
PROTOKÓŁ Nr XIII/2016 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 29 lutego 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.15oo, zakończono o godz.1745. 

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 w 
obradach uczestniczy 11 radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XIII Sesji Rady, który 
został przyjęty w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Grudusk na lata 2016-2020”. 
3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad.pkt.2 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w planach jest złożenie wniosku 
o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy a warunkiem przyjęcia 
takiego wniosku jest posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Projekt takiego planu gmina posiada a opracowała go firma IBB Piotr Brudzyński 
Inżynieria Budowla z Płońska. 
Pan Wójt omówił kryteria, jakie powinien spełniać wniosek, poinformował, że w 
ramach tego projektu będzie przebudowana kotłowania Urzędu Gminy, gdyż planuje 
się ogrzewanie gazowe, następnie omówił poszczególne działy projektu planu. 
 
Rada nie zgłosiła uwag do zaprezentowanego projektu i w głosowaniu jednomyślnie 
podjęła Uchwałę Nr 83/XIII/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Grudusk na lata 2016-2020” (głosowało 10 radnych). 

(w/w Uchwała w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „opublikowaliśmy ogłoszenie o wynajęciu 
pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Zdrowia ale nikt się nie zgłosił. Z wynajęcia 
tych pomieszczeń zrezygnowała także Fundacja „Ciuchcia Krasińskich”, gdyż nie 
mogliśmy dojść do porozumienia w sprawie wysokości czynszu wynajmu. Jakie 



  

działania mam dalej podejmować w tym temacie? Jeden z mieszkańców Leśniewa 
Dolnego wybudował nowy dom i zwrócił się do gminy z prośbą o doprowadzenie do 
budynku sieci wodociągowej. Koszt tego zadania kształtuje się w granicach 12 tys. zł. 
Czy Rada wyraża zgodę na pozytywną realizację tego wniosku? Czy podobnie mam 
odnieść się do prośby Pana Gąsiorowskiego z Gruduska dotyczącej podłączenia jego 
posesji do sieci kanalizacyjnej? System odbioru odpadów komunalnych powinien się 
sam finansować, jednak tak nie jest. Z tego powodu rozmawiałem z firmą NOVAGO, 
aby zbiórkę odpadów przeprowadzali co 2 tygodnie. Ponieważ nie chcą na to wyrazić 
zgody, planuję unieważnić umowę zawartą z tą firmą i ogłosić nowy przetarg na 
wybór firmy, która będzie zajmować się odbieraniem odpadów z terenu gminy. W 
dokumentacji przetargowej określimy, że odpady będą odbierane co 2 tygodnie. 
Oczywiście wcześniej musimy dokonać zmian w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy i taki projekt uchwały przygotujemy na kolejną Sesję 
Rady. Czy Rada akceptuje taki tok postępowania?” 
 
Ustosunkowując się do problemów zgłoszonych przez Wójta Gminy, radni w wyniku 
dyskusji podjęli następujące decyzje: 
- po raz drugi opublikować ogłoszenie o przeznaczeniu na wynajem pomieszczeń po 
byłym Ośrodku Zdrowia, np. na cele prowadzenia przedszkola czy żłobka; 
- wyrażono zgodę na doprowadzenie wody do nowego budynku w Leśniewie Dolnym 
oraz podłączenia posesji Pana Gąsiorowskiego do sieci kanalizacyjnej; 
- pozytywnie ustosunkowano się do propozycji Wójta Gminy dotyczącej unormowania 
systemu zbiórki odpadów komunalnych, wyrażając zgodę na rozwiązanie umowy z 
firmą NOVAGO i ogłoszenie nowego przetargu na wybór firmy zajmującej się 
odbiorem odpadów. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że podjęte zostaną działania w zakresie 
odzyskania przez gminę podatku VAT a będzie to suma ok. 50 tys. zł. Następnie 
zaprezentował radnym faktury i rachunki, które są dowodem rozdysponowania przez 
Pana Wójta ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (kwota ok. 20 tys. zł). Oświadczył, 
że nie brał urlopu nie dla wyciągnięcia pieniędzy tylko z uwagi na ówczesną sytuację 
kadrową w Urzędzie Gminy, kiedy nie było jeszcze Sekretarza Gminy i nie miał go kto 
zastępować, choćby w podpisywaniu pism urzędowych.  
 
Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XIII Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
     Protokółował                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                                                    
   Jerzy Czarniewicz                                                         mgr Beata Ciska                                                                                                                         
 
 
 
 
  
 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 


