
PROTOKÓŁ Nr XIV/2016 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 30 marca 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1625. 

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 XIV Sesji Rady, który 
został przyjęty jednomyślnie (głosowało 13 radnych) w następującym brzmieniu: 
Część I 
 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 
3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 

roku oraz ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Grudusk na rok 2015. 

6. Ocena realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Grudusk w latach 2011-2015”. 

7. Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2016 roku”. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2016-2030, 
- wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. 

9. Sprawy różne. 
  

Część II 
 

1. Debata nt. bezpieczeństwa w Gminie Grudusk. 
2. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokoły z XI, XII i 
XIII 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 przyjęte jednomyślnie (głosowało 13 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

       Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „Pan Wójt szuka oszczędności i nie wiem 
dlaczego chce to zrobić kosztem kierowców, zmieniając im angaże na ¾ etatu a nie 
czyni tego choćby poprzez ustalenie nowych zasad ubezpieczenia mienia gminnego? 
Prosiłem już o wybudowanie studzienki przy wjeździe na plac przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu. W tym miejscu po opadach ciągle zbiera się woda i 
oczyszczenie studzienki już istniejącej nic nie daje, potrzebna jest dodatkowa. Proszę 
Panią Przewodniczącą o wyjaśnienie, dlaczego do Uchwały Nr 67/X/2015 z dnia 29 
grudnia 2015 roku została dopisana działka Nr 202, której nie było w projekcie tej 
uchwały? W czasie Sesji nikt z radnych ani też Pan Wójt nie zgłosił wniosku o 
uwzględnienie tej działki w uchwale, nie ma też takiej wzmianki w protokole obrad. 
Do wyjaśnienia tej kwestii proszę załączyć opinię radcy prawnego, czy dopisanie 
działki Nr 202 do uchwały, bez zapisu tego wniosku w protokole, jest zgodne z 
prawem?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „mimo, że mamy nowy budynek służby zdrowia, to działa 
ona w dalszym ciągu na starych zasadach, są trudności z dostaniem się do lekarzy i 
stomatologa. Proszę Pana Wójta o interwencję w tej sprawie. Wielokrotnie 
zwracałem się w sprawie zatrudnienia w naszej przychodni lekarzy specjalistów. Pani 
Humięcka odpowiadała, że będzie w tym kierunku czyniła starania, jednak do dzisiaj 
nie ma żadnych efektów. Czy Pan Wójt ma jakieś informacje na temat możliwości 
uregulowania zaległości pieniężnych spółdzielni mleczarskiej wobec rolników? Rodzice 
skarżą się, że świetlica szkolna nie działa tak, jak powinna, jest wiele zastrzeżeń. 
Proszę Pana Wójta o przekazanie Pani Dyrektor ZPO tych uwag. Na jednej z Sesji 
była mowa, że istnieje szansa wprowadzenia służby zdrowia do szkół. Czy w tym 
kierunku coś się już dzieje?” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „pragnę przypomnieć o obniżeniu studzienki 
deszczowej na ul. Żeromskiego oraz o uzupełnieniu lamp oświetleniowych na tej 
ulicy.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „zgłaszanych jest wiele interpelacji i wniosków. 
Czy są pieniądze na ich realizację? Proszę o dokładne sprawdzenie, czy droga Kołaki 
Małe – Wiśniewo rzeczywiście zalicza się do kategorii dróg gminnych?” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „czy istnieje możliwość wyłączenia z opodatkowania 
gruntów rolników, które znajdują się w pasach drogowych?” 
 



  

Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „w tym roku rozpocząć się ma modernizacja 
drogi w kierunku Rzęgnowa. Może przy tej okazji udałoby się uzupełnić lampy 
oświetleniowe na ul. Kolejowej? Na terenie gminy Regimin istnieje selektywny punkt 
zbiórki szkła, papieru itp. Może w naszej gminie warto byłoby zorganizować taki 
punkt?”  
 
