
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 30 września 2015 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1730. 

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. 
 
Przystępując do zaprezentowania porządku obrad VIII Sesji, Pani Przewodnicząca 
zaproponowała, aby na samym początku obrad głos zabrała radna Rady Powiatu Pani 
Anna Cicholska. Wnioskowała także, aby w czasie Sesji rozpatrzony został wniosek 
radnego Pana Zdzisława Gorczycy dotyczący powołania biegłego rzeczoznawcy, który 
określiłby koszty odmulenia stawu w Rąbieżu Gruduskim. 
 
Powyższy wniosek, poddany pod głosowanie, został przyjęty 9 głosami. 
 
W kolejnym głosowaniu Rada 11 głosami przyjęła porządek VIII Sesji wraz z wnioskami 
zgłoszonymi przez Panią Przewodniczącą, w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Wystąpienie radnej Rady Powiatu Ciechanowskiego Pani Anny Cicholskiej. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
6.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
jednostek za I półrocze 2015 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 
2014/2015 oraz ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. 

8. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

2028, 
- utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Północne Mazowsze”, 
- zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi wojewódzkiej 
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10. Sprawy różne, w tym głosowanie nad wnioskiem radnego Pana Zdzisława 

Gorczycy w sprawie powołania biegłego rzeczoznawcy, który określiłby koszty 
odmulenia stawu w Rąbieżu Gruduskim. 



  

11. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt2 
 
     Radna Rady Powiatu Ciechanowskiego Pani Anna Cicholska witając się z zebranymi 
na sali obrad stwierdziła, że Gmina Grudusk nie ma radnego powiatowego, dlatego też 
czuje się radną także tej gminy. 
Zdaniem Pani Cicholskiej, utrzymanie dróg powiatowych to bardzo drażliwa sprawa. 
Zapewniła, że z uwagą wysłucha wszystkich głosów na ten temat a zgłoszone wnioski 
przekaże na Radzie Powiatu. 
Następnie Pani Radna przedstawiła, przygotowany przez Kierownika Zarządu Dróg 
Powiatowych, wykaz dróg, które powiat realizował wspólnie z naszą gminą w 
poszczególnych latach. Informacja ta zawierała nazwę drogi, jej długość i wartość 
wykonanych prac. Z informacji przekazanej Pani Radnej przez Starostę 
Ciechanowskiego oraz Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że powiat 
partycypuje w połowie kosztów modernizacji dróg na terenie gminy. 
Poinformowała, że przekazany jeszcze przed Sesją wniosek radnego Pana 
Gołębiewskiego, dotyczący oczyszczenia rowów przy drodze do Przywilcza, przekaże 
do realizacji Panu Borkowskiemu – Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „modernizowana była droga powiatowa Grudusk – 
Kołaki Wielkie. Jednak nie została wykonana przez całą wieś, prace zakończyły się przy 
sklepie. Podobna sytuacja wystąpiła w Żarnowie. Pan Borkowski był u nas na Sesji 
Rady, przekazałem mu uwagi odnośnie znaków drogowych, ale do tej pory nic w tym 
temacie nie zostało wykonane. Powiat i gmina powinni zajmować się wyłącznie swoimi 
drogami. Gmina pomaga powiatowi a potem nie stać ją na remonty własnych dróg.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „droga do Przywilcza nie dotarła nawet do początku 
wsi. Ruch na drogach staje się coraz większy a drogi te są bardzo wąskie.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska postulowała o modernizację ul. Szkolnej w 
Grudusku, która jest ulicą bardzo wąską, brak jest chodników, ciągle parkują na tej 
ulicy samochody a jest ona uczęszczana przez dzieci szkolne.  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko przypomniał, że będąc na Sesji Rady Kierownik 
Zarządu Dróg Powiatowych Pan Józef Borkowski wyraźnie zaznaczył, że ul. Szkolna 
może być remontowana tylko wtedy, kiedy swój wkład wniesie gmina. 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski – „na zjeździe z drogi wojewódzkiej na drogę do 
Humięcina-Andrych powstały wyrwy, ponadto zwisające gałęzie utrudniają ruch 
pojazdów.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „na jednej z Sesji Rady Powiatu zgłosiłem postulat, 
aby w zakresie modernizacji dróg powiat pomagał gminom, skoro gminy muszą się 
dokładać do dróg powiatowych. Każda gmina ma wiele problemów ze swoim drogami. 
Poza drogą do Humięcina-Andrych, którą powiat remontował we własnym zakresie, 
ani do drogi do Żarnowa, ani do drogi do Kołaków Wielkich, wkład powiatu nie wynosił 
50 %. To samo było z drogą do Przywilcza. Te brakujące środki gmina nasza musiała 



