
PROTOKÓŁ Nr XI/2016 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 27 stycznia 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1720. 

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 13 
radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XI Sesji Rady. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zgłosił wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej na 
terenie Gminy Grudusk. W tej sprawie były już podejmowane uchwały, ale ostatnio 
Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa zwróciła uwagę, że zawierają 
niewłaściwą podstawę prawną. Z tego też powodu poprzednie uchwały zostałyby 
uchylone a podjęta nowa, już we właściwej postaci. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że przyjęcie budżetu na 2016 
rok w obecnej postaci uzależnione jest od podjęcia uchwały w sprawie emisji 
obligacji. Dlatego też zaproponowała, aby ta uchwała została podjęta przed uchwałą 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok.  
 
Powyższe wnioski przyjęte zostały jednomyślnie (głosowało 12 radnych). 
 
Po zatwierdzonych zmianach porządek obrad XI 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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz uchwalenie budżetu gminy na 

2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030. 
6. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Grudusk do 2020 roku. 
7. Informacja Wójta Gminy o sytuacji w oświacie. 
8. Informacja o realizacji zadań w zakresie świadczenia usług dotyczących 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                       
i zagospodarowania tych odpadów w 2015 roku. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- ustalenia na 2016 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz 
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia 



  

zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk 
-  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty 
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
- wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej na terenie Gminy 
Grudusk. 

10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z X 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 12 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

      Radny Pan Stanisław Makijonko zgłosił wniosek dotyczący przyjęcia zasady, aby 
odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na Sesjach Rady Gminy, udzielane 
były podczas następnych obrad Rady. Będzie to miało sens, gdyż interpelanci i 
wnioskodawcy będą wiedzieli, czy ich postulaty zostały zrealizowane. 
 
Radna Pani Anna Małecka stwierdziła, że przy posesji Pani Doroty Sykuckiej w 
Rąbieżu Gruduskim koniecznie należy zainstalować lampę oświetleniową. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „z Zarządu Powiatowego Dróg dostałem odpowiedź na 
moje wnioski dotyczące wycięcia starych drzew przy drodze do Przywilcza i 
dokończenia modernizacji tej drogi. Jednak chciałbym być pewny, że te wnioski będą 
na pewno zrealizowane, gdyż usunięcie drzew uzależnione jest od wydanej przez 
Wójta Gminy decyzji. Może wspólnie wybralibyśmy się do Zarządu Powiatowego Dróg 
i przekonali ich o konieczności realizacji tych zadań.” 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski – „ponaglam sprawę związaną z naprawą nawierzchni 
jezdni na wjeździe z szosy ciechanowskiej na drogę do Humięcina-Andrych. Powstała 
tam wyrwa w asfalcie powiększa się.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski ponownie postulował o dokończenie modernizacji 
drogi w Kołakach Wielkich i oznakowanie tej drogi. Potwierdził, że z Zarządu 



  

Powiatowego Dróg otrzymał odpowiedź na te wnioski, ale także uważał, że warto 
byłoby w bezpośrednim spotkaniu ponaglić Zarząd do ich realizacji. Zwrócił uwagę, 
że świetlica wiejska w Kołakach Wielkich wymaga remontu. 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak domagał się dokończenie modernizacji drogi w 
Żarnowie oraz naprawy nawierzchni jezdni w Wiksinie. 
 
Radny Pan Adam Olszewski wnioskował, aby na schodach wejściowych do budynku 
Urzędu Gminy zainstalować specjalną barierkę, która ułatwi dostanie się do Urzędu 
osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. 
 
Radny Pan Szymon Cywiński zwrócił się z pytaniem, czy w planach jest przewidziany 
remont drogi Humięcino-Andrychy – Zakrzewo Wielkie? 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska – „na naszym osiedlu konieczne 
jest zainstalowanie jeszcze jednej lampy oświetleniowej. Kiedy zostaną wykonane 
planowane wjazdy na teren osiedla? Czy gmina udzieli mieszkańcom pomocy w 
usuwaniu nieczystości z nowopowstałego szamba, które już teraz wymaga naprawy.” 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński – „w Tygodniku Ciechanowskim ukazał 
się artykuł, w którym zaprezentowano plany modernizacji dróg powiatowych. 
Mieszkańcy Żarnowa są niezadowoleni, gdyż plany te nie przewidują dokończenia 
modernizacji drogi w naszej wsi. Ze stawu wiejskiego ciągle odpływa woda i gdyby 
został wybudowany drugi zbiornik, można byłoby ją wykorzystać np. do celu p.poż.” 
 