Radny Pan Szymon Cywiński – „czy możliwy jest wykup mieszkań w domu 
nauczycielskim w Humięcinie? Czy będzie jeszcze kontynuowany wywóz żwiru na 
drogi?” 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska – „czy w przyszłym roku będzie 
realizowany fundusz sołecki?” 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska – „także chciałabym wiedzieć, czy 
dalej będziemy mogli korzystać z funduszu sołeckiego. Jak obecnie wygląda sprawa 
związana z możliwością korzystania z szamba w naszej miejscowości?” 
 
Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński – „ sprawa miała być uregulowana kilka lat 
temu, jednak moje grunty przy Obwodzie Drogowym w Grudusku w dalszym ciągu 
zalewa woda. Pan Wójt obiecał działanie w tej sprawie ale do dnia dzisiejszego nic 
się nie zmieniło, na moim polu tworzy się bagno a podatki muszę płacić. Jak wygląda 
temat związany z projektem budowy kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie?” 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski – „ponownie zwracam się o 
oczyszczenie przydrożnych rowów oraz o dokonanie wyceny i uzupełnienie ubytków 
w asfalcie na drodze w naszej wsi.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „przetarg na wybór ubezpieczyciela mienia 
gminnego ogłosimy w najbliższych dniach. Przeciągnęła się trochę ta sprawa, gdyż w 
ostatnim okresie było sporo pracy, zajmować musieliśmy się innymi, ważnymi 
tematami. Nowe umowy dla kierowców autobusów nie są związane z szukaniem 
oszczędności. Chodziło o uporządkowanie zapisów w dokumentach dotyczących ich 
rzeczywistego czasu pracy, aby w czasie ewentualnej kontroli nie było uwag. Na 
swoim uposażeniu na pewno nie stracą. Obecnie kierowcy pracują do godziny 15:30, 
jednak w ciągu dnia mają dwugodzinną przerwę, za którą pobierają wynagrodzenie, 
a w przypadku dłuższego czasu pracy również wynagrodzenie za godziny 
nadliczbowe. Na temat studzienki na wjeździe na plac przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu już rozmawiałem z kierownikiem Obwodu Drogowego, postaram się 
temat ten ponowić i przyśpieszyć. Problem związany z dopisaniem do Uchwały Rady 
Gminy działki Nr 202 wyjaśnię później, kiedy z Urzędu Gminy otrzymam odpowiednią 
mapę. Do Pani Humięckiej skieruję pismo z prośbą o wyjaśnienie, jakie są przyczyny 
trudności związanych z dostaniem się do lekarzy i stomatologa, zapytam się także, 
jakie poczyniła działania w kierunku pozyskania do swojej przychodni lekarzy 
specjalistów. Wszelkie sprawy związane z zaległościami spółdzielni mleczarskiej na 
rzecz rolników postaramy się wyjaśnić w tym tygodniu, kiedy spotkamy się z 
właścicielem zakładu. Jeżeli tylko będą możliwości to jako organ prowadzący szkoły 
zrobimy wszystko, aby gabinety lekarskie były w szkołach. Pomieszczenia mamy już 
przygotowane. Ponowię sprawę związaną z obniżeniem studzienki deszczowej na ul. 



  

