
PROTOKÓŁ Nr VI/2015 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 17 czerwca 2015 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1805. 

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 14 
radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad VI Sesji Rady. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zgłosił wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego 
w roku budżetowym 2015.  
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że  do końca czerwca Gmina Grudusk 
zobowiązana jest do złożenia wniosków o płatność za dwie realizowane inwestycje: 
modernizację oczyszczalni ścieków i SUW w Stryjewie Wielkim. Z nieznanych 
przyczyn gminom, które miały przewidziane wypłaty w drugiej połowie maja, BGK 
wstrzymał wypłatę. Jeżeli więc nie wypłacą nam tej kwoty, lepiej zabezpieczyć się, 
wziąć kredyt przewidziany w uchwale budżetowej i opłacić z własnych środków. 
Podjęcie uchwały jest konieczne, gdyż podlega ona zaopiniowaniu przez RIO. Jeżeli 
Rada nie podejmie tej uchwały, ogłoszony przetarg może zostać unieważniony. 
 
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 Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok: 

a/ sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania 
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury 
za 2014 rok, 
b/sprawozdanie finansowe Gminy Grudusk za 2014 rok, 
c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2014 rok 
d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku za 2014 
rok. 

7. Ocena zasobów opieki społecznej na terenie gminy. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 



  

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

2015-2028, 
- zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku 

budżetowym 2015, 
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Grudusk, 
- zatwierdzenia taryfy opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych 

urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Grudusk, 
   -    zamiany nieruchomości,       
   -    rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, 
   -    powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników. 

9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że na Sesję zaproszony został 
Prezes Spółdzielni Socjalnej Pan Zbigniew Antczak, któremu udzieli głosu w pkt 4 
porządku obrad. 
 
W tym miejscu obrad głos zabrała przybyła na obrady przedstawicielka Fundacji 
edukacyjno-sportowej „reGeneracja”. 
Fundacja ta powstała z myślą o wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci, 
młodzieży oraz osób starszych, w szczególności pobudzaniu ich aktywności 
społecznej, kulturalnej oraz gospodarczej. 
W ramach prowadzonych działań Fundacja m.in. organizuje wypoczynek letni dla 
dzieci z terenów wiejskich, wspiera rozwój sektora pozarządowego poprzez 
inicjowanie powstawania żeńskich organizacji społecznych, organizuje zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży, realizuje programy edukacyjne dla młodzieży. 
Z myślą o rozwoju aktywności kobiet, Fundacja realizuje projekt, w ramach którego 
inicjować będzie uruchamianie lokalnych organizacji społecznych, tworzonych przez 
kobiety zamieszkujące gminy: Regimin, Ciechanów, Sońsk, Grudusk, Czernice Borowe 
i Krasne. Projekt ten przewiduje: warsztaty dla liderów społeczności lokalnej, dzięki 
którym uzyskają informacje na temat tego, jak skutecznie działać na rzecz własnej 
gminy, wyjazd integracyjny, połączony z poznawaniem struktury i dobrych praktyk 
funkcjonujących organizacji kobiecych, poradnictwo administracyjno-prawne, 
warsztaty z zakresy źródeł finansowania organizacji oraz pisania projektów dla 
członków powstałych organizacji społecznych, szkolenie z zakresu zdrowego 
odżywiania i profilaktyki prozdrowotnej, dofinansowanie na zorganizowanie imprez na 
terenie miejscowości, w których powstaną organizacje działające lokalnie. 
Wszystkich zainteresowanych tym projektem, Fundacja zaprasza do współpracy. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z V 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.  
 
W głosowaniu w/w protokół został przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

       Radny Pan Stanisław Makijonko – „na ul.Żeromskiego w Grudusku, przy posesji 
Państwa Ampulskich jest zapadnięty chodnik, natomiast za posesją Pana 
Kwiatkowskiego studzienka wystaje ponad chodnik, trzeba ją obniżyć. Na grodzisku, 
w ramach obowiązującej rękojmi, należałoby poprawić ułożenie kamieni, 
stanowiących podłoże alejki. Ponadto chciałbym się dowiedzieć, czy w tej chwili 
grodzisko jest na tyle bezpieczne, aby organizować na nim imprezy dla dzieci? Kiedy 
rozpocznie się budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Humięcinie-Klarach? Istnieje 
tam m.in. problem z dotarciem do sklepu, mieszkańcy zaczynają się denerwować. 
Należycie wykonaną pracę przez równiarkę powinien poświadczyć sołtys, co będzie 
stanowiło podstawę do wypłaty wynagrodzenia. Umawialiśmy się, że wszystkie 
zgłoszone drobne sprawy, będziemy realizować w drugim półroczu tego roku. 
Dlatego też należałoby odnowić zgłoszone wnioski, gdyż pierwsze półrocze już się 
kończy. ” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „na drogę do Pszczółek-Czubaków został nawieziony 
piasek, co powoduje, że pojazdy mają trudności z poruszaniem się. Jeszcze gorzej 
będzie jak przyjdą duże opady lub roztopy śniegu. Powstałe błoto zupełnie utrudni 
ruch na tej drodze. Dobrze byłoby już gromadzić środki, aby nawierzchnię tej drogi 
utwardzić, nawet tańszą technologią.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „czy droga w Przywilczu, przez którą przeszła linia 
wodociągu, została już całkowicie przywrócona do stanu używalności? Należałoby w 
końcu zakończyć modernizację drogi, chodników i poboczy w Przywilczu. Zwróciłem 
się w tej sprawie do Powiatowego Zarządu Dróg, ale otrzymałem odpowiedź, która 
nie dotyczy mojego wniosku. Na drodze w Stryjewie Wielkim pobocza są wyższe od 
warstwy asfaltu o ok. 20 cm. W czasie deszczów droga ta zamienia się w rzekę. 
Zwracałem się w tej sprawie osobiście do Powiatowego Zarządu Dróg ale nie 
otrzymałem konkretnej odpowiedzi.” 
 
