
PROTOKÓŁ Nr XII/2016 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 25 lutego 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.15oo, zakończono o godz.1815. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych i zaproszonych gości, 
poinformowała, że jest to Sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Wójta Gminy, 
zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
następnie stwierdziła prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych, obecni 
są wszyscy radni.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XII Sesji Rady. 
 
Radny Pan Jacek Rama zgłosił wniosek, aby w związku z przybyciem na Sesję 
licznego grona osób, zainteresowanych tematem zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Humięcinie, projekt uchwały w tej sprawie został rozpatrzony na 
samym początku obrad. Drugi wniosek Pana Ramy dotyczył imiennego głosowania 
radnych nad tym projektem uchwały. 
 
Wnioski zgłoszone przez Pana Jacka Ramę poparł radny Pan Andrzej Rykowski. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała w/w wnioski pod głosowanie. 
 
Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad przyjęty został jednomyślnie, natomiast 
wniosek odnośnie imiennego głosowania radnych nad projektem uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Humięcinie przyjęto 12 głosami, przy 3 
głosach wstrzymujących się (głosowało 15 radnych). 
 
W kolejnym głosowaniu porządek obrad XII Sesji wraz z w/w wnioskami Rada 
przyjęła jednomyślnie w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Humięcinie, 
          - zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 
          - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata  
            2016-2030, 
          - zmiany w Uchwale Nr 182/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 
            25 września 2013 r. dotyczącej ustalenia tygodniowego, obowiązkowego  
            wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkól i przedszkola realizujących                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
            tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, 
          - zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku. 



  

3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad.pkt.2 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Humięcinie 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała projekt w/w uchwały oraz 
poinformowała, że nie będzie brała udziału w głosowaniu nad tą uchwałą, gdyż 
dotyczy ono jej interesu prawnego, jest nauczycielem w tej szkole. Ustosunkowując 
się do uwag radnego Pana Waldemara Kołakowskiego, który uważał, że powyższa 
decyzja jest niewłaściwa, Pani Przewodnicząca oświadczyła, że osobiście jest za 
dalszym funkcjonowaniem szkoły w Humięcinie. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że wyłączenie Pani 
Przewodniczącej z głosowania nad uchwałą wynika z art.25a ustawy o samorządzie 
gminnym oraz z orzeczenia w tej sprawie Sądu Najwyższego.  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zwrócił się z pytaniem, dlaczego przed Sesją, na 
której są rozpatrywane bardzo ważne dla gminy sprawy, nie było posiedzeń komisji 
Rady? 
 
Protokolant obrad Pan Jerzy Czarniewicz wyjaśnił, że dzisiejsza Sesja jest 
nadzwyczajna i została zwołana na wniosek Wójta Gminy. Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym, Pani Przewodnicząca miała obowiązek zwołania Sesji w ciągu 
7 dni od dnia wpływu tego wniosku i tak uczyniła. Zabrakło więc czasu na zwołanie 
posiedzeń komisji. 
 
Radny Pan Jacek Rama uważał, że na dzisiejszej Sesji powinien być obecny prawnik, 
który z uwagi na ważność omawianych tematów, wyjaśniłby co znaczy „interes 
prawny”. Pan Rama stwierdził także, że w Tygodniku Ciechanowskim ukazały się 
nieprawdziwe informacje związane z likwidacją szkoły w Humięcinie, wprowadzające 
w błąd rodziców, a winę za to ponosi Wójt Gminy. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zgłosił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Humięcinie błędnie zostały 
podane koszty utrzymania szkół.  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w dniu wczorajszym byłem na spotkaniu z Radą 
Pedagogiczną szkoły w Humięcinie. Szkoda, że nie uczestniczyłem w podobnym 
spotkaniu dzień wcześniej, na którym podobno zostało sporo powiedziane, nawet 
wiele rzeczy nieprawdziwych a ja nie mogłem ich wyjaśnić. Faktycznie, dzwonił do 
mnie redaktor z Tygodnika Ciechanowskiego i pytał się, czy szkoła w Humięcinie 
będzie likwidowana. Potwierdziłem, że jest taki zamiar. Dla mnie Wójta i byłego 



