
PROTOKÓŁ Nr VII/2015 

Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Grudusk, 

odbytej w dniu 27 lipca 2015 roku 

Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Grudusk. Obrady rozpoczęto                       
o godz. 16:00, zakończono o godz. 18:05.  

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy Grudusk. 

Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych, następnie stwierdziła 
prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 radnych. Sesja 
nadzwyczajna odbyła się z udziałem Wójta Gminy Grudusk Pana Jacka Oglęckiego, Pani 
Skarbnik Małgorzaty Miłoszewskiej oraz protokolantki Pani Marty Kulasińskiej. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że dzisiejsza nadzwyczajna Sesja będzie nagrywana za 
pomocą dyktafonu. 

Wójt Gminy Grudusk przedstawił cel zwołania nadzwyczajnej Sesji, a mianowicie omówienie 
kwestii ewentualnej współpracy z Fundacją Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia 
Krasińskich” i podjęcie stosownej uchwały oraz dokonanie zmian w budżecie gminy na 2015 
rok. Pan Wójt zapytał zgromadzonych, czy wyrażają zgodę na omówienie tych dwóch kwestii. 
W tym celu zostało zarządzone głosowanie – wszyscy zebrani Radni zagłosowali „za” 
omówieniem tych dwóch punktów. 

Tematyka Sesji: 

1. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie współpracy z Fundacją Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia 
Krasińskich” przy realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok; 

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2015-2028; 

- w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym w Gminie 
Grudusk na 2015 rok; 

2. Sprawy różne. 

Ad. pkt 1 

Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się                        
następująco: 

1/ projekt uchwały w sprawie współpracy z Fundacją Partnerska Grupa Lokalnego 
Działania „Ciuchcia Krasińskich” przy realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



Pan Wójt poinformował Radnych, iż w dniach poprzednich odbyło się spotkanie w 
miejscowości Rostkowo, które miało na celu omówienie zagadnienia współpracy z Fundacją 
Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”.  

Radni otrzymali kopię projektu uchwały. Następnie Wójt Gminy Grudusk przystąpił do 
szczegółowego omówienia kwestii związanych z przystąpieniem do współpracy ze 
wspomnianą Fundacją, m.in. poinformował Radnych, iż  Fundacja ta ma możliwość 
skorzystania z pomocy finansowej w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 (nowy PROW), 
jednakże w tym celu musi zmienić swój status prawny – przekształcić się z fundacji w 
stowarzyszenie. Obecnie w skład tej Grupy wchodzi 17 gmin. Grupa ta może pozyskać nawet 
14 000 000,00 złotych, z czego środki będą mogły być przeznaczone na odbudowę wsi ( do 
500 000,00 złotych na miejscowość) czy wsparcie dla lokalnych mikroprzedsiębiorców. 

Radny Pan Piotr Gołębiewski zapytał, jak wyglądałaby kwestia ewentualnego wycofania się. 
W odpowiedzi Pan Wójt odpowiedział, iż wycofanie polegać będzie na nie złożeniu wniosku.  

Następnie głos w dyskusji zajął Radny Pan Jacek Rama pytając, jak się przedstawia kwestia 
finansowania. Pani Skarbnik Małgorzata Miłoszewska w odpowiedzi wyjaśniła, że 
dofinansowanie  jakie można pozyskać z PROW wynosi maksymalnie do 63 %, resztę należy 
dołożyć ze środków własnych. Obecnie bowiem wszystkie programy wymagają udziału 
wkładu własnego. Przy tej okazji wspomniano, iż powstałe w latach ubiegłych świetlice 
wiejskie zostały utworzone dzięki środkom finansowym pozyskanym z podobnego projektu. 
Pan Radny Waldemar Kołakowski zajął stanowisko w sprawie, że jeżeli Gminę stać będzie na 
wejście w projekt, to to zrobimy. 

W dalszej części dyskusji Radny Pan Jacek Rama wystąpił z zapytaniem, czy w każdym 
momencie istnienia stowarzyszenia można się wycofać z omawianego przedsięwzięcia. W 
odpowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż w chwili obecnej uchwała dotyczy jedynie wejścia bądź nie 
do współpracy, natomiast kwestia finansowania jest zagadnieniem dalszym, który należy 
odłożyć na następny rok. Radny Pan Piotr Gołębiewski zgodził się ze stanowiskiem Pana 
Wójta zaznaczając, że obecnie waży się kwestia samej przynależności, natomiast 
przystępując do każdego projektu należy się liczyć z poniesieniem jakichś kosztów. 