Radna Pani Anna Małecka – „czy został już ogłoszony przetarg na dokończenie robót 
przy stawie w Rąbieżu Gruduskim? Czy będzie to zrobione jeszcze w tym roku?” 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski – „na drodze z Humięcina-Andrych do szosy 
ciechanowskiej powstały nierówności, które należałoby zlikwidować. Przydrożne rowy 
są bardzo zarośnięte. Nad linią energetyczną w Humięcinie-Andrychach zwisają 
gałęzie drzew, które wkrótce mogą zagrozić zerwaniem tej linii. Dobrze byłoby już 
przystąpić do modernizacji drogi w Humięcinie-Klarach, jak również drogi gminnej w 
Humięcinie-Andrychach. Jak będzie się odbywać wywózka żwiru na drogi, proszę 
pamiętać o drodze do posesji Pana Wilkowskiego.”  



  

Radny Pan Waldemar Kołakowski – „żona sołtysa z Wiśniewa jest w stanie 
udostępnić lokal na zorganizowanie świetlicy. Czy byłaby możliwość wyposażenia w 
sprzęt tej świetlicy? Kiedy zostanie doprowadzona sieć kanalizacyjna do Wiśniewa? 
Ustawienie znaków drogowych na drodze do Kołaków Wielkich w dalszym ciągu nie 
zostało poprawione. Świetlica w naszej wsi wymaga remontu, przydałby się także 
plac zabaw dla dzieci. Czy ustawienie w szkole w Grudusku  automatu do wydawania 
napojów było właściwą decyzją, skoro niektóre dzieci, ze względów finansowych, nie 
mogą z niego korzystać? Już w styczniu apelowałem do Pana Wójta o podwyżki dla 
pracowników Urzędu Gminy i do tej pory nic w tej sprawie się nie dzieje.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „zwracałem się już z pytaniem, na które nie 
otrzymałem odpowiedzi, dlaczego w naszej gminie korzystamy z usług aż trzech firm 
ubezpieczeniowych? Wiem, że była składana bardzo korzystna oferta jednej z takich 
firm, ale Pan Wójt z niej nie skorzystał. Co zostało zrobione w sprawie 
przemalowania pasów na jezdni przy stadionie na ul.Konopnickiej? W grę wchodzi tu 
bezpieczeństwo pieszych. Młodzi ludzie kończą szkoły i nie ma dla nich pracy. Kiedy 
emeryci zwolnią dla nich swoje stanowiska?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „na nowo zgłaszane są skargi na funkcjonowanie naszego 
Ośrodka Zdrowia. Tym razem sprawa dotyczy niewłaściwie wypisywanych recept. 
Ludzie wracają z okolicznych miast z receptami, gdyż apteki nie chcą tych recept 
realizować. Doszły do mnie też informacje o niewłaściwym postępowaniu Z-cy 
Kierownika USC. Interesanci są niepotrzebnie odsyłani np. do Ciechanowa, gdzie 
dowiadują się, że ich sprawa powinna być załatwiona w USC Grudusk. W ten sposób 
tracą czas i ponoszą koszty. Czy w czasie ostatniego festynu na grodzisku z okazji 
Dnia Dziecka, było jakieś zabezpieczenie medyczne? W czasie tego festynu doszło do 
nieszczęśliwego zdarzenia, jedno dziecko złamało nogę. Jestem przekonany, że 
kamienna droga na grodzisku w tej chwili nie spełnia warunków bezpieczeństwa. 
Otrzymałem sygnały o niewłaściwych stosunkach międzyludzkich w szkole w 
Grudusku, o konfliktach między dyrektorem a pracownikami. Może nie powinienem 
tego poruszać na forum publicznym, ale chcę zwrócić uwagę Pani Dyrektor ZPO, że 
wszelkie dyskusje na temat naszych radnych w sąsiednich powiatach, są niezgodne z 
prawem. Ostatnio w centrum Gruduska było takie zdarzenie, że chłopiec na wózku 
inwalidzkim chcąc przejechać przez jezdnię, wywrócił się, trzeba było udzielić mu 
pomocy. Stało się tak dlatego, gdyż w tym miejscu jest prawdopodobnie za wysoki 
krawężnik. Przy najbliższej modernizacji drogi dobrze byłoby obniżyć ten krawężnik.” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński – „proszę o właściwe oznakowanie naszych 
miejscowości, gdyż ostatnio było zdarzenie, że karetka pogotowia nie mogła trafić do 
chorego. Ostatnio będąc w Strzegowie widziałem lampy uliczne na solary. Czy byłaby 
możliwość zainstalowania u nas takich lamp? 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska przekazała do realizacji wnioski nieobecnego 
na Sesji radnego Pana Piotra Wojciechowskiego. Wnioski te dotyczą: wycięcia gałęzi 
przy posesji Pana Sobczaka, wyrównania drogi do posesji Pana Pajewskiego w 
Mierzanowie, gdyż w tej chwili pojazdy nie mogą się poruszać tą drogą, wyrównania 
poboczy drogi Grudusk-Łysakowo, złej jakości robót wykonanych przez równiarkę na 
drogach gminnych. 



  

Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański – „jak teraz będzie wykorzystany budynek po 
byłej hydroforni w Przywilczu? Należałoby poprawić pobocza drogi, po prawej 
stronie, przy wjeździe do Przywilcza, wyrosły tam nawet krzaki.” 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski – „proszę o wycięcie krzaków 
w rowie przy drodze Purzyce-Trojany – Borzuchowo-Daćbogi, gdyż utrudniają 
poruszanie się pojazdów” 
 
Sołtys wsi Humięcina-Klary Pani Alina Kurpiewska – „proszę o przystąpienie do 
modernizacji drogi w Humięcinie-Klarach. Dość długo już czekamy a ludzie z klatek 
bloków wychodzą wprost pod koła samochodów. Jak długo to jeszcze będzie 
trwało?” 
 