  

nauczyciela jest to niełatwa decyzja, ale przecież działam dla dobra całej wspólnoty 
gminnej. Mamy dwie szkoły, gdzie zajęcia są prowadzone tylko na poziomie 
podstawowym, gdyż z uwagi na trudną sytuację finansową, nie stać nas na zajęcia 
dodatkowe. Każdego roku maleje liczba urodzeń, stąd w szkołach jest coraz mniej 
uczniów a tak nie powinno być. Naszej gminy nie stać na utrzymywanie szkoły 
publicznej z tak małą ilością uczniów, na to może sobie pozwolić tylko szkoła 
prywatna. Nieprawdą jest, że ja chcę oszczędzać kosztem dzieci. W Grudusku 
budynek szkoły został wyremontowany i czeka na przyjęcie uczniów z Humięcina. 
Dysponując dwoma autobusami mamy dobrze zorganizowane dowożenie uczniów do 
szkół. Dowozimy wszystkie dzieci, nawet te, które dowożeniu nie powinny podlegać. 
W szkole w Humięcinie nie ma kuchni, więc żywność musimy dowozić z Gruduska, 
aby pod tym względem uczniowie obu szkół byli traktowani jednakowo. Koszty 
utrzymania szkół są coraz większe, gdyż mniejsze są otrzymywane subwencje z 
budżetu państwa. Nie dość, że to dofinansowanie w oświacie maleje, to jeszcze sami 
musimy się borykać z wszelkimi problemami. Musimy szukać różnych rozwiązań, aby 
obniżyć koszty w oświacie, dlatego narodził się zamiar likwidacji szkoły w Humięcinie. 
Jeżeli teraz nie podejmiemy takiego działania, to latami będą wydawane spore 
pieniądze. Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby powierzenie prowadzenia tej 
szkoły stowarzyszeniu. W zasadzie nic by się nie zmieniło, jedynie organem 
prowadzącym nie byłaby gmina. Karta Nauczyciela powoduje, że musimy 
skrupulatnie realizować wszystkie przepisy z niej wynikające, wypłacać zaległe 
pieniądze nauczycielom, nie mamy wpływu na zwiększenie nauczycielom ilości godzin 
pracy oraz na ich urlopy. W przypadku, gdyby organem prowadzącym szkołę było 
stowarzyszenie, takich ograniczeń nie byłoby. Inne gminy, jak miało to np. miejsce w 
przypadku szkoły w Węgrze w gminie Czernice Borowe, starają się korzystać z takich 
możliwości. Zarzuca mi się, że zadłużyłem gminę. Ale chyba nie jest jeszcze tak źle, 
skoro w budżecie gminy na 2016 rok przeznaczyliśmy ok. 1 mln zł na inwestycje. 
Radni ciągle zgłaszają nowe potrzeby, ale za co je realizować? Gdyby udało się 
zrealizować zamiar likwidacji szkoły w Humięcinie, to zaoszczędzone w ten sposób 
środki pozwolą gminie na aktywne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój 
infrastruktury, dróg i kanalizacji, remont świetlic. Jak szkoła ta pozostanie, to 
będziemy się rozwijać o wiele wolniej.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska stwierdziła, że nie do końca jest tak, że 
nauczyciele nie chcą podejmować dodatkowych godzin pracy. Każdy nauczyciel ma 
obowiązek przepracowania w tygodniu tzw. dwie godziny karciane. Ponadto 
nauczyciele bezpłatnie uczestniczą w wielu imprezach szkolnych, wycieczkach, z 
których wracają późno do domów, muszą podejmować z własnych środków 
dodatkowe szkolenia, starają się urozmaicać zajęcia lekcyjne. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Humięcinie Pani Iwona Ożarowska przeprosiła Wójta 
Gminy, że jest winna zamieszaniu związanemu z jego spotkaniem z Radą Rodziców, 
które z nim  uzgodniła ze swojej inicjatywy. Nie odbyło się ono, gdyż rodzice 
stwierdzili, że walczą o całość szkoły i nie będą rozmawiać o ewentualnej organizacji 
dowożenia do Gruduska, czy organizacji opieki świetlicowej, w przypadku likwidacji. 
Pozostało aktualne zaproszenie na posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbyło się 
24 lutego.  