  

zabezpieczyć sama. W Łysakowie, od krzyżówek w kierunku kościoła i pięknego 
parkingu wiedzie droga, na remont której wykonana została nawet dokumentacja 
projektowa. Dokumentacja ta straciła już ważność, gdyż nasza gmina nie zgodziła się 
wnieść swojego wkładu. Dlatego cały czas uważamy, że jesteśmy dyskryminowani, co 
szczególnie było widać przy modernizacji drogi do Żarnowa. Nasz wkład zawsze był 
wyższy niż powiatu. Zarząd Powiatu powinien pamiętać, że gmina prowadzi wiele 
innych inwestycji, stąd podział środków na modernizację dróg powiatowych powinien 
być sprawiedliwy. Dowozimy dzieci do szkoły i w okresie zimy musimy sami odśnieżać 
drogi powiatowe, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych przystępuje do tego zadania dopiero 
po południu, kiedy drogi są już odśnieżone. Tym tematem Zarząd Powiatu również 
powinien się zająć. Przykładamy wielką uwagę do stanu dróg. Dlatego też teraz chcę 
się spotkać z Radą i wytypować drogi lokalne, na remont których będziemy mogli 
pozyskać do 3 mln zł. Z Zarządu Dróg Powiatowych otrzymałem informację, że wyrwy 
na skręcie drogi do Humięcina-Andrych leżą już w pasie drogi wojewódzkiej i mają je 
zlikwidować służby, którym ta droga podlega.” 
 
Radna Powiatu Ciechanowskiego Pani Anna Cicholska – „nie tylko Gmina Grudusk jest 
w takiej sytuacji, że jak nie wniesie swojego wkładu, to powiat nie przystąpi do 
modernizacji dróg. Wysłuchałam wszystkich uwag i wniosków, przekażę je Staroście i 
Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych, wystąpię także w tych sprawach na Sesji 
Rady Powiatu. Reprezentując swoich wyborców, tylko to mogę zrobić. Podobne sprawy 
bezpośrednio wpływają do mnie także z innych rejonów.” 
 
Ad.pkt.3 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokoły z VI i VII 
Sesji Rady Gminy  zostały przyjęte bez odczytywania. 
Poinformowała, że osobiście zapoznała się z treścią tych protokołów, w pełni 
odzwierciedlają one przebieg obrad Sesji. Radni mieli także możliwość wglądu do  
protokołów, gdyż w okresie międzysesyjnym były wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępne u protokolanta obrad. 
 
W głosowaniu w/w protokoły zostały przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.4 
 

      Radny Pan Waldemar Kołakowski – „po raz kolejny zwracam się z wnioskiem o 
doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do wsi Wiśniewo. Remiza oraz plac zabaw w 
Kołakach Wielki wymagają remontu, czekamy także na obiecanego geodetę.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „zgłaszałem już na posiedzeniu komisji, że na 
przystanku autobusowym w Grudusku zwisa blacha, którą należałoby usunąć. Pani 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku potrzebna jest pomoc przy 
czyszczeniu rynien na budynkach szkoły, na wysokości ok. 10 m, co jeszcze przed 
jesienią należałoby wykonać. Rynny mają być wymieniane, ale póki co należy je 
oczyścić, gdyż zamoknięte są ściany budynków.” 



  

 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „zgodnie z moim wnioskiem otrzymałem od Pana 
Wójta wiadomość, że toaleta publiczna została wyznaczona w GOPS (tak napisano w 
piśmie). Jednak to tej pory nie wiem, czy ta informacja została upowszechniona? W 
tej chwili mienie gminne ubezpieczają trzy firmy w skutek czego gmina przepłaca ok. 
20 tys. zł. Na VI Sesji Rady Pan Wójt obiecał, że w lipcu lub sierpniu  będzie  wybrana 
tylko jedna firma ubezpieczeniowa. Nie było 10 tys. zł na sprzęt dla klubu sportowego 
a w tym przypadku pieniądze się marnuje. Wygląd Gruduska jest beznadziejny, 
funkcjonuje spółdzielnia socjalna a nawet trawniki nie są koszone. Na ul. Kolejowej 
przez ostatnie trzy tygodnie nie zostały wybrane śmieci z pojemników. Trzykrotnie 
zgłaszałem Panu Czaplickiemu ten problem. Plan pracy Komisji Społeczno-Socjalnej 
przewidywał dokonanie analizy działalności sportowej oraz przeprowadzenie kontroli 
obiektów sportowych na terenie gminy. Dlaczego te tematy nie zostały w pracy Komisji 
uwzględnione?” 
 