Sołtys wsi Leśniewo Górne Pan Marek Kozicki – „chciałbym przypomnieć o obiecanym 
przez Pana Wójta nawiezieniu żwiru na drogę w naszej wsi.” 
 
Sołtys wsi Strzelnia Pan Paweł Milewski – „proszę o nawiezienie żwiru na drogę 
Strzelnia-Łysakowo.” 
 
Sołtys wsi Sokołowo Pani Mirosława Przewodowska – „chciałabym prosić o 
oznakowanie naszej wsi znakami „teren zabudowany”. Przez Sokołowo wiele osób 
jeździ na rowerach a ruch samochodów jest bardzo duży.” 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska – „przypominam się o podjęciu 
działań w celu ograniczenia prędkości pojazdów przejeżdżających przez Leśniewo 
Dolne. Jest bardzo niebezpiecznie, dzieci dojeżdżające do szkoły trzeba odprowadzać 
i przyprowadzać. Kiedy zostaną obcięte przydrożne rowy? Zarośla w tych rowach 
utrudniają nawet poruszanie się pieszym. Na plac przed sklepem w naszej wsi 
przydałoby się nawieźć żwiru, aby autobus szkolny mógł swobodnie zakręcać.” 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor – „jakie są plany odnośnie remontu dworu w 
Wiksinie? Aktualnie ruiny budowli tylko straszą a można byłoby tu zorganizować 
świetlicę.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „znam temat związany z naprawami chodnika na 
ul.Żeromskiego. Uzgodniłem te sprawy z konserwatorem wodociągu Panem 
Prusikiem zakres napraw leżący w gestii Zakładu Usług Wodnych i z tego co wiem, 
zapadnięcie chodnika przy posesji Państwa Ampulskich zostało już usunięte. Z 
usterkami do usunięcia na tym chodniku zapoznał się także Kierownik Obwodu 
Drogowego. Projekt budowy grodziska przewidywał, że drogi będą wykonane właśnie 
z kamienia, w dawnym stylu. Przewidywana była nawet pewna niedokładność robót, 
aby zachować charakter obiektu budowanego w dawnych czasach. Firma, która 
budowała grodzisko wykonała już część napraw na obiekcie, zajmie się także 
problemem kamiennej drogi. Aktualny stan tej drogi wynika z tego, że kamienie 
wykorzystane do ułożenia drogi były rozbijane i teraz poukładały się w niewłaściwy 
sposób. W moim przekonaniu grodzisko jest bezpieczne. Na pewno są mankamenty, 
które proszę zgłaszać. Mamy 4-letni okres rękojmi, więc wszystkie usterki zostaną 
poprawione. Proszę mieszkańców Humięcina-Klar jeszcze o kilka dni cierpliwości. 



  

Doszły jeszcze sprawy przebudowy oświetlenia a to wymaga uzgodnień, ponadto na 
piętrach bloków ostatnio stwierdzono niskie ciśnienie wody, co może wiązać się z 
wymianą starych rur. Ponadto firma, która podjęła się tego zadania ma pewne 
problemy, musi zakończyć roboty na innym terenie. Dlatego też z tego powodu tej 
firmie zależy na opóźnieniu robót, zależy także gminie, gdyż w tym momencie mamy 
pewne problemy finansowe. Zadanie to miało być wykonane w terminie do 31 maja, 
teraz firma poprosiła o wydłużenie tego terminu do 31 sierpnia. W ogólnej opinii trwa 
to wszystko bardzo długo, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami mieliśmy dwa 
lata na dokonanie wszystkich uzgodnień. Jeszcze w czerwcu zaczniemy roboty a 
wykonawca zobowiązał się, że wykona je w ciągu dwóch miesięcy. W 
przeprowadzonym przez nas rozpoznaniu cenowym wyłoniliśmy firmę, która podjęła 
się równania dróg na naszym terenie. Z operatorem równiarki jeździł Pan Jan 
Kacprzak, który miał za zadanie wskazać wszystkie drogi, które wymagały poprawy, 
miał też czuwać nad właściwym wykonaniem robót i być w kontakcie z sołtysami. 
Uczuliłem także pracownika Urzędu Gminy, aby informował sołtysów o pracy 
równiarki na danej drodze. Zgodnie z moją deklaracją, w drugim półroczu tego roku 
będziemy kontynuować wywózkę żwiru na drogi. Robiliśmy to już częściowo przy 
współudziale mieszkańców wsi. Wykonawca wodociągu Przywilcz – Stryjewo Wielkie 
twierdzi, że miał tylko przywrócić stan drogi w Przywilczu, przez którą został 
przeprowadzony wodociąg, do używalności. Jednak nie jesteśmy z tego zadowoleni. 
Mamy do tej firmy jeszcze inne uwagi, więc nie zapomnimy także i o tym problemie. 
Temat dokończenia drogi, chodnika, naprawy poboczy w Przywilczu oraz likwidację 
zakrzaczeń w rowach przy drogach powiatowych, skierujemy do Powiatowego 
Zarządu Dróg. Faktycznie, wysokie pobocza na drodze w Stryjewie Wielkim są 
mankamentem. Problem ten zna PZD, mimo to wystąpię do nich z tą sprawą. 
Pozostałe do wykonania prace przy stawie w Rąbieżu Gruduskim postaramy się 
wykonać w drugim półroczu, najprawdopodobniej w okresie lipiec-sierpień. Wniosek 
dotyczący wyrównania nierówności na drodze Humięcino-Andrychy do szosy 
ciechanowskiej, jak również wycięcie gałęzi zagrażających linii energetycznej, zgłoszę 
do realizacji właściwym podmiotom. W dniu dzisiejszym powinniśmy zakończyć 
obcinanie poboczy dróg gminnych, Mazowiecki Zarząd Dróg te prace już prowadzi a 
Powiatowy Zarząd Dróg miał je rozpocząć w dniu dzisiejszym. Najprawdopodobniej w 
pierwszym kwartale przyszłego roku będzie nabór wniosków o dofinansowanie 
budowy sieci kanalizacyjnych, więc wtedy będziemy mogli dokładnie rozważyć temat 
kanalizacji wsi Wiśniewo. Nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg ma 
być przeprowadzony w drugim i trzecim kwartale tego roku. Są to już bliskie terminy, 
dlatego musimy się zastanowić, jaką przyjąć strategię działania. Na budowę 
kanalizacji maksymalne dofinansowanie ma wynosić do 3 mln zł, na modernizację 
dróg do 2 mln zł. Świetlica w Wiśniewie ma funkcjonować w obiekcie prywatnym, 
więc z tego względu należałoby poszukać jakiegoś specjalnego pomysłu jej 
wyposażenia. Na zmianę lokalizacji znaków drogowych gmina na razie nie ma 
pieniędzy a jak to wykonuje PZD, wszyscy wiemy.  Mimo to jeszcze raz zwrócę się do 
nich w tej sprawie. W przyszłym roku będzie realizowany fundusz sołecki, więc 
można będzie rozważyć budowę placu zabaw w Kołakach. Niestety, sytuacja 
finansowa gminy jest nienajlepsza, stąd też musimy mieć świadomość, że w tej chwili 
podwyżki płac dla pracowników Urzędu Gminy są niemożliwe. Osobiście wstyd mi 
pracowników, ale musimy jeszcze cierpliwie poczekać. Problem ubezpieczeń na 
terenie gminy postaramy się rozwiązać w lipcu lub w sierpniu. Zrezygnujemy z trzech 