  

Rodzice chcieli się spotkać z Radnymi Gminy Grudusk, by przedstawić im swoje 
argumenty przeciwko likwidacji szkoły, w tym celu Rada Rodziców zorganizowała 
spotkanie we wtorek 23 lutego. Dyrektor zapewniła jednak Pana Wójta, że z Radą 
Rodziców może spotkać się w każdym wybranym terminie, jeśli tylko wyjdzie z taką 
inicjatywą. Potwierdziła słowa Pani Przewodniczącej Rady, że każdy nauczyciel ma 
obowiązek przepracowania tygodniowo tzw. dwóch godzin karcianych, ten obowiązek 
wypełniają nauczyciele szkoły w Humięcinie i szkoły w Grudusku. Część z tych godzin 
w szkole w Humięcinie jest przeznaczona na opiekę świetlicową, kosztem liczby 
godzin zajęć dodatkowych. Zwróciła uwagę, że prognozy odnośnie liczebności klas 
nie spełnią się, gdyż już w tej chwili klasy składają się z mieszanych roczników 
uczniów. Rodzice decydowali się posyłać dzieci wcześniej by ratować sytuację szkoły, 
ciągle zagrożonej likwidacją, czasem z ich krzywdą. Pani Dyrektor zapewniła, że w 
szkole jest bardzo dobra, oddana kadra pedagogiczna, przeciętnie osoby zatrudnione 
na pełen etat pracują w tej szkole po 25 lat. Mają kwalifikacje do nauczania 2-4 
przedmiotów. Zdobywały je zgodnie z potrzebami tej szkoły. Tymczasem planując 
likwidację szkoły nie rozpatruje się ich dalszych losów zawodowych. Poinformowała, 
że interesowała się wysokością zarobków nauczycieli w szkołach, które przejęły 
stowarzyszenia i stwierdziła, że są one bliskie najniższej krajowej. Wyraziła słowa 
uznania dla Pana Wójta za wzorowe zorganizowanie dowożenia dzieci do szkoły i ich 
dożywiania. Odniosła się do mechanizmu wyrównywania wynagrodzeń nauczycieli, 
wypłacanych na początku roku kalendarzowego za rok ubiegły. W samorządach, 
których nie stać na wysokie dodatki motywacyjne i inne dla nauczycieli, przepis ten 
powoduje, że tak naprawdę pensum nauczyciela nie wynosi 18 godzin tygodniowo. 
Nauczyciel musi mieć np. 22 godziny dydaktyczne by wypracował należne 
wynagrodzenie a nie otrzymał „za darmo” wyrównanie. Wynikiem tych przepisów jest 
wzrost kosztów utrzymania szkół, a w konsekwencji decydowanie się na oddawanie 
ich stowarzyszeniom. „Tworzy” się lepszych i gorszych nauczycieli, nie kończyli oni 
innych szkół, uczą takie same dzieci. Dlatego też zaapelowała do Pana Wójta aby 
podjął działania zmierzające do zmiany przepisów dotyczących wypłacania  
wyrównań nauczycielom. 
 
Proboszcz parafii Łysakowo ksiądz Teofil Kapuściński zaapelował do Rady Gminy aby 
nie popierała wniosku Wójta Gminy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Humięcinie. Zdaniem księdza Kapuścińskiego Wójt Gminy podchodzi do tego 
tematu w sposób inteligentny ale i przebiegły tłumacząc, że na likwidacji szkoły zyska 
gmina, która będzie miała możliwość pozyskania większych środków unijnych. A 
przecież są przykłady, że wiele rzeczy gmina może wykonać bez tych dotacji, tylko z 
własnych środków. Ksiądz proboszcz nawiązał do historii stwierdzając, że już w 
dawnych latach mieszkańcy rejonu Humięcina naukę własnych dzieci przedkładali 
ponad wszystko, dla nich ważniejszą sprawą było posłanie dziecka do szkoły niż np. 
wybudowanie drogi dojazdowej do dworu. Przykładem takich zachowań jest to, że z 
tego terenu wywodzi się wybitny naukowiec i prezydent Rzeczypospolitej. Szkoła w 
Humięcinie wzorowo wypełnia obowiązki nauczania, posiada grono bardzo dobrych, 
wykształconych pedagogów, całkowicie oddanych szkole. 
 
Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Humięcinie Pani Lucyna 
Dorosz odczytała protest rodziców w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. 
Poinformowała, że pod tym protestem podpisało się 560 rodziców, takie pismo 



  

zostało m.in. wysłane do Kuratorium Oświaty, V-ce Starosty Ciechanowskiego, 
przekazane do wiadomości Wójtowi Gminy. Pani Przewodnicząca pokrótce uzasadniła 
ten protest i poinformowała, że został on poparty przez nauczycieli szkoły w 
Humięcinie. Podziękowała radnym za udział w spotkaniu z Radą Rodziców i prosiła 
Radę Gminy o podjęcie słusznej decyzji. 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska poinformowała, że o zamiarze 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Humięcinie ludzie dowiedzieli się z artykułu 
zamieszczonego w Tygodniku Ciechanowskim. Z chwilą likwidacji tej szkoły, 
mieszkańcy Leśniewa Dolnego mogą swoje dzieci posyłać do szkoły w Szulmierzu. 
Zdaniem Pani Korycińskiej, mimo, że dowożenie uczniów w gminie jest dobrze 
zorganizowane, mogą jednak wystąpić pewne kłopoty a dzieci będą musiały raniej 
wstawać. Szkoła w Humięcinie także posiada dobre warunki do nauki a poziom 
nauczania jest wysoki. Co będzie z budynkiem po tej szkole? Pani sołtys stwierdziła, 
że osobiście ubolewa nad zamiarem likwidacji szkoły. 
Radny Pan Waldemar Kołakowski uważał, że w przypadku rezygnacji z zamiaru 
likwidacji szkoły w Humięcinie, na tym terenie przez okres dwóch następnych lat, 
gmina nie powinna nic robić. 
 
Radny Pan Szymon Cywiński stwierdził, że gmina ze swojego budżetu dokłada na 
utrzymanie zarówno szkoły w Humięcinie, jak i w Grudusku. Pan Cywiński zwrócił się 
z pytaniem do Wójta Gminy, czy pamięta o obietnicy, że nie będzie żadnych planów 
odnośnie likwidacji szkoły w Humięcinie? 
 
Pan Jarosław Morawski – mieszkaniec Łysakowa – uważał, że należałoby zastanowić 
się nad kosztami zamknięcia szkoły w Humięcinie, czy gdyby do tego doszło, gmina 
będzie otrzymywać niższą subwencję? 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek stwierdził, że wszyscy zawsze czegoś 
wymagają od Wójta Gminy a od siebie nic nie dają. Wójt dąży do zmniejszenia 
obciążenia budżetu, temu celowi miała służyć np. propozycja podwyżki opłat za 
zbiórkę odpadów komunalnych. 
 
Pan Marek Smoliński – mieszkaniec Łysakowa – uważał, że zamiar likwidacji szkoły w 
Humięcinie jest uzasadniany w aspekcie gospodarczym, ale rodzice uczniów tej 
szkoły mają na względzie aspekt społeczny, szkoła jest również ośrodkiem kultury.  
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że w jego przekonaniu zamiar likwidacji szkoły w 
Humięcinie wiąże się wyłącznie ze sprawami gospodarczymi. Zdaniem Pana Ramy, w 
przypadku wystąpienia zapaści finansowej należy szukać takich programów 
naprawczych, które nie uderzają w dzieci a Wójt Gminy nie może mówić, że działa 
dla dobra dzieci, skoro chce zamknąć szkołę. Do rozwiązania trudnych tematów nie 
powinno podchodzić z takimi rozwiązaniami, jakie proponuje Wójt Gminy. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski stwierdził, że z uwagi na rolniczy charakter, gmina nie 
ma skąd czerpać dochodów. Była rozważana sprawa budowy siłowni wiatrowych, 
może z tego tytułu byłyby jakieś pieniądze, jednak temat szybko upadł. Pan 



  

Gołębiewski uważał, że wszyscy trochę uczciwiej powinni popatrzeć na postępowanie 
Wójta Gminy, który działa w dobrych zamiarach, nie tylko rzucać mu kłody pod nogi. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski uważał, że nie powinno być takiej 
nagonki na Wójta Gminy. Wszyscy stawiają tylko wymagania a nikt w zasadzie nie 
zastanawia się nad ich rozwiązaniami. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Humięcinie Pani Iwona Ożarowska zapewniła w 
imieniu swoim i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Humięcinie, iż nie występują 
przeciwko osobie Pana Wójta a przeciwko jego decyzji. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że przy rozwiązywaniu takich problemów 
w grę wchodzą różne emocje, nawet polityczne. Pan Radny uważał, że szukania 
oszczędności nie powinniśmy zaczynać od likwidacji szkoły. 
 
