
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 28 września 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1550. 

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 XIX Sesji Rady, który 
został przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 radnych) w następującym brzmieniu: 
 

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.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
jednostek za I półrocze 2016 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 
2015/2016 oraz ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. 

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

2016-2030, 
- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku 
- zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniewo Górne 
- zmiany w Statutach Sołectw 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Grudusk 
- przeznaczenia do sprzedaży mieszkań komunalnych 
- zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokoły z XVII i 
XVIII 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 14 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

       Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „czy nowa firma, która aktualnie zbiera odpady 
z terenu naszej gminy dokona rekultywacji byłego wysypiska odpadów, czy też to 
zadanie spadnie jednak na gminę? Kiedy zostanie odbudowana strona internetowa 
gminy i czy zostaną odzyskane dotychczasowe dane? Z osiedla przy ul.Kolejowej na 
którym mieszka 55 rodzin, zabrano pojemniki i nie przekazano mieszkańcom worków 
na odpady. Na tym osiedlu powinny świecić się lampy, gdyż niedawno w nocy 
skradziono stąd samochód. Również nie świecą się lampy od centrum Gruduska do 
stadionu.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „jakie nowe działania zostały poczynione w 
zakresie rozbudowy kanalizacji do Wiśniewa? Dlaczego opóźnia się remont świetlicy 
w Kołakach Wielkich? Nasze grodzisko często odwiedzają goście z innych terenów, 
dlatego też nie powinno być takiego zdarzenia jak ostatnio, że w średniowiecznych 
chatach zwiedzający widzą kosiarkę elektryczną i inny sprzęt pracowników 
Spółdzielni, którzy opiekują się tymi obiektami. Do przetrzymywania takiego sprzętu 
służą chyba inne pomieszczenia.” 
 
Radny Piotr Gołębiewski – „czy odbył się planowany, komisyjny przegląd dróg 
powiatowych? Jak są wykorzystywane fundusze sołeckie? Należałoby w końcu 
dokończyć przebudowę drogi z Przywilcza do szosy ciechanowskiej wraz z 
położeniem chodników.” 
 
Radna Pani Anna Małecka – „należy wyciąć krzewy przy drodze w Rąbieżu 
Gruduskim, do posesji Państwa Miecznikowskich. Kiedy zostaną zlikwidowane wyrwy 
w asfalcie na drodze w naszej wsi? Przy posesji Pani Sykuckiej należy zainstalować 
lampę oświetleniową.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „kiedy rozpocznie się modernizacja dachu na 
remizie OSP w Grudusku? Czy są nowe informacje na temat powrotu do Gruduska 
posterunku policji? Ostatnio daje się zaobserwować, że robi się niebezpiecznie w 
naszej miejscowości.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „na jezdni w Sokólniku są dwie niebezpieczne wyrwy w 
asfalcie, które należałoby szybko zlikwidować. Czy są nowe informacje na temat 
planowanych do budowy 23 siłowni wiatrowych? Podobno nastąpiła zmiana decyzji w 
tej sprawie? Po raz kolejny ponawiam wniosek odnośnie zainstalowania w szkole w 
Grudusku liczników zużycia oleju opałowego. Czy prawdą jest, że była dyrektorka 



  

Zespołu Placówek Oświatowych, która odeszła na emeryturę, została ponownie 
zatrudniona w tej szkole? Ilu nauczycieli spoza terenu naszej gminy pracuje aktualnie 
w tej szkole? Podobno teraz zatrudniona została nauczycielka pochodząca z Mławy.” 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska – „czy wybrany wykonawca zdąży 
wykonać do końca października remont świetlicy w naszej wsi?” 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński zgłosił potrzebę wycięcia zarośli przy 
drodze Żarnowo – Wiksin oraz usunięcia gałęzi drzew zagrażających linii 
energetycznej w Żarnowie. 
 
Sołtys wsi Pszczółki Górne Pan Lucjan Purzycki wnioskował o usunięcie krzaków przy 
drodze do Pszczółek-Szerszeni. 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski postulował o szybsze 
zakończenie zadań wynikających z funduszu sołeckiego polegających na dokończeniu 
remontu drogi oraz o wycięcie zarośli z przydrożnych rowów. 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska interesowała się, czy są jakieś 
zamierzenia dotyczące przebudowy drogi Nr 616 przebiegającej przez Leśniewo 
Dolne. 
 