  

firm, z którymi aktualnie jesteśmy związani, w drodze rozeznania cenowego 
wybierzemy tylko jedną firmę. Mimo, że jest już złożona oferta, takie rozeznanie 
musimy przeprowadzić, gdyż obliguje nas do tego regulamin postępowania przy 
zamówieniach publicznych. Nasza Konstytucja mówi, że każdy obywatel ma prawo do 
pracy. Nawet jak osiągnie wiek emerytalny, to nie oznacza, że nie może dalej 
pracować. Takiej osoby pracodawca nie może zwolnić, gdyż byłoby to niezgodne z 
przepisami. Jednak może to być dla wielu ludzi niezrozumiałe, dlaczego ustala się 
wiek emerytalny, płaci emerytury i jeszcze pozwala emerytom dalej pracować? Do 
Mazowieckiego Zarządu Dróg wystosowałem już pismo w sprawie usytuowania 
pasów na ul.Konopnickiej, przy stadionie. Otrzymałem odpowiedź, że zmiany w 
reorganizacji ruchu drogowego są przez nich dokonywane, gdy uzbierają pewną ilość 
takich wniosków. Na naszym terenie będzie taka zmiana, od stacji CPN Pana 
Szczyglaka do Sokólnika będzie przebudowywana droga wojewódzka, w zakres zmian 
reorganizacji ruchu będzie wchodził już odcinek drogi od stadionu. Zwrócę się do 
Pani Kierownik NZOZ „Salus” z prośbą o wyjaśnienie sprawy związanej z błędnym 
wypisywaniem recept. Nie miałem wcześniej sygnału o niewłaściwym wykonywaniu 
obowiązków przez Z-cę Kierownika USC. Może zaszło tylko drobne nieporozumienie, 
ale wyjaśnimy tę sprawę i poinformujemy o tym Pana Jacka Ramę. Postaram się 
rozwiązać problem zbyt wysokiego krawężnika na przejściu dla pieszych w centrum 
Gruduska, aby nie było już uciążliwe dla niepełnosprawnych. Odnośnie wniosku Pana 
Wojciechowskiego, dotyczącego wycięcia gałęzi przy posesji Pana Sobczaka w 
Łysakowie, pisemnie poinformuję o tym PZD. Sprawa drogi dojazdowej do Pana 
Pajewskiego w Mierzanowie jest mi znana. Z prezesem jednej z firm z Mławy 
postaram się uzgodnić zakres prac na tej drodze. Budynek byłej hydroforni w 
Przywilczu będzie przeznaczony do dyspozycji mieszkańców. Podobnie jak w 
Łysakowie, pompy w tym budynku zostaną utrzymane i będą służyły np. rolnikom do 
pobierania wody do oprysków lub awaryjnego czerpania wody. Zakład Usług 
Wodnych po wykonaniu odpowiedniego przyłącza elektrycznego, przekaże ten 
budynek gminie a my oddamy go do dyspozycji wsi. Przyjmuję zgłoszenie Pana 
Zakrzewskiego dotyczące wycięcia krzewów przy drodze do Borzuchowa-Daćbogów, 
w miarę możliwości zrobimy to własnymi siłami. Wystąpię w sprawie oznakowania 
wsi Sokołowo i ograniczenia prędkości pojazdów w Leśniewie Dolnym, chociaż 
twierdzi się, że występuje tu samoczynne ograniczenie ze względu na teren 
zabudowany. Dwór w Wiksinie jest własnością gminy. W latach dziewięćdziesiątych 
była propozycja utworzenia w budynku tego dworu domu opieki społecznej, jednak 
teren wokół dworu okazał się mało atrakcyjny. Później pojawiło się kilku inwestorów, 
zainteresowanych tym obiektem, ale znowu przeszkodą okazało się otoczenie, choćby 
posesja Pana Długokęckiego. Był też pomysł odtworzenia dworu w ramach projektu 
związanego z uruchomieniem kolejki wąskotorowej, ale i do tego nie doszło. Obecnie 
wystąpiliśmy do konserwatora zabytków z wnioskiem o rozebranie tych ruin. W tej 
sprawie była już nawet specjalna komisja, która oglądała obiekt właśnie pod kątem 
zamiaru rozbiórki. Teraz czekamy na zgodę. Temat oświetlenia ledowego jest bardzo 
ciekawy. Możemy dokładniej zająć się tym tematem, kiedy będzie następne rozdanie 
środków unijnych w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.” 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Marek Szpakut poinformował, że w czasie 
festynu z okazji Dnia Dziecka, od godz.14 opiekę medyczną pełniła miejscowa 
pielęgniarka Pani Danuta Czarniewicz. 