Żeromskiego. Wszyscy wiemy, że mamy ciężką sytuację finansową, ale jak tylko są 
możliwości to na realizację przynajmniej części zgłaszanych wniosków i interpelacji 
zawsze jakieś środki staramy się wyasygnować. Sprawdzę dokumenty dotyczące 
drogi Kołaki Małe – Wiśniewo. Temat związany z wyłączeniem z opodatkowania 
gruntów leżących w pasach drogowych już rozpoczęliśmy, teraz jest załatwiany w 
Starostwie Powiatowym. Do najbliższego piątku Mazowiecki Zarząd Dróg przyjmuje 
oferty firm, spośród których jedna z nich przystąpi do modernizacji drogi w kierunku 
Chorzel. Na pewno będzie to dobry moment, aby pomyśleć przy tej okazji o 
rozbudowie oświetlenia na ul. Kolejowej. Punkty selektywnej zbiórki odpadów są w 
Grudusku (kosze), jest taki punkt na byłym wysypisku odpadów komunalnych. 
Sprzedaż mieszkań w domu nauczycielskim będzie uzależniona od decyzji Rady 
Gminy. Wykup nastąpiłby w formie przetargowej, jednak w tym przypadku 
obowiązujące przepisy dają możliwość nabycia tych mieszkań w formie 
bezprzetargowej. Byłby pewien kłopot z określeniem, kto z potencjalnych nabywców 
ma stanąć do przetargu. Tylko Rada Gminy może zadecydować, czy fundusz sołecki 
będzie obowiązywał w przyszłym roku. Jest podjęta uchwała o tym funduszu i będzie 
ona obowiązywała w latach następnych, chyba, że Rada odrębną uchwałą wstrzyma 
jego realizację. Faktycznie, trochę w zapomnienie odeszła sprawa związana z 
odwodnieniem gruntów Pana Smolińskiego przy Obwodzie Drogowym. Postaram się, 
wspólnie ze Spółką Wodną, problem ten załatwić. Temat budowy sieci kanalizacyjnej 
w Wiśniewie jest aktualny, spotykam się z wykonawcą dokumentacji projektowej. 
Proszę, aby mieszkańcy Humięcina-Klar jeszcze trochę cierpliwie poczekali a problem 
korzystania z szamba będzie rozwiązany. Skontaktowałem się z firmami, które 
zajmują się naprawą nawierzchni dróg asfaltowych i przedstawiono nam kosztorys 
tych robót w kilku wsiach, łącznie z Borzuchowem na kwotę 13.103 zł+VAT. Cenę tę 
będę jeszcze negocjował. Aktualnie mam pracownika i krzewy w rowach w 
Borzuchowie-Daćbogach będą wycięte.” 
 
Pani Marlena Gałęziewska – Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w 
Grudusku – „świetlica szkolna pracuje codziennie w godzinach 700-900 i 1000-1500 
zgodnie z przyjętym regulaminem. Nie wiem, jakich norm nie spełnia, dlatego też 
bardzo proszę radnego Pana Ramę, aby dokładnie nam przedstawił, jak rodzice 
widzą usprawnienie jej pracy.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że w wyniku konsultacji 
osobiście podjęła decyzję o dopisaniu działki Nr 202 do Uchwały Nr 67/X/2015. W 
podjętej uchwale była błędnie podana numeracja działki na której znajduje się droga 
wytypowana i przyjęta przez radnych do opracowania i skierowania wniosku na jej 
modernizację. Uchwałę trzeba było natychmiast skierować do realizacji i nie było 
czasu na zwołanie Sesji Rady. Błąd ten mógł spowodować pozytywne zaopiniowanie 
wniosku niewłaściwej drogi, niezgodnej z początkowymi ustaleniami. Sesja odbyła się 
w grudniu i nikt z radnych tego błędu nie zauważył. Moje działanie podyktowane było 
dobrem gminy.   
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że w przypadku, kiedy po podjęciu 
uchwały przez Radę Przewodniczący podpisuje ją, ale już o innej treści, to jest 
bardzo groźny proceder. 
 



  