Po zakończeniu dyskusji Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały 
– uchwała została podjęta jednomyślnie (głosowało 14 Radnych). 

2/ projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok 

Pani Skarbnik Małgorzata Miłoszewska szczegółowo omówiła proponowane zmiany w  planie 
dochodów oraz w planie wydatków  budżetu Gminy Grudusk na 2015 rok, przytoczyła 
również uzasadnienie do wyżej wymienionej uchwały. Uchwała w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2015 rok została podjęta jednomyślnie (głosowało 14 Radnych). 

3/ projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk 
na lata 2015-2028 

Wyżej wymieniona uchwała stanowi konsekwencję przyjęcia przez Radę Gminy projektu 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Pani Małgorzata Miłoszewska 
– Skarbnik Gminy omówiła zmiany proponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz 



z przytoczeniem objaśnień przyjętych wartości. Radny Pan Jacek Rama zapytał, przy 
omawianiu zwiększenia wydatków budżetu gminy,  z czego wynika kwota 9 000,00 złotych 
przeznaczona na zakup usług geodezyjnych. Wójt Gminy Grudusk odpowiadając na zapytanie 
wyjaśnił, iż kwota ta wynika z poniesionych przez Urząd wydatków:  

- na dokonanie podziału działki w miejscowości Rąbież Gruduski i na nowo oznaczenie 
siedmiu lokali mieszkalnych przez uprawnionego geodetę (kwota 4 500,00 złotych), 

- koszt działki drogowej w Wiśniewie (kwota 1 500,00 złotych)  

- na unormowanie stanu prawnego działki między Przywilczem a Stryjewem Wielkim – 
konieczność wynikała z faktu, iż granice działki stanowiącej drogę gminną różniły się                       
od faktycznego przebiegu tej drogi (kwota 3 000,00 złotych). Dokonanie tego wydatku 
uzasadnione było dodatkowo faktem, iż planowany jest częściowy remont tej drogi poprzez 
wywiezienie żwiru i piachu. 

Po omówieniu i wyjaśnieniu wszystkich zagadnień przystąpiono do głosowania w kwestii 
zaakceptowania zmian: za przyjęciem zmian zagłosowało 13 Radnych, jeden Radny 
wstrzymał się od głosu.  

4/  projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Pomocy 
Potrzebującym w Gminie Grudusk na 2015 rok 

Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła projekt wyżej wymienionej uchwały. Uchwała 
przewiduje udzielenie dotacji celowej w wysokości 2 000,00 złotych. Dotacja zostanie 
udzielona ze środków budżetu Gminy Grudusk na 2015 rok.   

Radny Pan Jacek Rama wystąpił z zapytaniem, co to jest za Stowarzyszenie i kiedy powstało. 
Wójt Gminy Grudusk poinformował, że Stowarzyszenie  powstało w maju bieżącego roku, 
działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku, a Stowarzyszenie zawiązała 
Pani Monika Morawska ze Strzelni. 

Następnie zostało zarządzone głosowanie  nad uchwałą – zagłosowano jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 

Ad. pkt 2 

1/ W trakcie Sesji nadzwyczajnej Pan Jacek Rama zgłosił obiekcje odnośnie kwestii zbyt 
późnego poinformowania Radnych o terminie sesji, ponieważ Radni nie są w stanie się 
przygotować do sesji.  

Pan Wójt poinformował, iż spowodowane zostało to faktem, że uchwałę w sprawie 
współpracy z Fundacją Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” przy 
realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 należy podjąć do dnia 29 lipca 2015, stąd zwołanie 
nadzwyczajnej Sesji. Jednocześnie przy okazji zebrania w kwestii przystąpienia do współpracy 
ze wspomnianą Fundacją istniała możliwość omówienia zmian w budżecie i uchwałach 
powiązanych.  

2/ Pan Wójt poruszył na Sesji również kwestię kredytu, który Gmina miała możliwość 
zaciągnąć po przeprowadzeniu negocjacji z wybranym bankiem w ramach zamówienia 



publicznego „z wolnej ręki”. Pożyczka została zaciągnięta w Getin Banku na oprocentowanie 
w wysokości 3,67 %. Pożyczka była niezbędna do uregulowania należności do dnia 10 lipca 
br. za wszystkie prace przeprowadzone na oczyszczalni ścieków i przepompowni.  