  

 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Barbara Michalska – „automat do 
korzystania z napojów został w naszej szkole postawiony na próbę, na wniosek 
rodziców. Działając w tym zakresie mieliśmy na uwadze bezpieczeństwo dzieci, gdyż 
teraz nie muszą w czasie przerwy biegać do sklepu. Po wakacjach odnośnie 
funkcjonowania tego automatu chcemy przeprowadzić ankietę. Od m-ca września 
będzie obowiązywało nowe rozporządzenie, regulujące wyposażenie w artykuły 
spożywcze takich automatów czy też sklepików szkolnych. Odnośnie zasugerowanych 
konfliktów w naszej szkole, w czasie przerwy osobiście porozmawiam w Panem 
Jackiem Ramą.”  
 
Ad.pkt.4 
 
      Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „31 marca spotkałam się z 
przewodniczącymi poszczególnych komisji Rady w celu ustalenia zmian w statutach 
sołeckich. Propozycje zmian zostały przekazane do Pani Sekretarz. Od m-ca listopada 
zaczną się prace nad opracowaniem wzorcowego statutu, przeprowadzone będą 
konsultacje z mieszkańcami. Na bieżąco interweniuję w sprawach, z którymi 
zgłaszają się mieszkańcy. W dniu 2 maja wzięłam udział w uroczystości obchodów 
Gminnego Dnia Strażaka. W związku z pytaniami dotyczącymi pracy radny prawnego 
ustalono, że pani mecenas będzie do dyspozycji Rady co drugi wtorek, w godz.800-
1000. Najbliższy dyżur przypada 30 czerwca br. Współpracuję z pracownikami Urzędu 
Gminy, którzy chętnie udzielają wyjaśnień, pomagają w rozwiązywaniu problemów. 
W każdy wtorek pełnię w Urzędzie Gminy dyżur w godz.1300-1500. Wpłynęły do mnie 
dwa pisma dotyczące stawu w Rąbieżu Gruduskim i orkiestry. Opisane problemy 
omówiłam z Panem Wójtem, udzieliłam na nie odpowiedzi.” 
 
Prezes Spółdzielni Socjalnej Pan Zbigniew Antczak – „z dniem 1 kwietnia na terenie 
naszej gminy rozpoczęła działalność Spółdzielnia Socjalna. W skład Spółdzielni 
wchodzi 5 osób bezrobotnych. Na razie głównym naszym zajęciem jest opieka nad 
grodziskiem, również w zakresie turystycznym. Ponadto zajmujemy się sprawami 
porządkowymi na terenie gminy, jak koszenie trawy czy wycinanie zarośli. 
Zakupiliśmy gastronomiczną przyczepę i będziemy się starali zapewnić wyżywienie 
turystom, pojawiającym się na grodzisku. Po doposażeniu grodziska, kiedy powstaną 
tam różne pracownie, jak np. kowalska czy garncarska, członkowie Spółdzielni będą 
uczestniczyć w kursach z tego zakresu, aby później móc zaprezentować turystom, jak 
takie pracownie funkcjonowały w dawnych czasach. Spółdzielnia może świadczyć 
różne usługi dla naszych mieszkańców, jak choćby koszenie trawy. Nie jesteśmy 
pracownikami Urzędu Gminy, sami musimy na siebie zarobić. Cennik koszenia trawy 
to: kosiarką „Stihl” – 35 zł+VAT za jedną godzinę, 40 gr/1 m2 – zwykłą kosiarką. 
Posiadamy pług wirnikowy i w okresie zimowym będziemy się zajmować 
odśnieżaniem chodników. Numer telefonu do kontaktów ze Spółdzielnią to: 
784682837” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w okresie międzysesyjnym starałem się wesprzeć 
działalność Spółdzielni, gdyż znalazło tu pracę 5 osób bezrobotnych z 250 
bezrobotnych, zarejestrowanych na terenie gminy. Korzystamy z usług Spółdzielni, 
np. 13 przystanków autobusowych zostało wymalowanych w ciągu dwóch dni, 



  

