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Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.11oo, zakończono o godz.1410. 

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 X Sesji Rady. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zgłosił wniosek, aby z porządku obrad wykreślić 
projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Stwierdził, że 
nie wiadomo o jakie drogi chodzi, gdyż nie było posiedzeń komisji Rady i czy nie 
wiąże się to z wykupem gruntów. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że uwzględnienie tego projektu 
uchwały w porządku obrad to tylko sformalizowanie tego, co już istnieje. Droga 
Humięcino-Mierzanowo i droga do Polanki istnieją już bardzo dawno ale do tej pory 
nie miały nadanych numerów jako drogi gminne. Zarząd Powiatu pozytywnie ocenił 
nasz wniosek dotyczący zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych i w  związku 
z tym opracowany został taki projekt uchwały. Drogi te uwzględnione są w planie 
dróg gminnych przeznaczonych do modernizacji i przy podejmowaniu różnych 
procedur o ubieganie się o środki unijne, podjęcie takiej uchwały jest konieczne.  
Następnie Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
następujących projektów uchwał: 
- zbycia nieruchomości gminnej 
- uchylenia Uchwały Nr 56/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015 
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie wniosek radnego 
Pana Stanisława Makijonko odnośnie wycofania z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 
Powyższy wniosek został odrzucony 8 głosami przy 6 głosach przeciwnych 
(głosowało 14 radnych). 
 
Natomiast wniosek Wójta Gminy Pana Jacka Oglęckiego o wprowadzenie do 
porządku obrad dwóch projektów uchwał przyjęty został jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 
Po zatwierdzonych zmianach porządek obrad X Sesji Rady Gminy 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. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grudusk na 2016 
rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2015-2028, 
- przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutów 

sołectw na terenie Gminy Grudusk, 
    - dokonania zmiany w Uchwale Nr 252/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z                                                                                                                                                                                                               

                z dnia 29 października 2014 r 
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Grudusk prawa 

użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie granic 
administracyjnych gminy stanowiących linię kolejową wąskotorową 
Mławskiej Kolei Dojazdowej: Mława Wąskotorowa – Maków Mazowiecki, 

- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok, 
- przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok, 
- zbycia nieruchomości gminnej, 
- uchylenia Uchwały Nr 56/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 

listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z IX Sesji 
Rady Gminy  został przyjęty bez odczytywania. 
Poinformowała, że osobiście zapoznała się z treścią tego protokołu, w pełni 
odzwierciedla on przebieg obrad Sesji. Radni mieli także możliwość wglądu do  
protokołu, gdyż w okresie międzysesyjnym był wywieszony na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępny u protokolanta obrad. 
 
W głosowaniu w/w protokół zostały przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

      Radny Pan Piotr Gołębiewski – „czy wyjaśniono już wszystkie nieporozumienia 
związane z odszkodowaniami dla rolników w związku z letnią suszą? W tym temacie 
było wiele zamieszania. Zgłaszałem wnioski dotyczące poprawy stanu dróg 
powiatowych, jednak w dalszym ciągu brak jest efektu. Jakie jest zadłużenie 



  