3/ Wójt Gminy Grudusk poinformował zgromadzonych Radnych, iż w dniu 20 sierpnia 2015 
roku nastąpi zamknięcie projektu grodziska. W związku z tym istnieje możliwość 
zorganizowania imprezy dla osób niepełnosprawnych na terenie Grodziska w dniach 21-23 
sierpnia br.  Został bowiem zgłoszony projekt, dzięki któremu Gmina pozyskała dotację na 
ten cel  w wysokości 13 000,00 zł, dodatkowo wymagany był 15 – procentowy wkład własny 
w wysokości 2 000,00 zł. Impreza ma na celu m.in. promocję Grodziska. Pan Wójt poprosił 
Radnych, aby poinformowali mieszkańców o możliwości udziału w imprezie. 

4/ Wójt Gminy Grudusk przekazał na Sesji również informację o możliwości udziału                         
w projekcie Vigor Senior, w ramach którego można pozyskać do 240 000,00 zł 
dofinansowania ze środków unijnych, w tym około 177 000,00 zł będzie można przeznaczyć 
na urządzenie pomieszczeń dla seniorów np. w byłym Ośrodku Zdrowia. Pan Wójt zaznaczył, 
że Gmina Grudusk zgłosiła wstępne zainteresowanie udziałem w tym projekcie. 

5/ Następnym zagadnieniem poruszanym podczas sesji był problem wymiany blachy na 
dachu budynku „zerówki”.  Konieczność taka jest spowodowana faktem, iż w wyniku 
ostatnich intensywnych opadów budynek został częściowo zalany, płyta paździerzowa 
znajdująca się na dachu pęcznieje i to powoduje powstawanie nieprzyjemnego zapachu.                        
Pan Wójt rozmawiał w sprawie ewentualnej wymiany pokrycia dachowego                                         
z  Panem inż. Lewandowskim, który wstępnie oszacował koszt wymiany poszycia dachowego 
w granicach 70 000,00-100 000,00zł netto. Remont miałby polegać na zdjęciu 
dotychczasowego poszycia wraz z płytą paździerzową oraz na pokryciu dachu nową blachą                                  
z ociepleniem w środku. Wójt Gminy Grudusk wskazał, że w ogłoszeniu przetargu termin 
zapłaty zostałby oznaczony na następny rok.  

Radny Pan Gołębiewski zgłosił zapytanie, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem wymiana 
całego dachu, z wszystkimi elementami stanowiącymi konstrukcję dachu. W odpowiedzi Pan 
Wójt zaznaczył, że takie przedsięwzięcie wiązałoby się ze zbyt dużymi kosztami.  

Radny Pan Wojciechowski zajął głos w dyskusji wskazując, że po zdjęciu poszycia dachowego 
okaże się, w jakim stanie znajdują się pozostałe elementy, m.in. krokwie.  

Radny Pan Gołębiewski zapytał o możliwość odliczenia podatku VAT od tej inwestycji.                    
W odpowiedzi Pan Skarbnik odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. 

Zebrani podnosili, że koszt wskazany przez Pana Lewandowskiego jest zbyt wysoki. Pan Wójt 
ustosunkował się do tych wypowiedzi następująco - koszt inwestycji będzie uzależniony od 
składanych ofert. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy wymiana dachu na „zerówce” obejmie również wymianę 
rynien na budynku Gimnazjum. Pan Wójt odpowiedział, że nie.  

W międzyczasie Radny Pan Rzodkiewicz zgłosił uwagę, że woda opadowa jest zbyt słabo 
zbierana przez studzienki i zalewa domy.  



Pan Wójt zapytał Radnych jaka decyzja zostaje podjęta w sprawie wymiany poszycia 
dachowego. 

Radny Pan Gołębiewski zgłosił jeszcze raz wniosek, że należałoby wymienić cały dach,                        
a jeszcze lepszym rozwiązaniem była by rozbiórka budynku i wybudowanie nowego obiektu. 
Ostatnia propozycja zyskała aprobatę trzech Radnych. 

Radny Pan Rama zajął głos w dyskusji, że należy zdać się na opinię eksperta, który najlepiej 
oceni, jakie elementy dachu  będą do wymiany. 

Pani Przewodnicząca Beata Ciska wyszła z propozycją rozpatrzenia dwóch wniosków: 

- wymiana całego dachu z jego elementami składowymi 

- wymiana samego pokrycia dachowego. 