Radna Pani Anna Małecka – „Pan Wójt obiecał, że w drugiej połowie sierpnia będą  
przeprowadzone roboty wykończeniowe przy stawie w Rąbieżu Gruduskim. Niestety, 
nic się nie dzieje. Zgłaszałam także potrzebę przeprowadzenia akcji szczepienia psów, 
pozostało to również bez odzewu.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „przypominam o konieczności uporządkowania znaków 
informacyjnych w Przywilczu. Obecnie przejeżdżający przez wieś są zdezorientowani 
co do kierunku dalszej jazdy.” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński – „proszę o wycięcie krzewów przy drodze Humięcino-
Zeńbok i Zakrzewo Wielkie – Żmijewo-Kuce. Czy byłaby możliwość zamontowania 
choćby daszku na przystanku autobusowym przy przechowalni owoców? Często na tym 
przystanku czekają dzieci, które dojeżdżają do szkół w Ciechanowie. Przypominam o 
konieczności wybudowania mostku na drodze do posesji Pana Pajewskiego w 
Mierzanowie, gdyż tą drogą nie można przejechać  ciężkim sprzętem. Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej prosi o szybką interwencję w sprawie wymiany rynien na budynku 
szkoły lub nawet ich oczyszczenia.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „po konsultacjach jakie przeprowadziłem ze specjalistami, 
nie wolno w takiej, jak obecnie formie nagrywać dyktafonem obrad Sesji. Muszą być 
pewne ustalenia zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. Dlatego też Rada 
powinna określić zasady korzystania z tego urządzenia. Nasza oczyszczalnia ścieków 
jest po modernizacji i zwiększyła się jej wydajność. Dlatego też nie powinno być 
problemów, kiedy obywatel naszej gminy, za odpłatnością chce zawieźć ścieki na 
oczyszczalnię. Zwróciłem się w tej sprawie na piśmie do Pana Wójta, jednak na 
odpowiedź czekam już chyba trzy tygodnie. Dzieci z Borzuchowa i Purzyc-Trojan, które 
wracają ze szkoły autobusem, wysiadają w Kozłach i pieszo wracają do domów. Co 
będzie jak przyjdzie zima? Proszę Pana Wójta o bardziej racjonalne podejście do 
problemu. Kilka lat temu była podobna sytuacja i również monitowałem w tej sprawie. 
Proszę także Pana Wójta o podjęcie działań związanych z przystankiem autobusowym 
w Purzycach-Rozworach. Niedawno przy tym przystanku spadły z samochodu bele 
sprasowanej słomy, dobrze, że w tym momencie nikogo na tym przystanku nie było. 
Jest tam może ok.1,5 m pobocza, stąd stwarza się wielkie zagrożenie dla osób 



  

oczekujących na autobus. Służba zdrowia będzie zawierała nowe kontrakty, dlatego 
też radni i Pan Wójt mogą sugerować Pani Humięckiej, jak rozwiązać dotychczasowe 
problemy. Przychodnia Pani Humięckiej zwalnia budynek Ośrodka Zdrowia, dlatego też 
powinniśmy zastanowić się na jakie cele ma być przeznaczony. Osobiście uważam, że 
powinien być oddany we władanie osobom, które będą świadczyć usługi medyczne dla 
naszych mieszkańców. Pani stomatolog, w ramach NFOZ, za mało przyjmuje 
pacjentów, szczególnie dzieci a gabinety stomatologiczne już dawno zniknęły ze szkół. 
Dorośli leczą zęby prywatnie w okolicznych miastach ale zadbajmy chociaż o dzieci. 
Dlatego też w szkołach stomatolog powinien dokonywać chociaż okresowych 
przeglądów uzębienia. Od ul. Ciechanowskiej odchodzi pewna uliczka, którą, z myślą 
o powstającym zalewie, można połączyć z ul.Polną. Obszar Gruduska znacznie 
zwiększy się, gdyż tereny przy tych ulicach można byłoby przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkalną. Rozwój samego Gruduska jest bardzo ważną sprawą. Proszę Pana Wójta, 
aby aktywnym radnym, którzy na piśmie składają swoje wnioski, były udzielane 
terminowe odpowiedzi. Otrzymałem list od mieszkańców Gruduska z pytaniem, 
dlaczego obecnie, kiedy panuje duże bezrobocie, pewne etaty w gminie zajmują ludzie 
będący emerytami? A są przecież ludzie młodzi, wykształceni, którzy nie mogą znaleźć 
pracy. Mam prośbę do protokolanta obrad, aby protokoły Sesji Rady były bardziej 
szczegółowe. Pytanie do Prezesa Klubu Sportowego, czy są zamiary powrotu do gry 
drużyny seniorów?” 
 
Sołtys wsi Sokołowo Pani Mirosława Przewodowska zwróciła się z prośbą o 
wybudowanie wiaty na przystanku, na którym dzieci oczekują na autobus oraz o 
odkrzaczenie rowów przy drogach, którymi będzie wędrował obrad Matki Boskiej. 
 