mieszkańców wobec gminy w zakresie podatków i innych opłat? Uważam, że lepiej 
poprawić ściągalność tych podatków niż podwyższać ich stawki”.”  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „uchwalony plan pracy Rady nie jest w całości 
realizowany. W tym roku pominięte zostały uwzględnione w planie pracy tematy 
związane z działalnością sportową na terenie gminy. Przy wjeździe na teren 
Gminnego Ośrodka Kultury należy oczyścić studzienkę, gdyż w tym miejscu ciągle na 
jezdni zbiera się woda. Dobrze, że obniżone zostały krawężniki na przejściach dla 
pieszych. Natomiast przejście przez jezdnię przy figurce na ulicy Konopnickiej w 
dalszym ciągu nie gwarantuje bezpieczeństwa przechodniów. Kto budował chodnik 
przy ulicy Konopnickiej?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „w dalszym ciągu nie zapadła decyzja odnośnie 
wykorzystania zwolnionych pomieszczeń w byłym Ośrodku Zdrowia. W tej sprawie 
miał być ogłoszony przetarg. Zbliża się koniec roku a pobocza drogi do Purzyc-Trojan 
nie zostały naprawione. Dobrze, że gmina zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu 
konsolidacyjnego. Jednak dlaczego w „Tygodniku Ciechanowskim” ukazała się 
informacja o kwocie tego kredytu niższej niż faktycznie planowano zaciągnąć? W ten 
sposób wprowadza się ludzi w błąd. Często jeździmy do Ciechanowa i widzimy w 
jakim stanie jest droga wojewódzka na odcinku Szulmierz – Ciechanów. Może nie 
mamy dużego wpływu na naprawę nawierzchni tej drogi, ale powinniśmy chociaż ten 
temat monitować. Czy pracownicy Urzędu Gminy otrzymali w tym miesiącu wypłaty 
pensji? Czy projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących projektu statutu sołectw był konsultowany z prawnikiem? W projekcie 
tym nie ma wzmianki o miejscu odbywania zebrań wiejskich. Czy Pani Dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych poczyniła jakieś działania odnośnie zachowania 
bezpieczeństwa uczniów? Komisja Rewizyjna także naświetliła temat nielegalnego 
wykorzystywania żwirowni gminnej przy dawnym wysypisku odpadów komunalnych. 
Czy znane są wyniki postępowania w tej sprawie? Nie twierdzę, że droga do Polanki 
nie wymaga modernizacji, ale poszczególne drogi powinny być remontowane zgodnie 
z ustaloną kolejnością i Pan Wójt nie powinien podejmować innych działań.” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński zwrócił się z wnioskiem o poprawę nawierzchni drogi 
Mierzanowo – Humięcino, w szczególności o nawiezienie żwiru na tę drogę przy 
szkole w Humięcinie. 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „w przypadku braku energii elektrycznej trudno 
jest dodzwonić się na infolinię Zakładu Energetycznego i zgłosić awarię. Tak było 
ostatnio w przypadku braku prądu na ulicy Ciechanowskiej i ulicy Mazowieckiej. 
Dawniej nie było problemów ze zgłoszeniem tych awarii do Mławy czy nawet do 
Płocka.” 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz stwierdził, że na terenie Gruduska ostatnio obserwuje 
się zbyt wiele bezpańskich psów. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „po raz kolejny zwracam się z pytaniem, co w 
okresie ostatnich 5 lat zrobiło się dla wsi Wiśniewo? Dlaczego ciągle pomijany jest 
temat modernizacji drogi Kołaki – Wiśniewo. Rolnicy z naszej wsi na swoje pole 



  

muszą jeździć przez Grudusk. Chcę przypomnieć o potrzebie naprawy drogi w 
Kołakach Małych, ostatnio nie mogła tędy przejechać karetka pogotowia. 
Pomieszczenia byłego Ośrodka Zdrowia dobrze byłoby wykorzystać chociażby dla 
potrzeb przedszkola. Jest tutaj parking, dzieci czułyby się bezpieczne. Należy szybko 
podjąć działania w tym temacie, gdyż gmina ogrzewa puste pomieszczenia. 
Należałoby pomyśleć o chodnikach w Wiśniewie i przykryciu przydrożnego rowu.” 
  
Radny Pan Andrzej Rykowski postulował o nawiezienie żwiru na drogę w Humięcinie-
Andrychach, wiodącej w kierunku posesji Państwa Balickich. 
 
Radna Pani Barbara Żelazińska – „mieszkańcy wsi Leśniewo Dolne domagają się 
budowy chodników, gdyż w tej chwili wpadają do przydrożnych rowów. W tej 
sprawie zjawił się we wsi przedstawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg, który 
zachował się niewłaściwie w stosunku do mieszkańców, próbujących naświetlić mu 
zaistniały problem bezpieczeństwa poruszania się pieszych. Zamiast podjęcia próby 
rozwiązania problemu, zarzucił mieszkańców różnymi groźbami. Proszę Pana Wójta o 
zbadanie tej sprawy.” 
 