Sołtys wsi Nieborzyn Pan Grzegorz Oman wnioskował o przeprowadzenie remontu 
świetlicy wiejskiej w Nieborzynie w ramach funduszu sołeckiego, prosił także o znaki 
informacyjne z numerami posesji mieszkańców kolonii w Nieborzynie. 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek prosił o informację nt. zasiłków 
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (głównie „kosiniakowe”). 
 
Sołtys wsi Sokołowo Pani Mirosława Przewodowska ponowiła wniosek o 
wybudowanie przystanku autobusowego w Sokołowie. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „wniosek dotyczący informowania na kolejnej Sesji o 
wykonaniu zgłoszonych postulatów, przyjmuję do realizacji. Wszystkie wnioski 
radnych czy sołtysów, staram się realizować, jeżeli nie leży to w naszej gestii, 
wysyłamy pisma do właściwego adresata. Czasami wykonanie wniosku jest 
niemożliwe z uwagi na koszty, np. wymiana lamp oświetleniowych jest bardzo droga. 
Ciągle borykamy się z brakiem środków, gdyż realizujemy duże projekty. Mimo to z 
tematem uzupełnienia lamp oświetleniowych zapoznałem przedstawiciela firmy, która 
już w niedługim czasie powinna zadanie to wykonać. Wniosek dotyczący naprawy 
wjazdu na drogę do Humięcina-Andrych wysłałem do Zarządu Dróg Powiatowych, ci 
z kolei stwierdzili, że jest to zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wszystko jest na 
dobrej drodze, mam obiecane, że wyrwa na wjeździe na tę drogę zostanie 
zlikwidowana. Pozwolenie na wycięcie drzew przy drodze do Przywilcza wydam, jak 
tylko z Powiatowego Zarządu Dróg wpłynie do nas taki wniosek. Uzgodnię z 



  

Kierownikiem PZD Panem Borkowskim termin spotkania i pojedziemy porozmawiać w 
sprawie dokończenia modernizacji dróg w Przywilczu i Kołakach a także w sprawach 
innych dróg powiatowych, gdyż jak wiadomo, powiat ciechanowski na utrzymanie 
dróg ma otrzymać dofinansowanie w kwocie ok. 5 mln zł. Wniosek dotyczący 
oznakowania drogi wiodącej do wsi Kołaki Wielkie został wysłany do PZD, myślę, że 
Pan Kołakowski otrzymał odpowiedź. Jeden z mieszkańców Przywilcza zwrócił uwagę, 
że przy kościele w Łysakowie źle są parkowane pojazdy. Przekazałem również ten 
temat do PZD, jest już pozytywna odpowiedź. W Żarnowie do wykonania pozostało 
jeszcze ok. 400 metrów drogi. Odcinka tego nie uwzględnił projektant. Swego czasu 
prosiłem przedstawiciela firmy, która miała budować siłownie wiatrowe na naszym 
terenie o pomoc w załatwieniu tego problemu, gdyż sami nie jesteśmy w stanie temu 
podołać. Ciągle mam ten temat na uwadze. W innych miejscowościach także są 
drogi, które wymagają wykończenia. W tym roku województwo mazowieckie 
przystępuje do remontu drogi Grudusk-Chorzele. Przez dyrektora MZD mam obiecany 
destrukt z tej drogi, który będziemy mogli wykorzystać do utwardzenia naszych dróg. 
W sprawie naprawy nawierzchni drogi w Wiksinie rozmawiałem już z pewną firmą, 
mam nadzieję, że już niedługo ten problem zostanie załatwiony. Modernizacja drogi 
Humięcino-Andrychy – Zakrzewo Wielkie była uwzględniona w planach, ale na tym 
się skończyło, gdyż powiat przystąpi do takiego zadania, kiedy gmina dołoży połowę 
swoich środków. Wjazdy na teren osiedla w Humięcinie-Klarach zostaną wykonane, 
jak tylko zostaną dokonane wszelkie uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg. 
Zainstalowanie lampy oświetleniowej w Humięcinie-Klarach może być trudne, gdyż 
jest to lampa uliczna. Zbiorcze szambo na terenie osiedla zostanie naprawione jak 
tylko ustąpią mrozy a na wywóz nieczystości z tego szamba, otrzymałem zgodę od 
komisji Rady Gminy. Faktycznie, droga w Żarnowie nie została uwzględniona  w 
planie powiatowym, gdyż nie ma żadnych szans otrzymania środków na jej 
modernizację. Nasze województwo na modernizację dróg otrzymało z programu 
PROW dużo mniej pieniędzy niż się spodziewano i tylko co szósta gmina może liczyć 
na dofinansowanie w tym zakresie. W Żarnowie jest piękny zbiornik wodny i potrzebę 
jego rozbudowy będziemy musieli rozważyć. Już niedługo, w ramach funduszu 
sołeckiego, dokonana zostanie wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Nieborzynie a 
na znaki informacyjne w tej wsi postaramy się wygospodarować niezbędne pieniądze. 
Temat przystanku autobusowego w Sokołowie jest jak najbardziej aktualny.” 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Hanna Bęcławska 
poinformowała o rodzajach zasiłków, jakie są aktualnie wypłacane w GOPS i o 
sposobach ubiegania się mieszkańców o te zasiłki.  
Pani Kierownik oświadczyła, że w związku z licznymi zapytaniami, na kolejnej Sesji 
Rady złoży informację na temat ubiegania się o nowy zasiłek w kwocie 500 zł na 
dziecko.  
 