Delegat do Izb Rolniczych Pan Marek Smoliński – „mam prośbę do Pana Wójta, aby 
zgłosił kołom łowieckim odstrzał dzików na naszym terenie, które czynią coraz większe 
szkody w uprawach rolnych. Wszyscy wiemy jak działają spółki wodne. Rowy 
melioracyjne są zarośnięte i nie są czyszczone, urządzenia melioracyjne niszczeją. 
Chyba za starych mamy członków spółek wodnych, którzy nic nie robią. Od nowego 
roku ma wejść w życie nowa ustawa o prawie wodnym, na podstawie której, Wójt 
Gminy ma przejąć obowiązki spółki wodnej.” 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski postulował o odkrzaczenie 
rowów przy drodze przebiegającej przez wieś i drodze z Borzuchowa do Kozłów. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski poinformował, że w dniu 23 września 
odbyło się zebranie wiejskie w Grudusku. Głównym tematem tego zebrania było 
przyjęcie zadań, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto na 
zebraniu tym zgłoszono do realizacji wiele wniosków, z których najważniejszymi są: 
modernizacja ulicy Szkolnej (w części wiodącej do tzw. „Walisówki”) 
 i ulicy Cichej, uzupełnienie lamp oświetleniowych na tych ulicach, na końcu ulicy 
Strażackiej, na ulicy Kolejowej przy posesji Pana Kimony, wybudowanie ścieżek na 
osiedlu przy ulicy Kolejowej, aby mogli się po nich poruszać na wózkach mieszkający 
tam dwaj inwalidzi, poprawa drogi wjazdowej na teren osiedla oraz chodnika przy ulicy 
Kolejowej, poprawa wizerunku centrum Gruduska, ograniczenie prędkości pojazdów 
na ulicach Szkolnej i Strażackiej, oznakowanie ulic w Grudusku. 



  

Pan sołtys poinformował, że na zebraniu tym było stosunkowo mało mieszkańców, w 
tym nie wszyscy radni z Gruduska, podziękował za obecność Pani Przewodniczącej i 
radnemu Panu Zdzisławowi Gorczycy. 
 
Sołtys wsi Nieborzyn Pan Grzegorz Oman postulował o wybudowanie w Nieborzynie 
przystanku dla dzieci oczekujących na autobus, przypomniał o zmianie oznakowania 
drogi do Nieborzyna i konieczności wycięcia zarośli przy tej drodze. 
 
Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński – „czy realna jest budowa kanalizacji w 
Wiśniewie. Mieszkańcy rozważają nawet możliwość podłączenia się do kanalizacji w 
gminie Czernice Borowe. Przy zjeździe na drogę do Pszczółek zarośnięte są rowy, 
ponadto jest tam rozerwany mostek. W rowie przy moim polu znajduje się karpa, która 
powoduje, że woda nie odpływa.” 
 
Mieszkaniec wsi Grudusk Pan Dariusz Magdaliński zwrócił uwagę, że hala sportowa jest 
nie ogrzewana, zgłosił także pytanie, czy obiekty sportowe w Grudusku mają obecnie 
właściciela? 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska – „w naszej wsi nie ma w 
zasadzie poboczy a były już nakładane mandaty za niby nieprawidłowe poruszanie się 
po tej drodze. Chodzi głównie o odcinek na zakręcie. Proszę o spowodowanie 
ograniczenia prędkości na tym odcinku. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska stwierdziła, że plany pracy Komisji Rady mogą 
się zmieniać a do tej pory nikt z radnych nie interesował się sprawami sportu w tym 
zakresie. Nikt nie zgłaszał potrzeby kontroli obiektów sportowych. Jeżeli taka potrzeba 
zaistnieje, Komisja te tematy może rozpatrzyć. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „budowa kanalizacji w Wiśniewie jest planowana ale 
nabór wniosków o dofinansowanie tego zadania będzie w przyszłym roku, ponadto 
Rada Gminy musi przyjąć tę inwestycję do budżetu. Do tej pory o przyjęciu wniosku o 
dofinansowanie decydowała liczba osób przypadająca na 1 km2 a w Wiśniewie nie ma 
zbyt wielu mieszkańców, stąd też wcześniej w tej wsi nie można było takiej inwestycji 
zrealizować. Musimy złożyć osobny wniosek i liczyć, że już nie będzie tego wymagania. 
Będę miał na uwadze oczyszczenie drogi do Pszczółek oraz usunięcie karpy z 
przydrożnego rowu przy polu Pana Smolińskiego.  Remont remizy w Kołakach Wielkich 
jest ujęty w planie funduszu sołeckiego, natomiast sprawa związana z punktem 
geodezyjnym, mimo, że jest pilna, na razie nie może być zrealizowana z uwagi na brak 
środków. Rynny na budynkach obu szkół będą wymienione w ramach planowanego 
remontu szkoły w Grudusku. W dniu dzisiejszym poleciłem usunąć zwisająca blachę z 
przystanku w Grudusku. Wspólnie z Panem Dyrektorem GOK ustaliliśmy, że zawsze 
będzie można korzystać z toalety znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury. Z różnych przyczyn nie mogliśmy ogłosić przetargu na wybór firmy 
ubezpieczeniowej, ale zrobimy to w m-cu październiku, aby nowe zasady 
ubezpieczeniowe mienia gminnego obowiązywały od nowego roku. Była susza, więc 
trawa na trawnikach w Grudusku nie była koszona, teraz chcemy, aby trochę odrosła. 
Nie zatrudniamy już osób w ramach robót interwencyjnych, sprawy porządkowe 
zgłaszam spółdzielni socjalnej. W sprawie opróżnienia pojemników na odpady na ulicy 