Pan Marek Smoliński – członek Izby Rolniczej – stwierdził, że są takie drogi jak np. 
Łysakowo – Strzelnia czy Łysakowo – Humięcino-Koski, które figurują w 
dokumentach a są już dawno zaorane. Drogi te powinno się wykreślić ze wszystkich 
rejestrów. 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski prosił o dokończenie wycinki 
zarośli w rowie przy drodze w jego wsi. 
 
Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński zwrócił się z pytaniem, czy w przyszłym 
roku zostaną podjęte działania związane z budową kanalizacji w Wiśniewie? 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek ponowił swój wniosek dotyczący 
wybudowania przystanku z zadaszeniem w Humięcinie, przy posesji Państwa 
Cywińskich. Z tego przystanku odjeżdżają dzieci do szkół. Podobna sytuacja jest w 
Zakrzewie i Mierzanowie. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że na początku nowego roku 
Pan Wójt planuje zorganizować spotkanie, na którym będą dyskutowane sprawy 
sportu w naszej gminie. 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska poinformowała, że część pracowników 
Urzędu Gminy pobrała już wypłaty, pozostali otrzymają je po przyjęciu przez Radę 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zaległości finansowe wobec gminy: 
zaległości podatkowe – 232.523,43 zł 
podatek od środków transportowych – 59.769,00 zł 
za zbiórkę odpadów – 65.933,30 zł 
użytkowanie wieczyste – 9.576,00 zł 
czynsze – 40.929,00 zł 
ścieki – 28.267,35 zł 



  

zaliczka alimentacyjna – 114.875,10 zł 
fundusz alimentacyjny – 771.397,22 zł 
odsetki od funduszu alimentacyjnego – 220.114,43 zł. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska – „poza jednym punktem, projekt statutu 
sołectw został przez radcę prawnego zaopiniowany pozytywnie. W projekcie statutu 
jest zapis, że termin i miejsce zebrania wiejskiego określa Rada Gminy. Uchwała 
przedłożona Radzie na dzisiejszą Sesję może nie być jeszcze podjęta i dokładnie 
przedyskutowana na posiedzeniach komisji. Jednak wymaga ona ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,  stąd cała procedura związana 
z przyjęciem nowych statutów sołectw, wydłuży się.” 
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Barbara Michalska poinformowała, że 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw lekcyjnych, 
przeprowadzono pogadanki na lekcjach wychowawczych, wzmożone zostały dyżury 
sprzątaczek przy drzwiach wyjściowych, te tematy zostały także poruszone na 
spotkaniach z rodzicami. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „jak już informowałem wcześniej, przy załatwianiu 
wniosków o odszkodowania w związku z zaistniałą suszą, było wielkie zamieszanie i 
mnóstwo kuriozalnych sytuacji. Odgórne wytyczne i  decyzje ciągle się zmieniały, 
wprowadzano nas w błąd, nie wiedzieliśmy, czy szacować szkody tylko w zbożach 
jarych, czy także w ozimych. Susza dotknęła przecież wszystkie uprawy. Warto 
podejmować interwencje w sprawie dróg powiatowych i tak czynimy. Wszystkie 
zgłoszone wnioski w tych sprawach przekazujemy na piśmie do Zarządu Dróg 
Powiatowych. Dalej będziemy tak czynić aż doczekamy się efektów. Podobnie 
postępujemy z wnioskami dotyczącymi dróg wojewódzkich, na ostatnie nasze pismo 
przyszła właśnie odpowiedź z Mazowieckiego Zarządu Dróg. Krawężniki na 
przejściach dla pieszych, zgodnie z wnioskiem Pana Jacka Ramy, zostały obniżone. 
Będę interweniował w sprawie udrożnienia studzienki odprowadzającej wodę z jezdni 
przy wjeździe na teren GOK. Wspólnie z przedstawicielem MZD przyjrzymy się 
przejściu dla pieszych na ul. Konopnickiej w celu sprawdzenia, czy jest ono 
bezpieczne dla przechodniów. Chodniki przy ul. Konopnickiej budowała gmina z 
materiału powierzonego przez Mazowiecki Zarząd Dróg. Mówiłem już, że najlepszym 
wyjściem odnośnie zagospodarowania pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia, jest 
ogłoszenie przetargu. „Fundacja Krasińskich” szuka lokalu na swoje biura, są 
zainteresowani tymi pomieszczeniami, na początku stycznia przedstawiciele tej 
Fundacji przyjadą do Gruduska i je obejrzą. Jeżeli nie zdecydują się na ich wynajem, 
wtedy będziemy musieli podjąć inne działania, można przeznaczyć te pomieszczenia 
także na przedszkole. Na razie dajmy szansę Fundacji, może skorzystamy na tym. W 
sprawie wyrównania poboczy na drodze do Purzyc-Trojan kontaktowałem się już z 
pewną firmą, czekam na przystąpienie do prac. Nie wiem, jaką kwotę kredytu 
konsolidacyjnego podał „Tygodnik Ciechanowski”, prawdopodobnie był to błąd 
dziennikarza. Na pewno właściwa kwota tego kredytu była podana na naszej stronie 
internetowej. Odnośnie naprawy odcinka drogi wojewódzkiej Szulmierz – Ciechanów, 
mogę zgłosić tylko postulat. Jest przyjęta klauzula, że wypłata wynagrodzeń dla 
pracowników Urzędu Gminy jest dokonywana do 29 dnia każdego miesiąca. Jeżeli 
dany pracownik nie pobrał tego wynagrodzenia przed świętami, otrzyma je dzisiaj, po 