Spółdzielnia uprzątnęła ulicę, którą szła procesja w czasie Bożego Ciała, zdała także 
egzamin w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka. Na grodzisku jest już wybudowany 
piec garncarski i wędzarnia, Spółdzielnia w oparciu o te budowle będzie 
przeprowadzała warsztaty kowalskie, garncarskie, termicznej obróbki potraw z okresu 
wczesnego średniowiecza. Zachęcam naszych mieszkańców do zlecania pracy 
Spółdzielni. W okresie międzysesyjnym rozliczone zostały dwie inwestycje, 
oczyszczalnia ścieków w Grudusku i hydrofornia w Stryjewie Wielkim. Podpisałem 
umowę na dofinasowanie wyposażenia grodziska, otrzymałem informację, że w 
sierpniu zaplanował przyjazd na grodzisko Marszałek Województwa w związku z 
obchodami 950-lecia powstania miejscowości. Uczestniczyłem w różnego rodzaju 
konferencjach, spotkaniach, naradach, szkoleniach, na których m.in. mówiło się o 
wnioskach, które będzie można składać o dofinansowanie unijne gminnych zadań. 
Dobrze, że wcześniej zajęliśmy się naszymi drogami, gdyż w nowych rozdaniach 
środków unijnych nie tak łatwo będzie można pozyskać ich na modernizację dróg. W 
m-cu wrześniu będzie można pozyskać pieniądze na jednorazowe doposażenie 
jednostek OSP w podstawowy sprzęt gaśniczy, min. także w samochody bojowe. 
Przygotowuję plan potrzeb w tym zakresie. 18 maja spotkałem się z sołtysami i 
omówiliśmy wszystkie bieżące sprawy. Przeprowadzone zostało częściowe nawożenie 
żwirem naszych dróg z udziałem mieszkańców, wkrótce przystąpimy do drugiego 
etapu tego zadania. 31 maja odbyły się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej. 
Delegatami z terenu naszej gminy zostali: Pan Marek Smoliński z Łysakowa i Pan 
Artur Kowalski z Zakrzewa Wielkiego. Mam nadzieję, że obaj delegaci będą składali 
nam wyczerpujące informacje z prac Izby. Odbyły się także wybory prezydenckie, na 
naszym terenie wygrał Andrzej Duda, frekwencja na wyborach była dość dobra. Już 
na spotkaniu z sołtysami informowałem o rozdysponowaniu funduszu sołeckiego. Do 
końca lipca każde sołectwo otrzyma informacje o wielkości środków, jakimi w ramach 
tego funduszu będzie mogło dysponować. Zadowalająco wygląda na naszym terenie 
system segregacji odpadów, coraz więcej mieszkańców przystępuje do segregacji, co 
powinno bardzo cieszyć. Informuję, że w dniach 7-10 lipca odbędzie się zbiórka 
wielkogabarytowych odpadów, proszę o składanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy. 
Organizowany jest wyjazd dzieci na kolonie. W tym roku z tej formy wypoczynku 
skorzysta 24 dzieci z naszej gminy. Wzorem roku poprzedniego chcemy zorganizować 
półkolonie, zobaczymy, czy na ten cel będą jakieś pieniądze. Nasi mieszkańcy pytają 
się, czy będzie kontynuowana zbiórka eternitu. Zaistniał pewien problem z 
finansowaniem tego zadania, dlatego też na konkretne decyzje musimy poczekać. 
Wyższy Urząd Górniczy zainteresowaliśmy sprawą rzekomego wybierania żwiru przez 
firmę USKOM podczas rekultywacji gminnego wysypiska odpadów, czekamy na 
odpowiedź. Podpisane zostały dwie umowy na sprzedaż mieszkań w Rąbieżu 
Gruduskim, w tej też wsi przeprowadzona została interwencja w sprawie porządku na 
posesji. W związku z prowadzonymi przez rolników wielkimi budowami, wydajemy 
decyzje środowiskowe, które są zamieszczane na stronie internetowej gminy. Odbył 
się przetarg na wyposażenie grodziska, teraz wystosowaliśmy zaproszenia do 
składania ofert na wykonanie monitoringu grodziska. Modernizacji zostało poddane 
boisko „Orlik” przy Zespole Placówek Oświatowych. Z Mazowieckim Zarządem Dróg 
prowadzona jest korespondencja w sprawie planowanej modernizacji drogi 
wojewódzkiej od Szydłowa do stacji CPN w Grudusku. Zakład Usług Wodnych w 
Mławie poinformowaliśmy o problemie z dostarczeniem wody do mieszkań w 
Humięcinie-Klarach. W dniu 7 maja dokonany został przegląd techniczny oczyszczalni 



  

ścieków, jest to obiekt wyposażony w nowoczesne urządzenia elektroniczne. W dniu 
10 kwietnia obradował Zarząd Gminny OSP. Podsumowano zebrania w jednostkach 
OSP, omawiano sprawy organizacyjne związane z Dniem Strażaka oraz wyjazdem 
strażaków do Częstochowy. Gminne uroczystości związane z Dniem Strażaka w tym 
roku odbyły się w Przywilczu. W dniu 8 maja, z okazji Dnia Zwycięstwa, przy udziale 
szkół zorganizowaliśmy w Grudusku i Łysakowie apel poległych. 26 maja dokonano 
odbioru oczyszczalni ścieków, następnie odbioru hydroforni w Stryjewie Wielkim. W 
dniu 14 czerwca z okazji Dnia Dziecka, odbył się na grodzisku festyn, który był 
bardzo dobrze przygotowany, impreza wyglądała bardzo efektownie. Dziękuję 
radnym i sołtysom za włączenie się do przygotowań tego festynu, szczególnie w 
zakresie finansowym. W sumie na organizację festynu zebrano od sponsorów ok. 5 
tys. zł (Pan Wójt wręczył dyplomy z podziękowaniami za udzieloną pomoc obecnym 
na Sesji radnym i sołtysom). Od firmy geologicznej otrzymaliśmy ofertę w sprawie 
sporządzenia koncepcji zalewu w Grudusku. Zalew ten nie tylko zatrzyma wodę, 
szczególnie w czasie suszy, ale także uatrakcyjni miejscowość. Jego powierzchnia 
będzie uzależniona od istniejących zasobów wody. Jednak cena sporządzenia tej 
koncepcji jest dość wygórowana, wynosi ok. 80 tys. zł. Dlatego też musimy z Panią 
Skarbnik zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu, może ogłosimy przetarg 
na wykonanie takiej koncepcji? Teren pod zalew otrzymamy bezpłatnie, ale musimy 
udowodnić, że zapewniona zostanie wystarczająca ilość wody do zapełnienia 
zbiornika.” 
 
Ad.pkt.5 
 
     Omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  dokonali: 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska oraz Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki. 

(sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok – w załączeniu protokołu) 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Rama odczytał Uchwałę Komisji Nr 
1/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania przez Wójta Gminy budżetu 
za 2013 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grudusk. 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że w protokole z kontroli Komisji 
Rewizyjnej, jest wyszczególniona sprawa nielegalnego pobierania żwiru przez firmę 
USKOM przy rekultywacji wysypiska odpadów. Wymagało to pewnych działań, stąd 
też odpowiednie służby stwierdzą, czy nastąpiło złamanie prawa. 
Pan Jacek Rama zwrócił także uwagę, że w czasie prowadzonej kontroli dało się 
zauważyć nacisk na Komisję Rewizyjną ze strony niektórych radnych. Komisja jednak 
nie uległa tej presji i własne ustalenia zawarła w protokole, który podpisała 
jednomyślnie. 
Zdaniem Pana Ramy, zadaniem radnego, który chce dobrze wykonywać swoje 
obowiązki, jest ujawnianie wszelkich nieprawidłowości i dążenie  do ich wyjaśnienia.  