Ad.pkt.4 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „w okresie międzysesyjnym pełniłam 
cotygodniowe dyżury w Urzędzie Gminy, na bieżąco starałam się rozwiązywać 
problemy mieszkańców. Współpracowałam z pracownikami Urzędu przygotowując 
m.in. materiały na Sesję Rady. W m-cu lutym, wraz z innymi radnymi uczestniczyłam 
w zebraniu z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Humięcinie. W marcu odbyło 
się spotkanie z przewodniczącymi komisji i radcą prawnym w sprawie statutów 
sołectw Gminy Grudusk. Na bieżąco udzielam odpowiedzi na wpływające do mnie 
pisma.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „na ostatniej Sesji Rady przyjęta została uchwała 
Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudusk 
na lata 2016-2020, który to plan w naszym przypadku jest warunkiem do złożenia 
wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Otrzymaliśmy 
informację z Urzędu Marszałkowskiego, że na prośbę gmin przedłużony został termin 
składania tych wniosków do 23 maja br., gdyż przyjęte plany gospodarki 
niskoemisyjnej wymagają jeszcze zaopiniowania przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska. Spotkałem się z dyrektorem firmy NOVAGO w sprawie omówienia 
możliwości obniżenia kosztów zbiórki odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. 
Możliwością wyjścia z tej sytuacji jest unieważnienie aktualnego przetargu na wybór 
firmy i ogłoszenie nowego przetargu, lub podwyższenie stawek opłat dla 
mieszkańców. Musimy ten problem rozwiązać, dlatego też na kolejną Sesję będzie 
przygotowany odpowiedni projekt uchwały. Archeolog Pan Petrykowski złożył 
apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w związku z czym musieliśmy przygotować 
odpowiednie dokumenty. Uzgadniana jest dokumentacja na wykonanie wjazdu na 
teren osiedla w Humięcinie-Klarach. Odbyły się zebrania w jednostkach OSP, 
przeprowadzono badania lekarskie naszych strażaków. W strażnicach OSP Łysakowo i 
OSP Przywilcz wykonane zostało zabezpieczenie techniczne obiektów. Odbyłem 
spotkanie z przedstawicielami Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, nakłoniono nas 
abyśmy pozostali w starej strukturze. Uczestniczyłem w uroczystościach związanych z 
upamiętnieniem działalności Mariana Czaplickiego, działacza społecznego i ludowca. 
W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych. Z Zakładem 
Usług Wodnych w Mławie negocjowałem cenę zakupu urządzenia do przepychania 
rur kanalizacyjnych, gdyż często u nas zdarza się, że rury te są zapychane. W dniu 16 
lutego byłem na spotkaniu, na którym zastanawiano się nad sposobami 
zagospodarowania obiektów kolei wąskotorowej. Dało się odczuć, że nie ma 
pomysłów w tym temacie, nie przewiduje się też przekazania ich gminom. A mogłoby 
to nastąpić, w naszym przypadku teren byłego torowiska zostałby wykorzystany w 
przyszłości pod linię gazowniczą i urządzenie ścieżek rowerowych. Jedna z lokatorek 
w budynku byłego Ośrodka Zdrowia doprowadziła do zalania pomieszczeń budynku, 
dlatego rzeczoznawca dokonał oszacowania wyrządzonych szkód, co będzie 
podstawą do ich naprawy. Na forum powiatu uczestniczyłem w debacie nt. 
bezpieczeństwa publicznego, taka debata odbędzie się dzisiaj u nas, w drugiej części 
obrad. W dniu 1 marca br. nasze grodzisko było wizytowane przez dyrekcję Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ich opinia o obiekcie była bardzo pozytywna. 
Porządkujemy temat związany z działkami przy blokach na ul.Kolejowej. Działki te 
pomyłkowo zostały pozamieniane i są trudności z wypłatą odszkodowań za 



  

przeznaczenie działek pod budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Konopnickiej i 
ul.Kolejowej. 3 marca uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym transportu 
publicznego. Dawniej transportem osób trudnił się PKS, dzisiaj czynią to większości 
firmy prywatne. Przygotowywane są przepisy prawne, że teraz za osoby dojeżdżające 
do szkół opłaty będą ponosić gminy. 10 marca byłem na spotkaniu, którego temat 
dotyczył rozbudowy internetu. Powstała nowa firma zajmująca się siecią 
światłowodową i szuka ona operatora, który będzie działał w zakresie rozbudowy 
internetu. Stąd też m.in. na dzisiejszej Sesji będzie rozpatrywany projekt uchwały w 
sprawie ustalenia stawek na zajęcie pasa drogowego. 16 marca odbyło się spotkanie 
z sołtysami, na którym omawiane były sprawy rozliczeń podatkowych oraz 
zorganizowano uroczystość w związku z Dniem Sołtysa.”  
 