Pani Marzena Dębiec odniosła się do problemu dzieci niepełnosprawnych, zwróciła 
uwagę, że na tych uczniów przychodzi większa subwencja, mimo to środki nie są 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.   
 
Pani Jadwiga Przeworska – mieszkanka wsi Humięcino-Andrychy – poinformowała, że 
25 lat współpracowała z nauczycielami szkoły w Humięcinie i była to wspaniała 
współpraca. Zdaniem Pani Przeworskiej, nie ma bardziej zaangażowanego w sprawy 
szkoły społeczeństwa, jak w ich rejonie. Na potrzeby tej szkoły wiele rzeczy rodzice 
wykonali sami  z myślą, że zawsze będzie istniała. Dzisiaj również można liczyć na ich 
wsparcie w każdej sprawie. Uczniów na pewno nie zabraknie, gdyż w tym rejonie jest 
wiele młodych małżeństw i przyrost naturalny musi nastąpić. Pani Przeworska 
stwierdziła, że wszyscy rozumieją działania Wójta Gminy, ale uważają, że  
dodatkowych środków finansowych powinien szukać gdzie indziej, np. na właściwym 
wykorzystaniu obiektów sportowych. Zdaniem Pani Przeworskiej Pan Wójt był także 
pedagogiem i powinien rozumieć małe dzieci, że poprzez dojazdy do szkoły w 
Grudusku, które będą dla nich sporym wysiłkiem, będą miały mało czasu na naukę. 
 
Radny Pan Adam Olszewski zaproponował, aby założyć fundację, która będzie 
zbierała środki finansowe na rzecz szkoły, np. poprzez odpisy 1 % podatków. Taką 
informację można rozpropagować w terenie.  
 
Pan Jarosław Olszewski – mieszkaniec Łysakowa – poinformował, że wielu rodziców z 
rejonu szkoły w Humięcinie deklaruje, że w przypadku jej zamknięcia nie będzie 
posyłać swoich dzieci do Gruduska, ale np. do szkoły w Zeńboku. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki przedstawił ogólne informacje nt. subwencji 
oświatowych, jej podziale na szkoły i wielkości w przypadku zmniejszenia liczby 
uczniów, a następnie stwierdził, co następuje: 
„cenny jest pomysł Pana Adama Olszewskiego, dotyczący przekazywania na rzecz 
szkoły odpisu 1 % podatku. Dziękuję za głos Pani Jadwidze Przeworskiej i 
potwierdzam, że rzeczywiście w szkole w Humięcinie panuje wyjątkowa atmosfera. 
Osobiście wszystkie dzieci traktuję jednakowo. Dzisiaj stajemy w obliczu podjęcia 
trudnej decyzji a ja, szukając oszczędności, proponuję tylko takie rozwiązanie, aby w 



  