Sołtys wsi Humiecino-Andrychy Pani Ewa Rykowska wnioskowała o utwardzenie drogi 
od posesji Państwa Bieńkowskich na Polankę a także prosiła o wykoszenie trawy przy 
świetlicy wiejskiej, w której na kolacji będzie gościł wizytujący parafię Łysakowo 
biskup płocki. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „firma USKOM  ma następcę i obowiązek 
monitoringu w fazie poeksploatacyjnej wysypiska odpadów przeszedł na nową firmę. 
Strona internetowa naszej gminy jest w przebudowie, wszystkie dane są 
odzyskiwane. Może to jeszcze trochę potrwać, dlatego też chyba trzeba będzie 
poszukać wsparcia. Nie ma na dzisiejszej Sesji Kierownika Zakładu Komunalnego, 
dlatego też sprawę zabrania pojemników i nie zastąpienia ich workami na odpady na 
osiedlu przy ul. Kolejowej wyjaśnię i jutro dam odpowiedź. Zabiegam o to, aby po 
zainstalowaniu lampy na budującym się rondzie, wszystkie lampy uliczne zostały 
podłączone do jednego systemu. Firmie przebudowującej drogę w kierunku Wiksina 
zależy na czasie ale nie mogą przyspieszyć robót, gdyż Zakład Energetyczny sprawia 
kłopoty z przyłączami. Przebudowa tej drogi została wydłużona o 1 km, co m.in. 
spowoduje, że termin zakończenia prac wydłuży się. Zgłosiłem do Zakładu 
Energetycznego problem lamp ulicznych, które nie świecą się w Grudusku, nie wiem, 
dlaczego jeszcze nie dokonano naprawy. Z firmą projektową z Olsztyna została 
podpisana umowa na wykonanie projektu budowy kanalizacji do Wiśniewa, projekt 
ten będzie gotowy w połowie czerwca 2017 r. Trwa to dość długo ale bardzo 
czasochłonne są np. wszelkie uzgodnienia. Komisja z Zarządu Powiatowego Dróg 
była na drodze w Przywilczu i zrobiła rozeznanie co do przeprowadzenia koniecznych 
robót. Na razie na tym się skończyło ale osobiście niemal codziennie dzwonię i pytam 
się, co w tej sprawie się dzieje. Temat realizacji funduszy sołeckich był omawiany na 
spotkaniu z sołtysami. Różnie jest wykorzystywany ten fundusz, pieniądze są 



  