  

Kolejowej interweniowałem osobiście. Zadanie to zostało wykonane przez firmę 
„Zielone Miasto”, współpracującą z firmą USKOM. Jeszcze w dniu dzisiejszym podejmę 
działania, aby akcja szczepienia psów wreszcie ruszyła. Uporządkowanie oznakowania 
dróg wymaga pewnych nakładów, ale będziemy o tym pamiętali. Podobnie jest z 
budową przystanków autobusowych. Odkrzaczanie przydrożnych rowów 
systematycznie prowadzimy, zadanie to zleciliśmy spółdzielni socjalnej. Nagrywanie 
obrad Sesji na dyktafon jest czynione za zgodą Rady i wyłącznie w celu ułatwienia 
sporządzenia prawidłowego protokołu. Nagranie to nie jest ujawniane. Można ten 
temat jeszcze szczegółowiej uregulować. W dniu dzisiejszym podpisałem pismo do 
Pana Jacka Ramy z odpowiedzią na wniosek dotyczący dowożenia ścieków do naszej 
oczyszczalni. Dowóz tych ścieków musi być zgodny z naszym regulaminem i to przez 
pojazdy posiadające odpowiednią koncesję. Dowożone ścieki nie mogą zagrażać pracy 
oczyszczalni. Kontroluje to także WIOŚ. Trasą Kozły – Borzuchowo-Daćbogi – Purzyce-
Trojany autobus szkolny jeden kurs robi o godzinie 1330 a drugi o godzinie 1425. 
Przystanek autobusowy w Purzycach-Rozworach miał być przeznaczony do rozbiórki. 
Mazowiecki Zarząd Dróg wymaga likwidacji tych przystanków, które nie znajdują się w 
pasie drogowym. Każdy przystanek musi być zlokalizowany poza przydrożnym rowem. 
Do NFOZ można wystąpić z pismem o zwiększenie ilości punktów na opiekę 
stomatologiczną dzieci. Postaramy się to uczynić wspólnie z Panią Przewodniczącą 
Rady. W planach strategicznych województwa mazowieckiego jest planowana 
obwodnica drogowa w okolicach Gruduska, wiodąca od strony Mławy do Wiśniewa i 
Strzelni. Na kolejnej Sesji postaram się ten dokument zaprezentować. Staramy się 
terminowo odpowiadać na wszystkie pisma, w tym także pisma radnych. Mamy 
monitoring wewnętrzny, który nad tym czuwa i przypomina. W Urzędzie Gminy 
aktualnie pracuje tylko jedna osoba z uprawnieniami do emerytury, ale nie mogę jej 
powiedzieć, aby odeszła z pracy. Jednak prawdopodobnie chodzi o palacza na 
emeryturze, którego dzisiaj poprosiłem, aby przepalił w piecu, gdyż posiada takie 
uprawnienia. Zdaję sobie sprawę, że są nalegania o wspieranie działalności sportowej. 
Ale gdy realizujemy tak poważne inwestycje, to niestety, pieniędzy nie starcza. 
Aktualnie drużyna seniorów nie uczestniczy w rozgrywkach, gdyż nie ma ludzi, którzy 
chcieliby grać. Budową wiat nad przystankach autobusowych zajmiemy się w 
przyszłym roku. Przystanki znajdują się przy drogach powiatowych, więc ten temat 
będziemy musieli uzgadniać z Zarządem Dróg Powiatowych. Koła łowieckie co roku 
składają swoje plany działania, więc zwrócę uwagę o ujęcie w nich odstrzału dzików. 
Nie wiadomo, czy już od 1 stycznia wejdzie w życie nowe prawo wodne. Gminy bronią 
się przed przyjęciem nowych zadań, gdyż jest to związane z zabezpieczeniem 
odpowiednich środków finansowych. Postulaty zgłoszone na zebraniu wiejskim w 
Grudusku są mi znane, mam je zapisane i będę się starał systematycznie realizować. 
Nad wizerunkiem Gruduska musimy się dobrze zastanowić, gdyż np. ławeczki mogą 
służyć do różnych celów. Ogrzewanie hali sportowej będzie funkcjonowało, gdyż 
została zakupiona nowa pompa i w dniu dzisiejszym był jej pierwszy rozruch. 
Rozmawiałem z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej, który był zdania, że 
sprawy sportu można zlecić Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Należałoby opracować dla 
GOK nowy statut, nowa nazwa placówki brzmiałaby: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 
Problem poruszania się pieszych po drodze w Leśniewie Dolnym spróbuję rozwiązać 
rozmawiając z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg. Może uda się wprowadzić 
ograniczenie prędkości pojazdów na tej drodze.” 
 