Pan Wójt wystąpił z wnioskiem, by na chwilę obecną zagłosować ogólnie za podjęciem 
jakichkolwiek działań w tym kierunku. Przeprowadzono głosowanie: „za” zagłosowało 13 
Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu. 

6/ Następna sprawa poruszona podczas nadzwyczajnej Sesji to problem suszy. Pan Wójt 
poinformował Radnych, że w raporcie numer 5 sporządzonym przez Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ogłoszone zostało zagrożenie suszą dla zbóż jarych. 
Została powołana komisja do spraw szacowania szkód w składzie: Pan Ryszard Czaplicki, Pani 
Bożena Rogowicz-Staniszewska, Pan Marek Piotrowicz i Pan Marek Smoliński. Lustracja szkód 
odbywać się będzie na miejscu. Sporządzone zostaną protokoły. Termin na oszacowanie 
szkód wynosi dwa miesiące. 

Radny Pan Rama złożył zastrzeżenie co do czytelności wniosku o oszacowanie szkód.  

Radni ustalili wspólnie termin składania wniosków do dnia 5 sierpnia 2015 roku. 

7/  Pan Wójt następnie omówił kwestie dotyczące funduszu sołeckiego, a mianowicie                   
że przesłane zostały do sołtysów wsi informacje o przyznanych środkach finansowych na 
poszczególne sołectwa. Do 30 września br. sołectwa mają czas na podjęcie uchwał w sprawie 
przeznaczenia tych środków na określone cele.  

8/ Kolejną kwestią poruszoną na Sesji był apel nadesłany ze Związku Gmin Rzeczpospolitej 
Polskiej o włączenie się do protestu w sprawie przejęcia spółek wodnych przez gminy. Tekst 
pisma został odczytany przez Wójta Gminy Grudusk, w którym to piśmie w sposób 
negatywny został oceniony projekt zmian proponowanych przez Parlament.  

W projekcie, w którym przewiduje się przejęcie spółek wodnych przez gminy nie ma 
wzmianki o sposobie finansowania tego zadania.  

Radni zdecydowali, że na razie nie będą zajmować stanowiska w tej sprawie. 

9/ Następną sprawą podjętą na Sesji było pismo jednego z Radnych – Pana Jacka Ramy                   
w sprawie  przyłączenia do wodociągów dwóch rodzin z miejscowości Purzyce-Trojany. 
Sytuację tych rodzin omówił Radny Pan Jacek Rama, jest ona również badana przez Gminny 
Ośrodek pomocy Społecznej w Grudusku.  



Pan Wójt po wystąpieniu Radnego poinformował, że realizacja tej inwestycji generowałaby 
koszty w granicach 12 000,00 zł. Koszt przyłącza, który musiałaby ponieść każda z rodzin to     
1 600,00 zł., pozostała część zostałaby uregulowana z budżetu gminy. Niestety brak jest 
obecnie środków na takie przedsięwzięcie.  

Radny Pan Kołakowski wyraził opinię, że należy z czegoś zrezygnować, a ludziom znajdującym 
się w tak trudnej sytuacji trzeba pomóc. 

Państwo Radni wyrazili wolę pomocy obu rodzinom. 

10/ Radna Pani Małecka zgłosiła podczas Sesji problem złamanego drzewa, które znajduje się 
na odcinku drogi wojewódzkiej między ulicą Polną a miejscowością Wiksin. Drzewo to 
stwarza zagrożenie, gdyż w każdej chwili może przewrócić się na drogę.  

11/ Pani Skarbnik poinformowała zgromadzonych na sali Radnych, że w związku z przyjęciem 
uchwały w sprawie wymiany dachu na budynku „zerówki” nastąpią kolejne zmiany w 
budżecie gminy. 

12/ Pan Wójt poinformował na koniec Radnych, że w związku z narastającym problemem 
rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego zostały zamówione ubrania ochronne dla 
strażaków w firmie Hortpol do usuwania tego barszczu. Jednocześnie Wójt Gminy Grudusk 
poprosił zgromadzonych o informacje dotyczące miejsc występowania rośliny. 

Na tym Sesja nadzwyczajna została zakończona. 

 

         Protokółowała                                                                             Przewodnicząca Rady 

      Marta Kulasińska                                                                              mgr Beata Ciska 

 

 

         

 

 

 

 

 