  

podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Przekazany 
radnym projekt statutu sołectwa należy traktować jako dokument wzorcowy. Prosimy 
o konsultację, wszystkie zgłoszone wnioski dotyczące tego dokumentu, dokładnie 
rozważymy. W sprawie nielegalnego wykorzystywania żwirowni przy byłym 
wysypisku odpadów, dochodzenie prowadzą organy ścigania. Nie wiem, jakie są tego 
efekty. Oglądałem nawierzchnię drogi Mierzanowo – Humięcino. Na drogę tę trzeba 
nawieźć żwiru, gdyż równiarka niewiele tu zrobi. Awaria oświetlenia na ul. 
Ciechanowskiej miała miejsce przed świętami i została zgłoszona do Zakładu 
Energetycznego. Mam obiecane, że zostanie usunięta w dniu dzisiejszym. Zajmiemy 
się tematem związanym z bezpańskimi psami w Grudusku. Wszyscy wiemy, że w tej 
chwili gmina ma dość spore zadłużenie, stąd też nie w każdej wsi udało się coś 
zrobić. Pozyskujemy pieniądze na inwestycje ale musimy dokładać własne. W 
przyszłym roku będzie przygotowywana dokumentacja na kanalizację w Wiśniewie. 
Jutro w tej sprawie ma przyjechać do nas projektant, zapraszam Pana Jerzego 
Smolińskiego na spotkanie z nim. Na modernizację oczekuje sporo dróg gminnych, 
także te w Kołakach. Nie wiem, jakie środki uda się pozyskać na ten cel. Zarząd 
Wojewódzki w tym temacie chce pomóc gminom, może więc zostanie uruchomiony 
nowy program. Dotarła właśnie do nas informacja, że w budżecie województwa 
zostały zabezpieczone środki na modernizację dróg wojewódzkich, które przebiegają 
przez teren naszej gminy, także przez Wiśniewo. Nie wiem, kto z Mazowieckiego 
Zarządu Dróg był w Leśniewie Dolnym. Opisane zajście postaram się wyjaśnić u Pani 
Dyrektor MZD. Jak tylko pozwolą warunki, naprawimy drogę w Kołakach Małych. 
Droga Łysakowo – Strzelnia jest drogą gminną i trzeba ją wpisać do rejestru. Robimy 
porządki z drogami polnymi, których jest sporo na naszym terenie. Taką drogę należy 
w pierwszej kolejności przekształcić na grunty rolne, które można później sprzedać. 
Proszę sołtysów, aby zgłaszali nam te drogi w swoich miejscowościach. Zarośla w 
rowie, o których mówił Pan Sołtys Borzuchowa, prawdopodobnie znajdują się na 
terenie prywatnym. Do właściciela tych gruntów było wysłane pismo w sprawie 
usunięcia zarośli, jeszcze raz pojadę do Borzuchowa i ocenię sytuację.” 
 