  

Dyrektor GOK Pan Marek Szpakut – „potwierdzam słowa Pana Wójta, toaleta w GOK 
jest dostępna dla wszystkich. Nie wypadało, aby na budynku wieszać znaki oznaczające 
toaletę. Taka informację mogą rozpowszechnić radni i sołtysi. Zarząd Klubu 
Sportowego złożył projekt budżetu, w którym wyszczególnione były potrzeby 
finansowe zarówno dla drużyny seniorów jak i juniorów. Jednak nie udało się pozyskać 
tych pieniędzy w wystarczającej ilości. Mam żal do członków Zarządu Klubu, którzy 
sami byli zdania, aby nie utrzymywać seniorów. Obecnie mamy tylko drużynę juniorów, 
są to nasi chłopcy, za rok lub dwa drużyna będzie grała już jako seniorzy.” 
 
Ad.pkt.5 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska -  „w okresie międzysesyjnym pełniłam 
dyżury w Urzędzie Gminy, współpracowałam z pracownikami Urzędu m.in. 
przygotowując materiały na dzisiejszą Sesję, udzielając odpowiedzi na pisma, jakie 
wpływają na moje ręce. Na bieżąco staram się pomagać w rozwiązywaniu problemów 
mieszkańców, po konsultacji udzielam odpowiednich wyjaśnień. Spotkałam się również 
z panią radną powiatu – Anną Cicholską w sprawie dróg.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „zakończona została modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Stryjewie Wielkim, 30 czerwca złożony został wniosek o płatność, czekamy na 
kontrolę realizacji zadania, która już powinna zostać przeprowadzona. Dobrze, że 
przystąpiliśmy do przebudowy tego wodociągu, gdyż w tym roku była dokuczliwa susza 
i studnia w Przywilczu na pewno nie sprostałaby zadaniu. Zakończona została także 
modernizacja oczyszczalni ścieków. Wydajność oczyszczalni jest taka sama, są tylko 
nowe urządzenia i nowocześniejszy proces technologiczny. W tym przypadku także 
został złożony wniosek o płatność, czekamy na kontrolę i pieniądze, które powinny 
spłynąć do końca września. Kolejne zadania, które realizowaliśmy to zadania 
wynikające z programów: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 
województwa mazowieckiego”. Na ukończeniu jest przebudowa drogi w Humięcinie-
Klarach. Włączyliśmy się w zakup sprzętu dla jednostek OSP, zakupiony został 
rozpieracz, rozgałęziacz, kurtyna wodna, węże, ubrania ognioodporne, prądownice. 
Zakup tego sprzętu będzie dofinansowany w wysokości 50 % przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. Realizujemy zadanie związane z wyposażeniem 
grodziska. Przesunięty został termin zakończenia tego zadania do końca października, 
gdyż były problemy z rozstrzygnięciem kolejnych przetargów. Ogłoszony był przetarg 
na wyłonienie wykonawcy remontu budynku szkoły w Grudusku, czekamy na decyzję 
o przyznaniu dofinansowania na ten cel. Realizujemy zadanie związane z 
odszkodowaniami w związku z zaistniałą suszą. Temat ten jest bardzo zawiły, jest wiele 
niedomówień, zmian decyzji i brak ostatecznego stanowiska. W dniu dzisiejszym 
kończy się termin składania wniosków o przyznanie funduszu sołeckiego, jeszcze dwa 
sołectwa takich wniosków nie złożyły. Już dawno została zakończona budowa 
kanalizacji w Kołakach Wielkich, ale mieszkańcy zalegają z wpłatami na kwotę ponad 
10 tys. zł. Poczekam jeszcze kilka dni i będę kierował wnioski do sądu. Bardzo często 
nasi mieszkańcy dzwonią i informują, że z nie zostały im zabrane z podwórka worki z 
odpadami. Nie przesadzajmy, worki te można przecież wynieść do drogi. Musimy 
pamiętać, że odbierane są tylko odpady komunalne. Pozostałe, po uzgodnieniu z 
Panem Ryszardem Czaplickim, mogą być odstawiane na dawne wysypisko odpadów. 