 
Pan Zbigniew Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Pan 
Stanisław Makijonko – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 
Ochrony Środowiska, w imieniu swoich komisji przedstawili pozytywne opinie o 



  

wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok i wnioskowali o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy z tego tytułu. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała: 
1/ Uchwałę Nr Ci.151.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Grudusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, 
2/ Uchwałę Nr Ci.185.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Grudusk. 

(w/w Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła i poddała pod głosowanie następujące 
projekty uchwał:  
 
1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 
 
 W głosowaniu w/w Uchwała Nr 32/VI/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 
2014 rok  (Pani Przewodnicząca przypomniała radnym, że przyjęcie przez Radę tej 
uchwały musi zapaść bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady) 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 33/VI/2015 została przyjęta jednomyślnie (głosowało 
13 radnych). 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.6 
 
     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury złożył Pan Marek Szpakut 
– Dyrektor GOK. 

 (informacja w załączeniu protokołu) 
 

W uzupełnieniu wystąpienia, Pan Dyrektor przedstawił główne zamierzenia GOK na 
najbliższy okres, w tym szczegółowo omówił program imprezy pn. „Jarmark 
Gruduski”, która odbędzie się w dniu 27 czerwca br. 

(program w/w imprezy w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.7 
 
     Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko zgłosił wniosek, aby nie omawiać informacji nt. zasobów 
opieki społecznej, gdyż była ona przedstawiana na posiedzeniach komisji Rady. Prosił 
natomiast, aby Pani Kierownik GOPS odpowiedziała na pytanie zgłoszone na 



  

posiedzeniu jego komisji dotyczące ilości rodzin, którym odcięto dopływ energii 
elektrycznej i wody. 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska – „przeprowadziłam wywiad i otrzymałam 
informację, że na terenie gminy tylko jedno gospodarstwo rodziny z Leśniewa 
Górnego zostało odcięte od wodociągu, jednak rodzinie tej zapewniono awaryjny 
dostęp do źródła wody. Natomiast Zakład Energetyczny nie udzielił takiej informacji z 
uwagi na ochronę danych osobowych. Może to uczynić tylko na pisemny wniosek, w 
którym będzie określone do jakich celów będzie wykorzystana ta informacja.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „nie wiedziałem, że kogoś pozbawiono wody i 
energii, Pani Kierownik GOPS też nie miała takiej informacji. Staram się pomagać tym 
rodzinom, które nie mają pieniędzy na opłatę wody i energii elektrycznej, prosząc o 
nie odcinanie ich gospodarstw od linii, staram się znaleźć pieniądze na opłaty.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca stwierdził, że Zakład Usług Wodnych powinien 
informować o odcięciu wody przynajmniej 20 dni wcześniej oraz zapewnić zastępczy 
punkt czerpania wody. 
 
Radny Pan Jacek Rama – „na terenie gminy są jeszcze rodziny z małymi dziećmi, 
które w ogóle nie są podłączone do wodociągu. Przede wszystkim tym rodzinom Pan 
Wójt powinien udzielić pomocy.” 
 
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. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do proponowanych zmian w uchwale budżetowej,  
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 34/VI/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 35/VI/2015 przyjęta została jednomyślnie  
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego 
w roku budżetowym 2015 



  

 
Radny Pan Stanisław Makijonko prosił o wyjaśnienie, czy podjęcie tej uchwały jest 
konieczne, gdyż na stronie internetowej gminy został już ogłoszony przetarg w 
sprawie zaciągnięcia kredytu. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że  do końca czerwca Gmina Grudusk 
zobowiązana jest do złożenia wniosków o płatność za dwie realizowane inwestycje: 
modernizację oczyszczalni ścieków i SUW w Stryjewie Wielkim. Musimy więc opłacić 
wszystkie faktury związane z tymi inwestycjami. W harmonogramie wypłat środków z 
BGK w ramach prefinansowania, w przypadku oczyszczalni ścieków byliśmy zapisani 
na m-c maj, w przypadku SUW – czerwiec. Z nieznanych przyczyn gminom, które 
miały przewidziane wypłaty w drugiej połowie maja, wstrzymano wypłatę. W naszej 
sytuacji chodziłoby  o kwotę ok. 133 tys. zł. Jeżeli więc nie wypłacą nam tej kwoty, 
lepiej zabezpieczyć się, wziąć kredyt przewidziany w uchwale budżetowej i opłacić z 
własnych środków. Aby całej sprawie nadać bieg, ogłoszony został przetarg na 
kredyt, gdyż w uchwale budżetowej Rada zagwarantowała możliwość zaciągnięcia 
takiego kredytu. Podjęcie uchwały jest konieczne, gdyż podlega ona zaopiniowaniu 
przez RIO. Jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały, ogłoszony przetarg może zostać 
unieważniony. 
 
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski oświadczył, 
że opinia tej Komisji odnośnie projektu uchwały była pozytywna, stosunkiem głosów 
członków 5:2. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
poinformował, że członkowie jego Komisji nie wyrazili jednoznacznej opinii odnośnie 
projektu uchwały, decyzję pozostawili do rozstrzygnięcia całej Rady. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 36/VI/2015 podjęta została 10 głosami przy 4 
głosach przeciwnych (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
Gminy Grudusk, 
 
Przewodniczący Komisji Rady, Pan Stanisław Makijono i Pan Zbigniew Mierzejewski 
zgłosili wnioski, aby wysokość taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostawić 
na poziomie roku ubiegłego. 
 
Poddany pod głosowanie w/w wniosek został przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 
Zgodnie z przyjętym wnioskiem, w kolejnym głosowaniu powyższa Uchwała Nr 
37/VI/2015 została przyjęta jednomyślnie (głosowało 14 radnych) z wysokością taryf 
obowiązujących w okresie od 1.07.2014 r do 30.06.2015 r.  
 