Ad.pkt.5 
 
     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku, 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grudusk na rok 2015, przedstawiła Pani 
Hanna Bęcławska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

(sprawozdanie w załączeniu protokołu) 
 

W uzupełnieniu swojego wystąpienia Pani Hanna Bęcławska udzieliła informacji na 
temat programu „500+”. 
W m-cu kwietniu, w każdy piątek GOPS będzie czynny w godzinach 800-2000. Jeżeli 
będzie potrzeba, taki czas pracy będzie obowiązywał dłużej. 
Wnioski można składać od 1 kwietnia wraz z innymi dokumentami jak: odpisy aktów 
urodzeń dzieci, zaświadczenia o dochodach z ZUS lub Urzędu Skarbowego za 2014 
rok. Dobrze byłoby, aby takie dokumenty każdy miał ze sobą, gdyż programy 
komputerowe nie są jeszcze przetestowane. Wnioski można składać aż do lipca br., 
stąd też, w celu ułatwienia pracy, wskazane byłoby, aby nie wszyscy przyszli w dniu 
1 kwietnia. Nie ma jeszcze komunikatów o terminie wypłaty, pieniądze są 
zamówione. Nie będzie wypłat gotówkowych, każdy musi posiadać konto bankowe. 
 
Opinie komisji Rady nt. przedstawionego sprawozdania były pozytywne. 

 
Ad.pkt.6 
 
     Informację o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Grudusk w latach 2011-2015” omówił Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki. 
(powyższa informacja w załączeniu protokołu) 

 
W uzupełnieniu przedstawionej informacji Pan Wójt poinformował, że nasz wniosek o 
dofinansowanie kolejnego etapu zbiórki azbestu został oceniony pozytywnie i na ten 
rok otrzymaliśmy kwotę w wysokości 69.603 zł. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg 
na wybór firmy, która zajmie się zbiórką azbestu. Do końca kwietnia można składać 
dodatkowe wnioski, będzie sporządzona lista rezerwowa. 

 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do zaprezentowanego materiału. 
 



  

Ad.pkt.7 
 
      Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2016 roku zaprezentował Wójt Gminy Pan 
Jacek Oglęcki. 
 
Komisje Rady pozytywnie oceniły projekt programu. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2016 roku”. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 84/XIV/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.8 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 85/XIV/2016 została przyjęta jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2016-2030 
 
Przewodniczący Komisji Rady poinformowali, że opinie ich komisji na temat projektu 
uchwały, chociaż niejednomyślne, były pozytywne. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „projekt uchwały przewiduje upoważnienie Wójta do 
zaciągania zobowiązań pieniężnych do kwoty 1 mln zł, wcześniej była to kwota 500 
tys. zł. W niektórych przypadkach, jak np. w płatnościach zobowiązań ZUS, jest to 
bezpieczniejsze, gdyż często zobowiązania te przekraczają 500 tys. zł. Takie 
upoważnienie nie dotyczy zobowiązań bankowych, ponadto staram się, aby tak 
wysokich zobowiązań nie było”. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 86/XIV/2016 przyjęta została 8 głosami, przy 6 
głosach wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego 
 
Opinie Komisji Rady były pozytywne. 
 



  

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 87/XIV/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 

(przyjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.9 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zaproponowała, aby Rada wypowiedziała 
się, czy fundusz sołecki ma obowiązywać także w roku następnym. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski uważał, że fundusz sołecki przez kilka lat był 
zawieszony więc wskazane jest aby teraz obowiązywał dalej. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska stwierdziła, że jej sołectwo 
niedawno zostało utworzone i chciałoby za własne pieniądze coś u siebie zrobić. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zwrócił uwagę na fakt, że radni reprezentują 
społeczeństwo, które teraz domaga się rezygnacji z wielkich inwestycji i zajęcia się 
drobniejszymi sprawami. 
 
Radny Pan Jacek Rama był zdania, że trzeba tak gospodarować, aby starczyło 
pieniędzy na dołożenie do dużych projektów i starczyło na mniejsze potrzeby. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki przekonywał, że utrzymywanie funduszu sołeckiego 
spowoduje, że będziemy musieli się pożegnać z pozyskaniem środków unijnych, gdyż 
nie będziemy mieli pieniędzy na wkład własny. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu, 11 radnych opowiedziało się za pozostawieniem 
funduszu sołeckiego, 1 radny był za rezygnacją z tego funduszu, 2 radnych 
wstrzymało się od głosowania. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował o terminach zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i prosił, aby mieszkańcy potrzebę odbioru takich odpadów 
wcześniej zgłosili w Urzędzie Gminy. Zapoznał także z wyceną uzupełnienia 
oświetlenia na ulicach w Grudusku. I tak zainstalowanie dodatkowych lamp na ul. 
Cichej wyniosłoby 1782 zł, natomiast na ul. Żeromskiego – 1131 zł. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – prosił, aby Pan Wójt poruszył w Mazowieckim 
Zarządzie Dróg potrzebę przykrycia rowu przydrożnego i budowę chodników w 
Wiśniewie a także na zwrócenie większej uwagi na drogi łączące Wiśniewo z 
Kołakami. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski poinformował, że w Nieborzynie jest załamany chodnik i 
wymaga on naprawy, przypomniał o konieczności wycięcia drzew przy drodze do 
Przywilcza. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zapewnił, że wyda zezwolenie na wycięcie tych drzew, 
jak tylko w tej sprawie wpłynie wniosek z Powiatowego Zarządu Dróg. 