niewielkie a gmina do realizowanych zadań nie bardzo może się dołożyć. Będę na 
bieżąco informował, jak są wykonywane zadania w ramach tego funduszu. 
Wielokrotnie rozmawiałem na temat przebudowy drogi Nr 616. Na razie to jest 
dobre, że Wojewódzki Zarząd Dróg widzi konieczność remontu tej drogi. Chcę pomóc 
Spółdzielni, dlatego zlecam im różne roboty, np. wycinkę krzewów przy drogach. 
Pracują tylko trzy osoby, dlatego też nie zawsze zdążają z wykonaniem wszystkich 
robót. Zwrócę im uwagę, aby swojego sprzętu nie pozostawiali na grodzisku, mają do 
tego celu garaż przy Urzędzie Gminy. Firmie „Koptrans” zleciłem wykonanie napraw 
nawierzchni dróg asfaltowych. Wycenili te roboty, ale do tej pory ich nie wykonali. 
Zwróciłem się więc w tej sprawie do PRDI Mława i zgodnie z ich prośbą musimy 
trochę poczekać. Zgłoszonych potrzeb w zakresie oświetlenia ulicznego jest sporo. 
Postaram się, aby w m-cu październiku wszystkie lampy się świeciły. Przeprowadzona 
ekspertyza wykazała, że dach na remizie OSP w Grudusku był niewłaściwie 
przymocowany do muru i teraz trzeba to będzie poprawić. W przyszłym tygodniu 
firma ma już rozpocząć roboty. Fundusz sołecki na ten cel zabezpiecza kwotę tylko 
27 tys. zł a firma, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem, wyceniła to zadanie na 
54 tys. zł. Brakujące środki trzeba będzie dołożyć. Nic się nie mówi o utworzeniu 
posterunku policji w Grudusku, prawdopodobnie nie ma w ogóle takiego zamiaru. 
Ostatnio wystąpiły przypadki kradzieży, m.in. krzewów z posesji. Proszę, aby takie 
zdarzenia były natychmiast zgłaszane policji. W projekcie budżetu gminy na rok 
następny musimy zabezpieczyć środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego w centrum 
Gruduska i przy Urzędzie Gminy, dobrze byłoby pomyśleć o stworzeniu systemu 
monitoringu. Sprawa budowy siłowni wiatrowych nas nie dotyczy. Dowiedziałem się 
tylko, że firma, która złożyła wniosek na budowę tych siłowni, dostała 90 dni czasu 
na zmianę dokumentacji. W tej chwili sytuacja finansowa w oświacie nie pozwala na 
zamontowanie liczników zużycia oleju opałowego. Trzeba było wypłacić odprawy 
emerytalne odchodzącym na emeryturę nauczycielom, zgodnie z wnioskiem rodziców 
wyposażyć oddział 3-latków. Pani Barbara Michalska została zatrudniona, gdyż w tej 
szkole pracowała przez wiele lat z bardzo dobrymi wynikami a nam zależy na 
nauczycielach, którzy potrafią zapewnić wysoki poziom nauczania. Musimy stawiać na 
takich ludzi, nieważne, czy jest to osoba z naszego, czy z innego terenu. W związku z 
odejściem Pani Komorowskiej na emeryturę, trzeba było zatrudnić nauczyciela języka 
polskiego. Spośród trzech kandydatek, na podstawie przeprowadzonych rozmów 
kwalifikacyjnych, zatrudniona została nauczycielka pochodząca z Mławy. Powołana 
komisja w sposób rzetelny i uczciwy przeprowadziła całe postępowanie, są w tej 
sprawie dokumenty. Właśnie dzisiaj otrzymałem kosztorys na remont świetlicy 
wiejskiej w Kołakach Wielkich, jest to kwota ok. 13 tys. zł. Ponieważ przekracza ona 
środki z funduszu sołeckiego, musimy pomyśleć o zabezpieczeniu brakujących. 
Wycięcie zarośli w przydrożnych rowach będę systematycznie zlecał Spółdzielni a do 
naprawy dróg przystąpimy jak tylko  będziemy dysponować odpowiednimi 
funduszami. Trawa przy świetlicy w Humięcinie-Andrychach zostanie ścięta.” 
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Marlena Gałęziewska – „Czy Rada 
rzeczywiście widzi potrzebę zainstalowania liczników zużycia oleju opałowego? 
Zrobiłam rozeznanie i chcę poinformować, że koszt jednego licznika to 2,5 tys. zł. W 
tej chwili nie mamy środków na ich zakup. Trudno jest znaleźć nauczyciela chemii, 
dlatego też zgodnie z prośbą rodziców, na 8 godzin tygodniowo zatrudniona została 
Pani Barbara Michalska. W ubiegłych latach w naszej szkole pracowało ośmiu 



  

nauczycieli pochodzących spoza gminy. Może powinny zapaść jakieś ustalenia, czy 
mamy zatrudniać nauczycieli tylko z naszego terenu, czy mogą to też być osoby 
spoza gminy, czy nawet spoza powiatu? Nowa nauczycielka języka polskiego, Pani 
Nawrocka, pochodzi z Mławy, jej mąż mieszka w Sokólniku, w tej też wsi planują 
wybudować dom. Wbrew szerzącym się pogłoskom oświadczam, że nie jest to osoba 
ze mną spokrewniona. Pan Jacek Rama ubiegał się o zatrudnienie Pani 
Adamkowskiej. Miała ona takie same szanse jak wszyscy kandydaci, w wyniku 
przeprowadzonych komisyjnych rozmów kwalifikacyjnych wybrana została osoba 
najlepsza, która uzyskała najwięcej punktów. To, że nie jest z naszego terenu, nie 
mogło być czynnikiem decydującym.” 
 