- projekt uchwały w sprawie taryfy opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych 
urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Grudusk, 
 



  

Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski 
poinformował, że jego Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, chociaż 
decyzja ta była niejednomyślna. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że proponowana w projekcie uchwały podwyżka 
opłat za ścieki jest zdaniem jego Komisji za wysoka. Proponuje się pozostawienie 
tych opłat na poziomie roku ubiegłego a poczynić należy starania w celu 
wyegzekwowania zaległości za ścieki, co pokryje planowaną podwyżkę.  
Zdaniem Pana Przewodniczącego nie jest to może wysoka podwyżka, ale coś należy 
uczynić z tymi mieszkańcami, którzy mają zaległości w opłatach za ścieki. 
 
Radny Pan Jacek Rama uważał, że w przypadku zwiększenia opłat za ścieki, odczucia 
społeczne nie będą najlepsze. Ponadto należy się zastanowić, czy podwyżka ta aż tak 
bardzo poprawi kondycję finansową gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „proponujemy podwyżkę opłat za ścieki w związku 
ze wzrostem kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków. Będą to koszty utylizacji i 
wywozu nieczystości na wysypisko w okolicach Mławy, gdyż własnym wysypiskiem 
już nie dysponujemy. Proponowana podwyżka nie jest wysoka, w gminach sąsiednich 
opłaty za ścieki są dużo wyższe niż u nas. Gmina nie może do wszystkie dokładać, bo 
w ten sposób nasze wydatki będą dotyczyły tylko spraw bieżących. Mamy argument 
do podwyżki, przeprowadzoną modernizację oczyszczalni ścieków. Ponadto 
kanalizacja jest dużą wygodą i korzysta z niej coraz większa liczba mieszkańców.” 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 38/VI/2015 przyjęta została 9 głosami przy 5 
przeciwnych w pierwotnej wersji (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
 
Po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień przez Wójta Gminy Pana Jacka Oglęckiego, 
powyższa Uchwała Nr 39/VI/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu 
Ciechanowskiego 
 
W/w Uchwała Nr 40/VI/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na 
ławników 
 
Rada powołała Zespół w następującym składzie: 
Anna Małecka – Przewodnicząca 
Barbara Żelazińska – Z-ca Przewodniczącej 
Piotr Gołębiewski – Członek 
Zbigniew Mierzejewski – Członek 
 



  

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 41/VI/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych) z powyższym składem Zespołu. 
 

(wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 

Ad.pkt.9 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska uważała, że stwierdzenie przez Pana Jacka 
Ramę, że w czasie kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną były różne naciski 
radnych, jest nieprawdą. 
Zdaniem Pani Przewodniczącej, protokół Komisji Rewizyjnej, jest nieadekwatny do 
ustalonego przedmiotu kontroli a wszelkiego rodzaju niejasności i sprawy sporne, 
należałoby najpierw wyjaśniać we własnym gronie, choćby na spotkaniu Pana Ramy, 
Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady. 
 
Radny Pan Jacek Rama ustosunkowując się do tej wypowiedzi stwierdził, że jest mu 
przykro, że takie są odczucia Pani Przewodniczącej. Poinformował, że w czasie 
spotkania z nim Pani Przewodnicząca sugerowała, aby Komisja nie poruszała 
niektórych spraw, jak choćby skierowania wniosku o kontrolę NIK. Pan Rama uważał, 
że następne tego typu spotkania powinny być nagrywane. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w związku z pismem, które wpłynęło 
do organów ścigania a dotyczącym przeprowadzenia dochodzenia w sprawach, w 
których rzekomo zostało złamane prawo, prawie trzy godziny składał wyjaśnienia na 
komendzie policji, Urząd Gminy musiał przygotować ogromną ilość dokumentów do 
wglądu policji. 
Zdaniem Pana Wójta zbędnym jest angażowanie policji w wyjaśnianie naszych spraw, 
skoro wszystkie dokumenty są w posiadaniu Urzędu i zawsze można się z nimi 
zapoznać. 
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Barbara Michalska ustosunkowała się 
do zarzutów Komisji Rewizyjnej odnośnie nieprawidłowości w gospodarowaniu olejem 
opałowym. Poinformowała, że zapoznała się z dokumentacja techniczną ogrzewania 
w szkole i nigdzie nie znalazła nawet wzmianki o licznikach zużycia oleju. 
Poinformowała, że na zakup oleju opałowego organizowane są przetargi, zawsze jest 
wybierana najkorzystniejsza oferta, wspólnie z kierownikiem gospodarczym 
kontroluje ilości dostarczanego oleju. 
Pani Dyrektor wyraziła zdziwienie, że ktoś jest w stanie posądzać o kradzież oleju. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
otrzymaliśmy informację, że w planach jest prowadzenie naboru wniosków o 
dofinansowanie wymiany pieców CO na piece ekologiczne. Musimy zorientować się, 
czy będą chętni przystąpienia do tego programu, proszę więc zgłaszać się w tej 
sprawie do Urzędu Gminy. W wykazie miejscowości na terenie gminy istnieje 
Stryjewo Małe. Ponieważ nikt tam już od dłuższego czasu nie mieszka, wpłynął 
wniosek o likwidację tej miejscowości. Musimy się zastanowić, jakie działania podjąć 
w tym temacie. Musimy się przymierzyć do remontu dachu na szkole w Grudusku. Na 
następnej Sesji podejmiemy jakąś decyzję odnośnie środków na ten cel. Czeka nas 



  

także remont małego autobusu szkolnego. Proszę o informacje dotyczące gniazd 
bocianich, gdyż istnieje możliwość dofinansowania zakupu platform pod te gniazda. 
Istnieje warunek, że przy ubieganiu się o środki unijne, każda gmina musi mieć 
opracowaną strategię rozwoju. Taki dokument musi więc powstać także u nas i w 
tym celu do jego opracowania proponuję powołanie specjalnego zespołu.” 
 
W skład zespołu powołani zostali: Pani Beata Ciska, Pan Stanisław Makijonko, Pan 
Zbigniew Mierzejewski, Pan Jacek Rama. 
 
Ad.pkt.10 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad, VI Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
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