przyszłości nikt mi nie zarzucił, że nie podejmowałem takich działań. Propozycję 
likwidacji szkoły w Humięcinie zgłosiłem na Sesji w m-cu styczniu a nie w prasie. 
Proponowałem także, aby prowadzenie tej szkoły przekazać stowarzyszeniu. Na 
dzisiejszej Sesji może zostać podjęta uchwała o zamiarze likwidacji szkoły lub o 
przekazaniu jej prowadzenia stowarzyszeniu. Zawsze starałem się szukać 
oszczędności we wszystkich możliwych źródłach. W ramach robót publicznych 
zatrudniam w szkołach sprzątaczki, kieruję tam stażystów. Pracownicy Urzędu Gminy 
już od pięciu lat nie otrzymali podwyżki płac. Dziękuję za głosy popierające moje 
działania. Oczekiwania mieszkańców są bardzo duże, swój notes mam wypełniony 
uzasadnionymi potrzebami, które w miarę zaistnienia możliwości staram się 
realizować. Ale w końcu mogę powiedzieć, że nie możemy nic zrobić z uwagi na brak 
środków. W moim działaniu zarzuca mi się pewną arogancję. Ale jak można tak 
sądzić skoro każde planowane do realizacji zadanie poddaję pod dyskusję, przyjmuję 
wszystkich interesantów, każdemu poświęcam swój czas. Jak można mówić o zapaści 
finansowej gminy, kiedy w budżecie na rok 2016 jest przeznaczona kwota ok. 1 mln 
zł na inwestycje? Planujemy jeszcze pozyskać na nasze zadania środki unijne. 
Wojewoda zwrócił się z pytaniem do wszystkich samorządów, czy planują przyjęcie 
na swój teren uchodźców. Nasza odpowiedź była na „nie”. Nikt nam na siłę na teren 
gminy nie sprowadzi uchodźców. Likwidacja szkół to tematy na pewno bolesne. Ale 
obowiązkiem Wójta Gminy jest je przedkładać pod dyskusję, tym bardziej, że z roku 
na rok jest coraz mniej urodzeń. W pierwszym roku po likwidacji szkoły na pewno 
byłyby jakieś koszty, ale później gminie byłoby dużo lżej. Rodzice mają wolny wybór 
szkoły do jakiej mają posłać swoje dziecko, nikt im tego nie może narzucać. Mogę 
zapewnić, że dowóz uczniów do szkół będzie zawsze istniał i będziemy starali się go 
usprawniać. Ważne jest, aby zaraz po skończonych zajęciach, dziecko zostało 
odwiezione do domu. Dobrze rozumiem rodziców, ale zgłaszając propozycję likwidacji 
szkoły czynię do dla dobra wszystkich mieszkańców gminy a uzasadniając swój 
wniosek na pewno nie manipuluję cyframi, jak mi się to zarzuca.” 
 
Zgodnie z przyjętym na początku obrad wnioskiem, odbyło się imienne głosowanie 
radnych nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w 
Humięcinie. 
 
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 
 
- za odrzuceniem w/w projektu uchwały głosowali następujący radni (w kolejności 
głosowania): 
Jerzy Rzodkiewicz 
Szymon Cywiński 
Andrzej Rykowski 
Zdzisław Gorczyca 
Jacek Rama 
Grzegorz Antczak 
Stanisław Makijonko 
Waldemar Kołakowski 
Piotr Wojciechowski 
Adam Olszewski 
Piotr Gołębiewski 



  

Zbigniew Mierzejewski 
Barbara Żelazińska 
 
- wstrzymała się od głosowania: Anna Małecka 
 
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska ogłosiła, że w/w projekt 
uchwały został odrzucony 13 głosami przy 1 wstrzymującym się (głosowało 14 
radnych, Pani Beata Ciska została wyłączona z głosowania). 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki stwierdził, że decyzja został podjęta zgodnie z wolą 
Rady, przeprosił za całe zamieszanie spowodowane tym tematem, wyraził nadzieję o 
kontynuowaniu dalszej współpracy i zapewnił, że do końca jego kadencji sprawy 
likwidacji szkoły w Humięcinie już nie podejmie. 
 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 
 
Projekt zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Pani Małgorzata Miłoszewska – 
Skarbnik Gminy 
 
W głosowaniu w/w uchwała Nr 79/XII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2016-2030 
 
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – 
Skarbnik Gminy. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 80/XII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 182/XXXIII/2013 Rady Gminy 
Grudusk z dnia 25 września 2013 r. dotyczącej ustalenia tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 81/XII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Grudusku 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 82/XII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 12 radnych). 
 

(podjęte uchwały w załączeniu protokołu) 



  

Ad.pkt.3 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zapoznała z podaniem Pani Beaty 
Balkowskiej zam. Humięcino 19A w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego na możliwie najdłuższy okres użytkowania. 