 Ad.pkt.4 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „współpracowałam z pracownikami 
Urzędu Gminy, udzielałam wyjaśnień i odpowiedzi na wpływające pisma, w wyniku 
przeprowadzonych rozmów uczestniczyłam w rozwiązywaniu różnych problemów. 
Wraz z przedstawicielem Rady brałam udział w zakończeniu roku szkolnego w 
związku z przejściem na emeryturę Pani Barbary Michalskiej, byłam zaproszona na  
Gminny Zjazd OSP. Pełniłam cotygodniowe dyżury, na bieżąco starałam się pomagać 
mieszkańcom.”  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „ostatni okres międzysesyjny, to okres wakacyjny, 
stąd na ogół mało było spotkań czy różnych narad. Jedną z takich narad było 
spotkanie zorganizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w sprawie tworzenie 
centrów usług wspólnych, czyli jednolitej obsługi finansowej Urzędu Gminy i 
jednostek organizacyjnych gminy. Do Urzędu Wojewódzkiego dostarczałem 
dokumenty rolników dotyczące strat związanych z wymarznięciem upraw. Z Agencją 
Nieruchomości Rolnych rozmawiałem w sprawie  uregulowania różnych problemów 
związanych ze sprawami meldunkowymi na osiedlu przy ul.Kolejowej, uzgadniałem 
temat przekazania przez Agencję działki przy stadionie sportowym. W związku z 
oskarżeniem o rzekome fałszowanie dokumentów byłem przesłuchiwany przez 
policję, uczestniczyłem w spotkaniu ze Starostą w Powiatowym Zarządzie Dróg, gdzie 
omawiany był temat przebudowy dróg lokalnych. Wydana została decyzja 
środowiskowa w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w kierunku Humięcino-Klary, 
aktualnie odnośnie tej sprawy trwają uzgodnienia i przygotowania dokumentacji pod 
projekt unijny. W Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku przygotowana została 
sala dla potrzeb dzieci 3-letnich, w szkole w Humięcinie w jednej z klas wymieniono 
podłogę. Pragnę wszystkim przypomnieć, że wraz z końcem września mija termin 
składania wniosków w sprawie funduszy sołeckich. W tym roku w ramach tego 
funduszu sołectwa remontowały świetlice wiejskiej, naprawiały drogi, w Grudusku 
wymieniany będzie dach na remizie OSP. Trwa przebudowa drogi w kierunku Chorzel 
i budowa ronda w Grudusku. Zmodernizowany będzie dalszy odcinek tej drogi, do 
skrzyżowania w Rąbieżu Gruduskim z drogą do Kołaków Wielkich. Prace te będą 
kontynuowane w przyszłym roku. Złożyliśmy dokumenty o dofinansowanie zakupu 
samochodu OSP, niedługo dowiemy się jakie są efekty naszych starań. Wspólnie z 
gminą Czernice Borowe współpracujemy w realizacji programu dotyczącego instalacji 
fotowoltaicznych, rozpoczęliśmy akcję związaną z gazyfikacją Gruduska. Wnioski o 
przystąpienie do gazyfikacji należy składać do końca października, w 2017 roku 



  

będzie przygotowywana dokumentacja a w roku 2018 budowa przyłączy. Wzorem lat 
ubiegłych w czasie tegorocznych wakacji, przy współpracy z TPD i Fundacją Witosa, 
organizowany był wypoczynek letni dla naszych dzieci, we własnym zakresie, dla 36 
osób, prowadziliśmy półkolonie. Odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych, organizowaliśmy spotkania dotyczące przygotowań do nowego roku 
szkolnego. Poza drobnym problemem z dowożeniem uczniów, innych kłopotów z 
rozpoczęciem pracy przez szkoły nie było. W m-cu sierpniu firma „Rolczar” na terenie 
swojego zakładu zorganizowała imprezę plenerową, którą niestety zakłócił padający 
deszcz. W wyniku nieporozumień z mieszkańcami, zrezygnował z funkcji sołtys wsi 
Leśniewo Górne, będą przeprowadzone wybory uzupełniające. Firma LGD 
rozbudowuje linię technologiczną i w związku z tym poszukuje pracowników. W tej 
sprawie z przedstawicielami tej firmy było zorganizowane spotkanie, na które 
przybyła jednak niewielka liczba osób zainteresowanych pozyskaniem pracy. Z uwagi 
na stwierdzone przypadki afrykańskiego pomoru świń, proszę o zachowywanie 
szczególnych środków ostrożności i poważne potraktowanie sprawy. Zwracał na to 
uwagę na specjalnie zorganizowanym spotkaniu Powiatowy Lekarz Weterynarii.  ” 
 
Ad.pkt.5 
 
     Informację z wykonania budżetu Gminy Grudusk za I półrocze 2016 roku 
przedstawiła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 

 
(informacja w załączeniu protokołu) 

 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała: 
1/ Uchwałę Nr Ci.258.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 21 września 2016 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez 
Wójta Gminy Grudusk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2016 roku. 