Ad.pkt.4 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „w okresie międzysesyjnym 
współpracowałam z pracownikami Urzędu Gminy. Pełniłam cotygodniowe dyżury. 
Zorganizowałam spotkanie dla mieszkańców na temat funkcjonowania i kierunków 
rozwoju sportu w naszej gminie. Niestety, uczestniczyła w nim niewielka liczba 
zainteresowanych z czego wynika, że łatwiej jest krytykować niż poszukiwać 



  

wspólnych rozwiązań. Wprawdzie data spotkania podana była z błędem, wpisany 
został rok 2015, jednak dla zainteresowanych nie powinno to stanowić żadnego 
problemu. Skontaktowałam się z redaktorem Tygodnika Ciechanowskiego Panem 
Krzysztofem Kowalskim w związku z artykułem, który ukazał się w tej gazecie, 
dotyczącym wzrostu diet radnych. Wzrost diet nastąpił w wyniku podwyżki 
najniższego wynagrodzenia w kraju, użyte zaś przez pana redaktora sformułowanie 
tytułu sugeruje, iż podwyżka nastąpiła w wyniku działań radnych. Otrzymałam 
również w tej sprawie pismo dotyczące zamieszczenia sprostowania w Tygodniku 
Ciechanowskim. Proszę państwa radnych o zajęcie stanowiska w tym temacie.” 
 