(podanie w załączeniu protokołu) 
 
Rada jednomyślnie wyraziła zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego na okres 3 kolejnych lat. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „na poprzedniej Sesji Pani Przewodnicząca Rady 
poinformowała, że na zwołanym spotkaniu w sprawie reaktywowania działalności 
sportowej była mała liczba osób. Na takich spotkaniach padają zwykle tylko 
obietnice. Czy został już zatrudniony animator sportu? Dlaczego Pan Wójt nie 
skorzystał z oferty ubezpieczyciela mienia gminnego, która wpłynęła rok temu? 
Mieszkańcy ul. Polnej w Grudusku dziękują za pokrycie dziur w nawierzchni tej ulicy.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska potwierdziła, że na tym spotkaniu było mało 
osób a zorganizowane ono zostało z nadzieją, że zgłoszone zostaną nowe pomysły, 
które przyczynią się do odnowienia działalności sportowej w gminie. Ogłoszenie o 
tym spotkaniu było zamieszczone w internecie, Pani Przewodnicząca informowała o 
nim w szkole. 
 
Radny Pan Piotr Wojciechowski – „natychmiastowej naprawy wymaga droga w 
Mierzanowie co osobiście stwierdziłem. Nawieziono trochę żwiru, ale jest to 
stanowczo za mała ilość. Czy droga ta posiada ubezpieczenie, gdyż w samochodach, 
które przyjeżdżają do rolników po mleko, uszkodzeniu ulegają zawieszenia i niedługo 
trzeba będzie wypłacać odszkodowania?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „już od dłuższego czasu domagam się naprawy poboczy na 
drodze Purzyce-Rozwory – Purzyce-Trojany. Może na wykonanie tego zadania starczy 
pieniędzy z funduszu sołeckiego? Na terenie gminy są rolnicy, którzy w dalszym ciągu 
oczekują na zwrot pieniędzy ze Spółdzielni Mleczarskiej w Grudusku.” 
 
Radna Pani Anna Małecka zgłosiła potrzebę naprawy drogi w Rąbieżu Gruduskim, 
wiodącej do posesji Państwa Miecznikowskich, w ten sam sposób, jak to zostało 
zrobione na ul. Polnej w Grudusku. 
 
Podobny wniosek a dotyczący drogi w Wiksinie, zgłosił radny Pan Grzegorz Antczak. 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska zwróciła się z pytaniem, czy droga do 
Kołaków Wielkich posiada gwarancję, gdyż zaczyna się obserwować pęknięcia jej 
nawierzchni. 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski zgłosił potrzebę naprawy 
drogi na moście, gdzie odnowiła się wyrwa w jej nawierzchni. 
 



  

Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński poinformował, że firma, która 
rozprowadzała przez naszą gminę kabel światłowodowy znowu wykonuje  jakieś 
prace, co w okresie zimowym powoduje kolejne zniszczenia na polach i nawierzchni 
dróg. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska przypomniała o konieczności 
dokończenia budowy wjazdów na osiedle i naprawy kanalizacji,  dopóki obejmuje ją 
jeszcze gwarancja. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski zwrócił się z pytaniem o aktualny status 
prawny Gminnej Spółdzielni „SCh” oraz Spółdzielni Mleczarskiej w Grudusku, czy 
spółdzielnie te mają jeszcze członków? Pan sołtys poinformował, że ta sprawa budzi 
spore zainteresowanie mieszkańców Gruduska. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „czekamy na ogłoszenie o możliwości składania 
wniosków o dofinansowanie zatrudnienia animatorów sportu. Mamy kandydata, który 
mam nadzieję, podejmie pracę jak tylko pojawią się pieniądze. Zgodnie z 
wymaganiami, musi to być osoba z odpowiednimi uprawnieniami i spełniać określone 
warunki. Za tydzień lub dwa podejmiemy temat związany z ubezpieczeniem mienia 
gminnego. Na drogę w Mierzanowie zostały już przywiezione trzy samochody żwiru, 
który teraz trzeba będzie rozsypać na powstałe nierówności. Niestety, droga ta nie 
jest ubezpieczona, temat ten będzie uwzględniony przy wyborze nowego 
ubezpieczyciela mienia gminnego. Wspólnie z  prezesem Spółdzielni Mleczarskiej 
próbowaliśmy się skontaktować z Panem Kaniewskim, właścicielem obiektów 
mleczarni, ale nie odbierał telefonu. Faktycznie, jeszcze niektórym rolnikom 
spółdzielnia ta jest winna pieniądze, niektórzy z nich sprawy zgłosili do sądu. Staram 
się nie zajmować tym problemem, gdyż kiedyś były pomówienia, że robię to z 
korzyścią dla siebie. Mogę tylko pomóc interweniować u właściciela. Jak ustabilizuje 
się pogoda postaram się coś zrobić odnośnie naprawy dróg w Rąbieżu Gruduskim i 
Wiksinie. Droga do Kołaków Wielkich objęta jest 3-letnią gwarancją. Będę 
interweniował w tej sprawie, przekażę wykonawcy aktualne zdjęcia nawierzchni tej 
drogi. Wyrwę na moście w Borzuchowie-Daćbogach pokryjemy asfaltem na zimno. 
Firma, która rozprowadzała kabel światłowodowy zwróciła się do mnie o podpisanie 
protokołu odbioru robót. Poinformowałem ich, że uczynię to kiedy uporządkują teren 
i naprawią wyrządzone szkody. Wjazdy na osiedle w Humięcinie-Klarach zostaną 
wykonane, gdy Mazowiecki Zarząd Dróg będzie miał wszystkie uzgodnienia. Temat 
naprawy kanalizacji już zgłosiłem do wykonania. Do Wojewody Mazowieckiego 
wysłaliśmy wniosek o powołanie komisji do szacowania szkód w rolnictwie, 
powstałych w okresie zimowym. Wnioski o wypłatę tych odszkodowań nasi rolnicy 
powinni składać do Urzędu Gminy, do Pani Bożeny Rogowicz lub Pana Ryszarda 
Czaplickiego. W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym 
bezpieczeństwa publicznego z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i policji. 
Aktualnie jest opracowywana mapa zagrożeń bezpieczeństwa na terenie 
województwa. Dysponujemy jeszcze dwoma platformami pod gniazda bocianie, takie 
potrzeby proszę zgłaszać do Pani Bożeny Rogowicz. W miniony czwartek, dzięki 
zaangażowaniu się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami firmy CEDROB, która dysponuje wolnymi miejscami pracy. Do dnia 
dzisiejszego zapisały się 43 osoby chętne do podjęcia pracy w tej firmie. W lipcu 



  

będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie budowy targowisk. W Grudusku, 
działką która nadawałaby się na urządzenie targowiska dysponują Państwo Stecz i z 
nimi trzeba negocjować cenę zakupu tej działki. Będziemy składać wniosek o 
dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy a do tego potrzebny jest 
plan gospodarki niskoemisyjnej. Taki plan został opracowany i dobrze byłoby aby 
Rada go przyjęła. Dlatego też złożyłem wniosek o zwołanie kolejnej Sesji 
nadzwyczajnej w dniu 29 lutego br. o godz.15oo w Urzędzie Gminy, na której po 
omówieniu planu i przyjęciu uwag, zostałaby podjęta uchwała w tej sprawie. W 
Leśniewie Dolnym powstał nowy budynek mieszkalny, którego właściciel zwrócił się z 
prośbą o doprowadzenie wody. Czy Rada akceptowałaby ten wniosek? Nasza gmina 
ujęta została w planie gazyfikacji, sieć gazowa doprowadzona zostanie od strony 
gminy Szydłowo. W pierwszej kolejności gazyfikacji podlegałby tylko Grudusk, z 
którego mieszkańcami, w tym roku, planuje się zawrzeć umowy, w następnym roku 
przygotowana zostałaby odpowiednia dokumentacja a w roku 2018 nastąpić ma 
realizacja zadania. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dofinansowuje 
wymianę pieców na ekologiczne. W tej sprawie, na początku marca zorganizuję 
spotkanie. Odnośnie naprawy poboczy drogi Purzyce-Rozwory – Purzyce-Trojany 
postaram się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.” 
 
Sołtys wsi Purzyce-Trojany Pan Stanisław Kabziński oświadczył, że fundusz sołecki w 
pierwszej kolejności będzie wykorzystany na remont drogi żwirowej a jak pozostaną 
jeszcze jakieś środki, będzie można przeznaczyć je na naprawę poboczy. 
 
Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XII Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
     Protokółował                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                                                    
   Jerzy Czarniewicz                                                         mgr Beata Ciska                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

 