  

 
 
Część II – debata nt. bezpieczeństwa na terenie gminy 
 
W debacie udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w osobach: 
Z-ca Komendanta – mł.insp. Zbigniew Andres 
Kierownik rewiru Dzielnicowych – asp.szt. Zbigniew Kruszewski 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – nadkom. Katarzyna Chuchulska-Malinowska 
Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji – podkom. Jolanta Bym 
Dzielnicowy Gminy Grudusk – mł.asp. Rafał Brzeziński 
 
Celem debaty było zaprezentowanie informacji nt. pracy policji w powiecie 
ciechanowskim oraz Gminie Grudusk oraz wysłuchanie opinii społeczeństwa Gminy 
na temat działań policji i najważniejszych potrzeb w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego w związku z opracowywaniem przez organa policji map 
bezpieczeństwa powiatu i gmin. 
 
W swoich wystąpieniach przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji omówili m.in.: 
- strukturę Komendy Powiatowej Policji, 
- ilość, rodzaje i wykrywalność przestępczości na terenie powiatu i gminy, 
- mapę zagrożeń, co powinna zawierać, do czego będzie pomocna, jakie rodzaje 
przestępczości najbardziej nam zagrażają, 
- dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, ilość wypadków drogowych i 
ilość poszkodowanych, główne przyczyny tych wypadków, na jakich drogach 
zanotowano najwięcej wypadków drogowych – na terenie powiatu i gminy, 
- prognozę poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w powiecie i 
gminie. 
 
W czasie dyskusji uczestnicy debaty, sołtysi i radni naszej gminy, poruszyli m.in. 
następujące tematy: 
- celowości posiadania przez kierowców ubezpieczenia OC podczas kontroli drogowej, 
- łagodniejszego traktowania przez policję rolników poruszających się po drogach 
publicznych sprzętem rolniczym, szczególnie kombajnami, 
- wymaganego czasu przyjazdu policji na interwencję po przyjęciu zgłoszenia z 
terenu naszej gminy,  
- łatwiejszego kontaktu z policją, 
- konieczności ponownego utworzenia posterunku policji w Grudusku, 
- potrzeby kontroli przez policję prawidłowego wyznaczenia dla pieszych przejść 
przez ulicę, 
- poruszania się pieszych po jezdniach na terenach niezbudowanych i 
niebezpieczeństw z tym związanych, 
- utrudnień wjazdu na plac w centrum Gruduska, 
- niewłaściwego oznakowania dróg, 
- przeprowadzania bardziej profesjonalnych interwencji przez policję, 
- częstszego kontaktu policji z młodzieżą szkolną, 
- interweniowania obywateli podczas zdarzeń sąsiedzkich, 
- większej wykrywalności popełnionych przestępstw, szczególnie sprawców kradzieży. 
 



  

Ustosunkowując się do wypowiedzi radnych i sołtysów, Z-ca Komendanta mł. insp. 
Zbigniew Andres zapewnił, że zgłoszone podczas debaty wnioski i postulaty zostały 
zapisane i będą poddane ocenie, co do możliwości ich realizacji. 
 
 
                Na tym obrady XIV Sesji Rady Gminy zostały zakończone 
 
 
      
 
      Protokółował                                                      Przewodnicząca Rady                                                                                                                                                                             
   Jerzy Czarniewicz                                                      mgr Beata Ciska                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 