Rada podjęła decyzję, aby nie domagać się zamieszczenia sprostowania artykułu w 
Tygodniku Ciechanowskim, jedynie Pani Przewodnicząca skontaktuje się telefonicznie 
z redaktorem Kowalskim i ponownie zwróci mu uwagę na błędne sformułowanie 
tytułu artykułu. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w okresie międzysesyjnym wiele czasu poświęciłem 
przygotowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy. W dniu 8 stycznia zakończono 
prace remontowe w Szkole Podstawowej w Grudusku, różnice między poprzednim 
stanem budynku a obecnym są znaczące. W latach 2016-2018 jesteśmy objęci 
programem doprowadzenia gazu ziemnego do Gruduska. W tym celu, na początku 
lutego zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami Gruduska, na którym zapoznamy z 
głównymi założeniami tego programu. Przygotowując się do sporządzenia projektu 
uchwały w sprawie emisji obligacji, konsultowałem ten temat z fachowcami 
bankowymi. W dniu wczorajszym złożony został wniosek w sprawie dofinansowania 
zbiórki azbestu na terenie naszej gminy. W tym roku sporo osób chce skorzystać z 
tego programu a wartość zadania wynosi ok. 80 tys. zł. Aby nasz wniosek został 
pomyślnie rozpatrzony, musimy w nowym budżecie zabezpieczyć własne środki na 
ten cel. Do Urzędu Pracy złożone zostały także wnioski na dofinansowanie 
zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz staży. Dofinansowanie to będzie 
niewielkie, jednak może uda się nam zatrudnić kilka osób np,. do sprzątania czy 
dowożenia uczniów. W dniu 12 stycznia złożyliśmy wnioski o dofinansowanie 
projektów drogowych, do 1 marca należy przygotować wniosek o dofinansowanie 
termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i poczty. Oba budynki zostaną połączone 
holem, wykonana zostanie także barierka na schodach ułatwiająca wejście osobom 
niepełnosprawnym i starszym. Do m-ca lipca trzeba będzie złożyć wniosek o 
dofinansowanie organizacji targowiska, w tym na wykup gruntów pod targowisko, w 
m-cu sierpniu na rozbudowę kanalizacji w kierunku południowym gminy. W Urzędzie 
Gminy dyżury pełni prawnik, terminarz tych dyżurów zamieszczony jest na stronie 
internetowej gminy. Osoby, które planują skorzystać z porad prawnika muszą 
korzystać ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Fundacja Partnerska 
Grupa Lokalnego Działania chce wynająć pomieszczenia byłego Ośrodka Zdrowia na 
swoje biuro. Musimy tylko dojść do porozumienia w sprawie wysokości czynszu. 
Wkrótce rozpoczyna się kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach OSP i 
temu zagadnieniu w głównej mierze poświęcone było posiedzenie Zarządu Gminnego 
OSP. Na spotkaniu tym przyjęto także pewne ustalenia odnośnie zakupu 
samochodów strażackich, na co można uzyskać dofinansowanie do wysokości 50 % 
wartości zakupu. Przy ocenie wniosku decydować będzie głównie mobilność jednostki 
OSP, stąd największe szanse na otrzymanie takiego dofinansowania ma OSP 



  

Grudusk. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie w 
sprawie programów ekologicznych, w ramach których udzielane będą pożyczki, 
również osobom fizycznym. Wnioski są już przyjmowane. Zorganizowaliśmy 
spotkanie w sprawie reaktywacji działalności sportowej na terenie gminy, na którym 
zapadły pewne ustalenia.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „wielu strażaków zastanawia się, czy w ramach 
otrzymanego dofinansowania zamiast jednego dużego samochodu OSP nie kupić 
dwóch mniejszych?” 
 
Członek Izb Rolniczych, przedstawiciel OSP Łysakowo Pan Marek Smoliński – „w 
naszej gminie mamy w tej chwili tylko dwa nowsze pojazdy, pozostałe to przeżytek. 
Duży samochód strażacki kosztuje ponad 1 mln zł, średni ok. 600 tys. zł. Dwa 
samochody to dwa zastępy OSP a duży samochód, jak się nam wszystkim wydaje, 
będzie bardziej wykorzystywany do działania powiatowego. Koszty utrzymania 
oczywiście poniesie gmina. Temat ten powinien zostać dokładniej przedyskutowany.” 
 
Ad.pkt.5 
 
     Najważniejsze aspekty projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 omówiła Pani Małgorzata 
Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Pan Beata Ciska zapoznała z następującymi uchwałami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
- w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grudusk projekcie 
uchwały budżetowej na 2016 rok, 
- w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grudusk projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
 

(w/w opinie w załączeniu protokołu) 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w związku z naszym deficytem pojawił się pomysł, 
aby nasz dług skonsolidować. Wynosi on ok. 7.900 tys. zł i jest rozłożony do spłaty 
równomiernie na kolejne lata. W tym roku wysokość tej raty wyniosłaby 708 tys. zł. 
Przedstawiciele banku PKO podpowiedzieli nam, aby gmina wyemitowała obligacje, 
na początek na okres 3 lat. W tym roku w liczbie 635 po 1000 zł. Bank, np. PKO, 
obligacje te od nas kupi a my po okresie 10-15 lat byśmy je od banku odkupili. 
Podobna sytuacja byłaby w latach następnych. 10-letnie lub 20-letnie obligacje są 
zmiennie oprocentowane na podstawie 6-miesięcznego WIBOR, marża uzależniona 
jest od terminu wykupu obligacji. Wybór banku, z którym byśmy współpracowali w 
tym zakresie, nastąpi w drodze przetargu. Gdyby zaszła sytuacja, że gmina pozyska z 
zewnątrz jakieś środki, to w przyszłym roku być może nie musielibyśmy wydawać 
obligacji.” 
 