Ad.pkt.4 
 
      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „jak zwykle koniec roku był pracowity. 
Zawarliśmy umowę na konserwację oświetlenia ulicznego, rozliczyliśmy 
dofinansowanie przebudowy drogi w Humięcinie-Klarach,  podpisany został akt 
notarialny związany z wykupem mieszkania przez Pana Waśniewskiego z Rąbieża 
Gruduskiego, uregulowano stan prawny drogi w Leśniewie. Zakończono remont w 
szkole w Grudusku, przepraszam nauczycieli i uczniów za utrudnienia w okresie 
prowadzenia robót remontowych. Nasz wniosek na dofinansowanie tego zadania 
oceniony został pozytywnie i możemy oczekiwać dalszych ustaleń. Trwają 
przygotowania do realizacji projektów drogowych, opracowywana jest dokumentacja  
w sprawie dofinansowania remontu budynku Urzędu Gminy. Rozliczony został projekt 
związany ze zbiórką azbestu. Zadanie zrealizowano  w sposób zadowalający, chociaż 
mieliśmy trochę problemów z wykonawcą zadania. Dotarły do nas wiadomości, że ten 
program będzie realizowany w kolejnych latach,  proszę więc o składanie wniosków 
w sprawie odbioru azbestu. Rozliczyliśmy dotację na zakup sprzętu dla OSP, 
rozstrzygnięty został przetarg na wybór odbiorcy odpadów komunalnych. Koszt tego 
zadania będzie większy o 10 % niż w roku ubiegłym. Od nowego roku w Grudusku 



  

odpady będą zbierane w dwóch partiach, w czwartek i w piątek. W dniu 12 grudnia 
uczestniczyłem w wigilii dla seniorów, natomiast 19 grudnia odbyła się wigilia 
gminna. Firma „Hetman” chce przedłużyć umowę na odbiór padłych zwierząt. Proszę 
o wyrażenie opinii, czy mamy się przychylić do prośby tej firmy?” 
 
Nie zgłoszono uwag i jednomyślnie zdecydowano o przedłużeniu umowy z firmą 
„Hetman”. 
 
Ad.pkt.5 
 
     Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w Gminie Grudusk 
dokładnie omówiła Pani Hanna Bęcławska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
 
Do w/w Programu nie zgłoszono uwag. 
 
W głosowaniu Uchwała Nr 61/X/2015 w sprawie przyjęcia w/w Programu przyjęta 
została jednomyślnie (głosowało 14 radnych). 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.6 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
1/ projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 
 
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 
Miłoszewska.  
 
Rada nie zgłosiła uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 62/X/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
2/ projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2015-2028, 
 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska.  
 
Rada nie zgłosiła uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 63/X/2015 przyjęta została  jednomyślnie (głosowało 
14 radnych).  
 
3/ projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
projektu statutów sołectw na terenie Gminy Grudusk  



  

 
Radny Pan Jacek Rama wnioskował, aby projekt tej uchwały był przedłożony do 
omówienia na Sesji w m-cu styczniu. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska stwierdziła, że warunkiem podjęcia 
konsultacji w sprawie projektu statutów sołectw, jest podjęcie przez Radę uchwały w 
tej sprawie. Konsultacje te zostałyby przeprowadzone w terminie od 20 stycznia do 
28 lutego 2016 roku. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki uważał, że dobrą okazją do przeprowadzenia takich 
konsultacji mogą być zaplanowane w najbliższym terminie zebrania w jednostkach 
OSP. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 64/X/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
4/ projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 252/XLIII/2015 Rady 
Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki wyjaśnił, że powodem podjęcia tej uchwały jest 
pomyłka geodety w numeracji działek. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 65/X/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
5/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 
Grudusk prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie granic 
administracyjnych gminy stanowiących linię kolejową wąskotorową Mławskiej Kolei 
Dojazdowej; Mława Wąskotorowa – Maków Mazowiecki 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że poprzednia uchwała była wadliwie 
skonstruowana, co zostało wychwycone przez PKP S.A. i stało się powodem jej 
uchylenia oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski przypomniał, że wcześniej były podejmowane 
ustalenia, aby byłe torowisko kolei wąskotorowej było przeznaczone pod teren 
niezbędny do doprowadzenia gazu ziemnego do naszej gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że doprowadzenie gazu ziemnego do 
naszej gminy planowane jest na lata 2017-2018 od gminy Szydłowo. Nasz wniosek 
został zaopiniowany pozytywnie i 12 stycznia br. zawarte będzie porozumienie w tej 
sprawie.  
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 66/X/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
6/ projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
 