  

Od 6 października będą zbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz stare opony. Do końca października mamy czas na zastanowienie 
się, co dalej robić z opuszczonym budynkiem Ośrodka Zdrowia. Pierwsze opinie komisje 
Rady już zgłosiły. Od 17 lipca do 18 września Regionalna Izba Obrachunkowa 
przeprowadzała kontrolę spraw finansowych. Kontrola wypadła pozytywnie, nie 
stwierdzono większych błędów, protokół z tej kontroli zamieszczony jest na stronie 
internetowej. W czasie tej kontroli wskazano nam drogi wewnętrzne, które w 
większości wiodą na pola a stanowią własność gminną, że nie zostały opodatkowane. 
Jutro spotykam się z rzeczoznawcą, który pomoże przekształcać te drogi w grunty rolne 
i sprzedawać. Podczas jednej z letnich wichur, zabrakło prądu i był problem z 
dostarczeniem wody z hydroforni w Humięcinie a w okolicy jest przecież wielu 
hodowców. Należałoby temu zaradzić w przyszłości, stąd też na stacji jest już agregat 
prądotwórczy i będzie zestaw hydroforowy, aby było jedno ciśnienie wody. W dniu 15 
września byłem na forum województwa mazowieckiego, gdzie dyskutowano nad 
dofinansowaniem inwestycji gminnych. Wysokość tych środków niestety będzie coraz 
mniejsza. 11 września podpisana została z Kuratorium Oświaty umowa na zakup 
książek. Chcieliśmy na terenie gminy zorganizować ćwiczenia OSP jednostek z 
Gruduska, Łysakowa i Przywilcza, jednak związki zawodowe PSP są w konflikcie z 
Rządem i aktualnie nie wyraża się zgody na organizację ćwiczeń. Na terenie gminy jest 
coraz więcej studzienek kanalizacyjnych, które są niszczone przez maszyny rolnicze. 
Ostrzegam, że po stwierdzeniu takich faktów będę sprawy kierował do organów 
ścigania. Od Państwa Wieczorek wpłynęło pismo z prośbą o umorzenie podatku za 
użytkowanie wieczyste. Rada powinna wyrazić swoja opinię w tej sprawie. Udało się 
nam pozyskać pieniądze na półkolonie, współorganizatorem był Związek Młodzieży 
Wiejskiej. Z tej formy wypoczynku dzieci w liczbie 43, skorzystały pod koniec sierpnia. 
Ktoś zauważył, że z tą grupą dzieci na wycieczkę pojechało dziecko opiekunki. 
Niepotrzebne były różne domysły, gdyż wyjazd tego dziecka był opłacony, w tej 
wycieczce uczestniczyła też pracownica GOPS, która była jedną z organizatorek 
półkolonii. Wyremontowany został autobus szkolny, koszty były wyższe niż planowano, 
gdyż większy był zakres remontu, wymieniona została m.in. podłoga pojazdu. W dniu 
23 sierpnia zorganizowany został festyn dla niepełnosprawnych, było sporo gości z 
innych terenów. Spotkałem się z dyrektorkami szkół, które dobrze zostały 
przygotowane do nowego roku szkolnego. Powiatowy Urząd Pracy nie ma pieniędzy 
na zatrudnianie bezrobotnych i stażystów, stąd też i na naszym terenie takich 
pracowników nie przyjmujemy do pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 
decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego, który potrącił nam 5 % dotacji od 
projektu drogowego, ponadto zasądził na rzecz gminy 11 tys. zł kosztów sądowych. 
Zarząd ma jeszcze prawo wniesienia odwołania. W listopadzie odbędzie się kolejna 
rozprawa z archeologiem Panem Petrykowskim. Rzeczoznawca podzielił naszą opinię, 
że postępowanie Pana Petrykowskiego było niezbyt uczciwe. Zbliżają się wybory 
parlamentarne, do 2 października należy zgłaszać kandydatów na członków komisji 
wyborczych. Zwrócono się do nas, abyśmy przystąpili do opracowania nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem terenów pod nowe siłownie 
wiatrowe.” 
Ad.pkt.6 
 



  

     Radni jednomyślnie zdecydowali, aby nie omawiać już informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, gdyż była ona przedmiotem 
dokładnej analizy na posiedzeniach komisji Rady. 

(w/w informacja w załączeniu protokołu) 
 

Przewodniczący Komisji, Pan Zbigniew Mierzejewski i Pan Stanisław Makijonko 
poinformowali, że opinie ich komisji na w/w temat są pozytywne. 
 
Ad.pkt.7 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że informacje nt. 
działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 oraz przygotowania 
do nowego roku szkolnego były dokładnie omawiane przez Panią Barbarę Michalską – 
Dyrektora ZPO w Grudusku i Panią Iwonę Ożarowską – Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Humięcinie, na posiedzeniach komisji Rady. Na dzisiejszą Sesję Panie Dyrektorki, ze 
względów służbowych, nie mogły przybyć. 

(informacje o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego  
w załączeniu protokołu) 

 
Przewodniczący Komisji Rady, Pan Zbigniew Mierzejewski i Pan Stanisław Makijonko 
poinformowali, że poza drobnymi uwagami, które są ujęte w protokołach z posiedzeń 
komisji, opinie na w/w temat są pozytywne. 
 