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii komisji Rady, Przewodnicząca Rady Pani Beata 
Ciska przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. 
 



  

W głosowaniu w/w Uchwała Nr 72/XI/2016 przyjęta została 12 głosami przy 1 
wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 
W kolejnych głosowaniach Rada Gminy podjęła następujące Uchwały (po 
wysłuchaniu pozytywnych komisji Rady): 
- Nr 73/XI/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok 
(jednomyślnie, głosowało 13 radnych) 
- Nr 74/XI/2016 w sprawie Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030 
(jednomyślnie, głosowało 13 radnych). 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.6 
 
     Projekt Strategii Rozwoju Gminy Grudusk na lata 2016-2020 omówił Wójt Gminy 
Pan Jacek Oglęcki. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do zaprezentowanego materiału. 
 
W głosowaniu Rada Gminy jednomyślnie (głosowało 13 radnych) podjęła Uchwałę   
Nr 75/XI/2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Grudusk na lata 2016-
2020. 
 

(powyższa Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.7 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „na terenie gminy mamy dwie szkoły 
podstawowe i gimnazjum, do których łącznie uczęszcza 366 dzieci. Liczba uczniów od 
kilku lat maleje ale za to rosną koszty utrzymania szkół. W tym roku mimo 
otrzymanej subwencji na oświatę w kwocie 3.199 tys. zł, która jest wyższa o 120 tys. 
zł od subwencji ubiegłorocznej, należało w naszym budżecie obciąć koszty 
utrzymania placówek oświatowych do 37 %. W roku 2015 szkoły obciążyły budżet 
gminy na kwoty: Szkoła Podstawowa w Humięcinie – 724.960,16 zł, Zespół Placówek 
Oświatowych w Grudusku – 3.187.261,14 zł. Jak wynika z zaprezentowanej 
wcześniej Strategii Rozwoju Gminy, od 2010 roku na terenie gminy urodziło się tylko 
227 dzieci, dlatego też na poważnie trzeba się zastanowić, jak uzdrowić sytuację w 
oświacie, gdyż wydatki są bardzo duże. Szczególnie chodzi tu o szkołę w Humięcinie. 
Może prowadzenie tej szkoły należałoby powierzyć stowarzyszeniu? Na dzisiejszej 
Sesji jest obecna Pani Dyrektor tej szkoły, radni i sołtysi z obszaru działania szkoły, 
dlatego też sugeruję takie rozwiązanie i przedkładam ten temat pod dyskusję.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zwrócił się z pytaniem, czy Pan Wójt dąży do 
zamknięcia tej szkoły? 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Humięcinie Pani Iwona Ożarowski zwróciła się z 
pytaniem, czy w przypadku przejęcia szkoły przez stowarzyszenie, gmina będzie 
zajmowała się dowożeniem uczniów? 



  

 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki potwierdził, że organizacją dowożenia uczniów do 
szkoły w dalszym ciągu będzie się zajmowała gmina. 
 
Ad.pkt.8 
 
     Informację o realizacji zadań w zakresie świadczenia usług dotyczących 
odbierania odpadów komunalnych w 2015 roku przedstawił Wójt Gminy Pan Jacek 
Oglęcki. 
 

(informacja w załączeniu protokołu) 
 

W uzupełnieniu przekazanej informacji Pan Wójt oświadczył, że w roku ubiegłym 
zabrakło nam 60 tys. zł do zbilansowania zadania zbiórki odpadów, co głównie 
związane jest z zaległościami w opłatach. Dlatego też zaproponował podwyżkę opłat 
o 2 zł a projekty uchwał w tej sprawie będą przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. 
 
Ad.pkt.9 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
1/ projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2016 rok Regulaminu dotyczącego 
wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 76/XI/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
2/ projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 
Przewodniczący komisji Rady poinformowali o negatywnych opiniach ich komisji 
odnośnie podwyżki opłat za odpady. 
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski 
poinformował, że taka decyzja radnych wynika z oczekiwań mieszkańców gminy. 
Bardziej trafne, niż podwyżka stawek opłat, byłoby może zmniejszenie częstotliwości 
odbioru odpadów, raz na dwa tygodnie. 
 
