr 27/V/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 
2015-2018” 
 
Inspektor Urzędu Gminy Pan Jerzy Czarniewicz udzielając wyjaśnień do projektu 
uchwały stwierdził, że jest to program o charakterze długofalowym, którego 
założeniem jest stała partnerska współpraca różnych instytucji poprzez swoje 
wyspecjalizowane komórki ze społeczeństwem, która przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Grudusk, a przede wszystkim ograniczy zjawiska 
szkodliwe, takie jak: przestępczość, demoralizacja, narkomania, alkoholizm i inne 
przejawy patologii społecznej. 
 
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska nie wniosła uwag 
do powyższego programu, natomiast Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej 



  

Pan Zbigniew Mierzejewski wnioskował, aby program ten zawierał jeszcze 
następujące zadania: 
- zmienić oznakowanie dróg w centrum Gruduska w celu ułatwienia wjazdu na ulicę 
Strażacką, 
- uporządkować staw przy stadionie sportowym w Grudusku i zapewnić do niego 
bezkolizyjny dojazd, 
- zmienić miejsce przejścia dla pieszych przez ulicę przy stadionie sportowym w 
Grudusku. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 28/V/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki zad zwierzętami bezdomnymi 
oraz  zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2015 roku” 
 
Po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień przez Wójta Gminy i zaprezentowaniu 
pozytywnych opinii komisji Rady, powyższa Uchwała Nr 29/V/2015 przyjęta została 
jednomyślnie (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że projekt tej uchwały dotyczy tylko 
mieszkańców bloku po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, którzy wystąpili z 
wnioskiem o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo 
własności. Rada może podjąć taką uchwałę stosując bonifikatę od opłat za 
przekształcenie tego prawa oraz ustalając warunki, na podstawie których takiej 
bonifikaty można udzielić. Uchwała taka jest ogólna, nie mogą w niej figurować 
nazwiska lokatorów. Pan Wójt zobowiązał się, że pozyska informacje od lokatorów 
budynku o ich dochodach, na podstawie których w uchwale określi się średni 
miesięczny dochód na członka rodziny wnioskodawcy w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania. 
 
Komisje Rady jednomyślnie wnioskowały, aby bonifikatę od opłat za przekształcenie 
prawa użytkowania ustalić w wysokości 90 %. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 30/V/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych) wraz z wnioskami zgłoszonymi przez Wójta Gminy i komisje 
Rady. 
 
- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 17/IV/2015 Rady 
Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015 r. określającej bonifikaty przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wraz z gruntami 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia zmian w 
poprzedniej uchwale wynikła z błędnie dokonanych przez rzeczoznawcę pomiarów 
lokali i nadaniu niewłaściwych numerów działek. Błędy te zostały zauważone w 
Starostwie Powiatowym, kiedy zaczęła finalizować się sprawa zbycia lokali i działek. 



  

Dlatego też, po dokonaniu poprawek przez rzeczoznawcę, zachodzi konieczność 
wprowadzenia w poprzedniej uchwale niezbędnych zmian. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 31/V/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie stwierdzenia właściwości Rady Gminy Grudusk do 
załatwienia protestu wyborczego Pana Jacka Ramy dotyczącego wyborów sołtysa w 
miejscowości Borzuchowo-Daćbogi gm. Grudusk 
 
Radny Pan Jacek Rama oświadczył, że wycofuje swój protest, jednak będzie dążył do 
wprowadzenia poprawek w statutach sołectw, w czym ma mu pomóc Pani 
Przewodnicząca Rady. 
 
W związku z powyższym oświadczeniem, Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska 
stwierdziła, że projekt uchwały zostaje zdjęty z porządku obrad Sesji.  
 

(wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 

Ad.pkt.9 
 
     Radny Pan Jacek Rama – „jak aktualnie wygląda sprawa związana z budową 
zalewu na gruntach pod lasem w Grudusku?” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „czy podjęte zostały nowe działania w celu 
wycięcia drzew przy stawie w Kołakach Wielkich?” 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „należałoby zająć się uporządkowaniem stawu 
przy stadionie w Grudusku, wykonać do niego dojazd.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „czy zbiornik ten zostanie zlikwidowany w 
przypadku powstania zalewu?” 
 
Sołtys wsi Humięcino-Koski Pan Józef Sosnowski – „czy od rolników będzie odbierana 
folia?” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „Agencja Nieruchomości Rolnych, od której zapewne 
przejmiemy grunty pod zalew, żąda potwierdzenia, czy grunty te będą w pełni 
zagospodarowane i wykorzystane. Dlatego też nawiązałem współpracę z pewną firmą 
w Olsztynie, która przygotowuje koncepcję, jakie ilości wody może zgromadzić ten 
zbiornik w zależności od wielkości przeznaczonych na ten cel gruntów. W nowym 
rozdaniu środków unijnych dużo mówi się o rekreacji i turystyce, więc powinniśmy tę 
szansę wykorzystać. Już w 1996 roku toczyły się rozmowy w sprawie budowy tego 
zbiornika, ale wtedy obawialiśmy się, czy wystarczy wody. Widziałem podobny zalew, 
który mnie zachwycił. Dlatego też mam pewną wizję takiego zbiornika na naszym 
terenie. Mając na uwadze zwiększenie walorów turystycznych naszej gminy, budowę 
zalewu można powiązać z naszym grodziskiem i planowaną modernizacją linii kolei 



  

wąskotorowej. Gminy położone przy tej linii mają różne koncepcje jej 
zagospodarowania. Na naszym terenie można zaplanować np. ścieżki rowerowe czy 
też inne atrakcje turystyczne. Odnośnie dalszych losów stawu przy stadionie w 
Grudusku wypowiem się, jak tylko otrzymam koncepcję budowy zalewu. W Kołakach 
Wielkich doszło do sporej kłótni odnośnie wycięcia drzew przy stawie wiejskim. 
Starosta wydał decyzję na wycięcie 9 drzew i to zadanie zleciłem pewnej firmie. 
Jednak mieszkańcy wsi nie dopuścili do wycinki oświadczając, że drzewa te usuną 
sami. Do tej pory tego nie uczynili, więc mając na uwadze taki wniosek mieszkanki 
wsi, zadanie to będę musiał ponownie zlecić firmie. Temat związany z odbiorem folii 
od rolników uzgodnię z firmą USKOM. W dniu dzisiejszym od Powiatowej Komendy 
Policji otrzymałem list intencyjny z prośbą o zapoznanie Rady Gminy z programem 
związanym z bezpieczeństwem na drogach (Pan Wójt odczytał ten list). Czy nasza 
gmina przystąpi do tego programu, jak zajdzie konieczność to w tej sprawie zostanie 
przygotowany odpowiedni projekt uchwały. Otrzymałem ofertę wymiany lamp 
ulicznych na ledowe. Są trochę droższe, ale chyba warto sprawdzić ich działanie. W 
dniu 31 maja odbędą się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Powinniśmy 
zainteresować się tym tematem i spowodować, aby nasza gmina zaprezentowała się 
w tych wyborach. Bardzo proszę, aby sołtysi kontrolowali pracę równiarki na naszych 
drogach gminnych i podpisywali się wyłącznie pod prawidłowo wykonanymi 
robotami.” 
 
Rada jednomyślnie wyraziła zgodę na przystąpienie do programu związanego z 
bezpieczeństwem na drogach. 
 
Ad.pkt.10 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad, V Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
   
 
 
 
 Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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