  

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 67/X/2015 przyjęta została 8 głosami przy  6 
głosach przeciwnych (głosowało 14 radnych). 
 
7/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 68/X/2015 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
8/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 
2016 rok 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 69/X/2015 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
9/ projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej  
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 70/X/2015  przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
10/ projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 56/IX/2015 Rady Gminy 
Grudusk z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 71/X/2015  przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.7 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „kończymy rok 2015, który był okresem 
niezwykle trudnym dla gminy, charakteryzujący się sporymi wydatkami 
inwestycyjnymi. Na te inwestycje gmina pozyskała dość pokaźną dotację, bo ok. 
4.100 tys. zł, jednak musiała dołożyć sporo własnych pieniędzy. Te wydatki będą się 
musiały teraz wiązać z dość zaostrzoną dyscypliną finansową, gdyż nie możemy się 
ciągle zadłużać. Przy udziale środków zewnętrznych dokonaliśmy modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Grudusku, zmodernizowana i rozbudowana została stacja 
uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim, wybudowaliśmy drogę wewnętrzną w 
Humięcinie-Klarach. Te zadania były realizowane kosztem drobnych spraw, jednak 
przyjęliśmy taką strategię działania. Wbrew opiniom, że gmina ma spore długi należy 
stwierdzić, że warto było inwestować. Możemy być zadowoleni, że udało się dokonać 
remontu w szkole w Grudusku, gdyż stan tego obiektu wymagał podjęcia takich 
działań. Jak dzieci wrócą po feriach do szkoły, będą mile zaskoczone wyglądem 
budynku. Nie wyobrażam sobie, abyśmy spoczęli na laurach, musimy przygotowywać 
do realizacji nowe projekty. Jednym z nich jest remont budynku Urzędu Gminy, 
dobrze byłoby zająć się doposażeniem jednostek OSP, choćby poprzez zakup nowego 
samochodu bojowego. Musimy zająć się rozbudową kanalizacji, iść w kierunku 
południowym gminy oraz w stronę Wiśniewa. Jako gmina oddajemy spore ilości 
odpadów komunalnych niesegregowanych, ok. 800 ton rocznie. Inne gminy, nawet 



  

te większe obszarowo, mają tych odpadów dużo mniej. Takie ilości odpadów 
niesegregowanych powodują, że trudno jest osiągnąć nam wymagany wskaźnik 
recyklingu, za co grożą duże kary finansowe. W związku z tym należałoby podjąć 
jakieś działania, np. folię rolniczą oddawać firmie z Mławy, która zajmuje się zbiórką 
odpadów z naszej gminy. Od nowego roku będą inne worki, czerwone z napisami, do 
zbiórki odpadów zmieszanych. Dzięki dzisiejszym zmianom w budżecie gminy, 
będziemy mogli wypłacić zaległe diety dla radnych i sołtysów.” 
 
Na zakończenie wystąpienia Pan Wójt podziękował wszystkim za współpracę w 
osiągnięciu zamierzonych celów, życzył, aby rok 2016 nie był gorszy i nasza twórcza 
praca doprowadziła do spełnienia nakreślonych zamiarów. 
 
Do życzeń tych przyłączyła się Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady. 
 
Ad.pkt.8 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, X Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
    
      Protokółował                                                             Przewodnicząca Rady                                                         
   Jerzy Czarniewicz                                                             mgr Beata Ciska                                                             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 