W głosowaniu w/w projekt uchwały został odrzucony 12 głosami przy 5 
wstrzymujących się (głosowało 12 radnych). 
 
3/ projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 



  

 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 77/XI/2016 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
12 radnych). 
 
4/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej 
na terenie Gminy Grudusk 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 78/XI/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 12 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 

Ad.pkt.10 
 
      Radny Pan Jacek Rama – „omawiając projekt Strategii Rozwoju Gminy Pan Wójt 
poruszył temat modernizacji drogi w Borzuchowie-Daćbogach. Na czym ta 
modernizacja miałaby polegać? W dalszym ciągu nie zrealizowany jest wniosek 
dotyczący naprawy poboczy drogi w Purzycach-Trojanach i Purzycach-Rozworach. 
Czyżby ta sprawa została już zapomniana? Czy Pan Wójt zajął się już tematem 
gabinetu stomatologicznego dla dzieci w szkole w Grudusku? Zwracam się z prośbą 
także do wszystkich radnych, aby wspólnie poczynić działania odnośnie ułatwienia 
dostępu naszych mieszkańców do gabinetu rehabilitacyjnego oraz rozszerzenia 
działalności Ośrodka Zdrowia o innych lekarzy-specjalistów. Będzie teraz 
przyznawanie środków z NFOZ na działalność służby zdrowia, więc proszę Pana 
Wójta aby wspólnie z Panią Humięcką mieli ten temat na uwadze. W dalszym ciągu 
domagam się zamontowania liczników zużycia oleju opałowego w szkole w Grudusku. 
Komisja Rewizyjna w tym roku na pewno do tego tematu wróci.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest znowu 
wykorzystywany na prowadzenie różnych prelekcji, jak ostatnio na temat masaży. W 
spotkaniach tych uczestniczą osoby starsze, które są dosłownie naciągane na 
podpisywanie różnych umów, co kończy się czasami wielkimi nieporozumieniami. 
GOKiS jest ośrodkiem samorządowym i nie powinno się go udostępniać na tego 
rodzaju imprezy.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „droga w Borzuchowie-Daćbogach byłaby 
modernizowana w ramach funduszu sołeckiego, gdyż wieś złożyła taki wniosek, 
chociaż dysponować będzie niewielką kwotą, tylko 7 tys. zł. Do wyrównania poboczy 
na drodze Purzyce-Trojany – Purzyce-Rozwory już się przymierzyliśmy, ale na 
wykonanie tego zadania nie pozwoliła pogoda. Nie zostało to zaniechane. Do 
utworzenia gabinetu stomatologicznego w szkole w Grudusku bardzo chętnie 
przymierzymy się, jak tylko uda się pozyskać środki na ten cel. Niedługo postaram się 
spotkać z Panią Humięcką i porozmawiać na temat rozszerzenia działalności Ośrodka 
Zdrowia o lekarzy specjalistów. Olej opałowy w szkole w Grudusku pracownicy 
przyjmują w obecności Pani Dyrektor. Wrócimy do tego tematu, jak będzie 
obradować Komisja Rewizyjna. Zachęcam wszystkie dzieci do uczestnictwa w 



  

imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie ferii 
zimowych. Program tych imprez, do którego włączyły się także szkoły, jest 
zamieszczony na stronie internetowej gminy. Mamy możliwość skierowania na 
zimowisko w Borach Tucholskich nasze dzieci w wieku 8-16 lat. Jeżeli jedno z 
rodziców dziecka jest płatnikiem KRUS, odpłatność za zimowisko wynosi 350 zł, w 
innych przypadkach – 500 zł. Chętnych proszę o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W ramach programu PROW ukazał się terminarz naboru 
wniosków o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Będzie on zamieszczony na 
naszej stronie internetowej, proszę rozpropagować tę informację. Chcemy się 
zorientować, ile osób będzie zainteresowanych tym tematem, później będzie 
spotkanie, na którym ustalone zostaną szczegóły. Uwagi dotyczące organizowania 
prelekcji w budynku GOKiS, przekażę Panu Dyrektorowi.” 
 
Ad.pkt.11 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XI Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
     Protokółował                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                                                    
   Jerzy Czarniewicz                                                         mgr Beata Ciska                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 