Ad.pkt.8 
 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że w bieżącym roku kończy 
się kolejna kadencja ławników sądowych. 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustrojów sądów powszechnych mówi, że 
ławników do sądów okręgowych i do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których 
obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 
Zgodnie z zacytowaną ustawą, w terminie do 30 czerwca 2015 r. przyjęto zgłoszenia 
kandydatów na ławników oraz Uchwałą Rady Gminy Nr 41/VI/2015 z dnia 17 czerwca 
2015 r. powołany został Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, którego 
zadaniem było przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed przystąpieniem do 
wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 opinii o 
zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów 
określonych w tej ustawie.  
         
Powyższą informację przedstawiła  Pani Anna Małecka – Przewodnicząca Zespołu do 
opiniowania kandydatów na ławników. 

(informacja w załączeniu protokołu) 
 

Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że zgodnie  z ustawą -Prawo o 
ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonuje Rada Gminy w głosowaniu 
tajnym. W związku z tym zaproponowała zgłoszenie trzech kandydatów do Komisji 
Skrutacyjnej. 
 



  

Komisję Skrutacyjną powołano jednomyślnie w następującym składzie: 
Zdzisław Gorczyca, Piotr Wojciechowski, Szymon Cywiński. 
 
Po przedstawieniu zasad głosowania przez Panią Przewodniczącą Rady, odbyło się 
tajne głosowaniu. 
Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, protokół wyborów odczytał Pan Piotr 
Wojciechowski. Z protokołu wynika, że ławnikiem w Sadzie Rejonowym w Ciechanowie 
wybrana została Pani Alicja Krystyna Gałęziewska a ławnikiem w Sądzie Rejonowym – 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pani Dorota Barbara Adamkowska. 
(protokoły Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania – w załączeniu protokołu) 

 
W w/ sprawie Rada jednomyślnie podjęła Uchwałę Nr 46/VIII/2015 (głosowało 13 
radnych). 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.9 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco (do poszczególnych projektów uchwał komisje Rady wyraziły pozytywne 
opinie) 
 
1/ projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 
 
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzielili: Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 
Miłoszewska i Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 47/VIII/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
2/ projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2015-2028, 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 48/VIII/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
3/ projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Północne Mazowsze” 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 49/VIII/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
4/ projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości w pasie 
drogi wojewódzkiej Nr 616 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 50/VIII/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 



  

 
Ad.pkt.10 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie wniosek radnego 
Pana Zdzisława Gorczycy o powołanie biegłego rzeczoznawcy, który określiłby koszty 
odmulenia stawu w Rąbieżu Gruduskim. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że każdy radny ma prawo do zgłaszania 
wniosków, ale czy zostaną one przyjęte do realizacji, zależy od decyzji Rady Gminy. 
 
W głosowaniu powyższy wniosek został odrzucony, gdyż na 14 biorących udział w 
głosowaniu radnych, 6 radnych głosowało za jego przyjęciem, natomiast 8 radnych 
było przeciwnych. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki stwierdził, że realizując zadanie odmulenia stawu w 
Rąbieżu Gruduskim uważał, że zrobił wszystko aby zadanie to zostało dobrze 
wykonane. Jeżeli jednak dany radny ma do tego uwagi, może sprawę zgłosić nawet 
do sądu, tak jak to było w przypadku rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych, 
czy też budowy boiska „Orlik”. 
 
Następnie Pan Wójt poinformował, że Państwo Wieczorek, właściciele domu 
weselnego, złożyli pismo o umorzenie podatku za użytkowanie wieczyste. 
W związku z odmowną decyzją Pana Wójta, Państwo Wieczorek odwołali się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, sprawę przekazano do Rady Gminy. 
 
W głosowaniu Rada jednomyślnie (głosowało 14 radnych) wyraziła negatywną opinię 
w/w sprawie, radni postanowili podtrzymać wcześniejsza decyzję Wójta Gminy. 
 
W związku z koniecznością sporządzenia listy dróg lokalnych, na modernizację których 
będzie można ubiegać się o dofinasowanie, Rada ustaliła, że dokona tej czynności na 
spotkaniu w dniu 1 października o godz.17oo w Gminnym Ośrodku Kultury. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zgodnie z prośbą PCK zwrócił się do Rady o 
wytypowanie miejsc na ustawienie czterech pojemników do zbiórki odzieży. 
 
Radni zdecydowali, aby dwa pojemniki były ustawione w Grudusku, przy Urzędzie 
Gminy i remizie OSP, po jednym w Rąbieżu Gruduskim i Łysakowie. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zwrócił uwagę, że wymagany jest remont Gminnego 
Ośrodka Kultury, w szczególności naprawy wymaga sufit sali obrad. 
 
 
 
Ad.pkt.11 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, VIII Sesja rady Gminy została zamknięta. 
 
 



  

 
 
    
      Protokółował                                                                Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                                mgr Beata Ciska 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  