(w/w Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.6 
 
      Sprawozdania z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 
oraz informacje nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, przedstawiły: 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Pani Marlena Gałęziewska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Humięcinie Pani Iwona Ożarowska 
 

 (w/w informacje w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.7 
 
     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 132/XIX/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 ich opinie nt. projektu uchwały są 
pozytywne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 133/XIX/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grudusku 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska wyjaśniła, że projekt Statutu zawiera 
zadania, które muszą być ujęte w związku z nowymi przepisami prawnymi a zmian w 
dotychczasowym Statucie nie można już dokonywać. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 134/XIX/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniewo Górne 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 135/XIX/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w Statutach Sołectw 
 
Opinie Komisji Rady były pozytywne. 
 
W głosowaniu jednomyślnie (głosowało 14 radnych, głosowano odrębnie nad każdym 
projektem uchwały) przyjęto następujące Uchwały: 
Nr 136/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Borzuchowo-
Daćbogi 
Nr 137/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Grudusk 
Nr 138/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Humięcino 
Nr 139/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Humięcino-
Andrychy 
Nr 140/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Humięcino-Klary 
Nr 141/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Humięcino-Koski 
Nr 142/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Kołaki Wielkie 
Nr 143/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Leśniewo Dolne 



  

Nr 144/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Leśniewo Górne 
Nr 145/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Łysakowo 
Nr 146/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Mierzanowo 
Nr 147/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Nieborzyn 
Nr 148/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Przywilcz 
Nr 149/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Pszczółki Górne 
Nr 150/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Purzyce-Rozwory 
Nr 151/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Purzyce-Trojany 
Nr 152/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Rąbież Gruduski 
Nr 153/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Sokołowo 
Nr 154/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Sokólnik 
Nr 155/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Stryjewo Wielkie 
Nr 156/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Strzelnia 
Nr 157/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Wiksin 
Nr 158/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Wiśniewo 
Nr 159/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Zakrzewo Wielkie 
Nr 160/XIX/2016 w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Żarnowo 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Grudusk 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 161/XIX/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mieszkań komunalnych 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „na posiedzeniach Komisji Rady pozytywnie zostały 
zaopiniowane wstępne ustalenia dotyczące sprzedaży mieszkań w byłym Ośrodku 
Zdrowia, jednak rzeczoznawca spóźnił się i nie przekazał nam jeszcze informacji na 
temat ich wyceny. Dlatego też na dzisiejszej Sesji nie może być podjęta uchwała w 
tej sprawie, dokonamy tej czynności na Sesji ok. 15 października.” 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 162/XIX/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w grudniu 2015 roku Rada podjęła uchwałę w 
sprawie zbycia nieruchomości gminnej w Wiśniewie, jako zobowiązanie gminy wobec 
Państwa Smolińskich. Z uwagi na różne kłopoty rodzinne notariusza, ostateczne 
załatwienie tej sprawy przeciągało się. Ostatnio pani notariusz poinformowała nas, że 



  

niezbędne jest dokonanie zmiany w podjętej uchwale poprzez wniesienie 
następującego zapisu: „Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości Nr 63/2 położonej 
w Wiśniewie gm. Grudusk w formie bezprzetargowej w zamian za potrącenie 
wierzytelności.” Z tego powodu wnioskuję o podjęcie takiej Uchwały na dzisiejszej 
Sesji, aby temat ten całkowicie załatwić i zamknąć.” 
 
Rada przychyliła się do wniosku Pana Wójta i jednomyślnie (głosowało 14 radnych) 
podjęła Uchwałę Nr 163/XIX/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/X/2015 Rady 
Gminy Grudusk  z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej. 
 

(wszystkie podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.8 
 
     Radny Pan Piotr Gołębiewski – „na jednej z Sesji zgłaszałem potrzebę 
przemieszczenia przystanku autobusowego na drodze wojewódzkiej Ciechanów-
Grudusk. Czy w tej sprawie zostały poczynione odpowiednie działania?” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „na terenie gminy Czernice Borowe jeden z 
mieszkańców świadczy usługi wycinki zarośli z przydrożnych rowów specjalną 
maszyną. Może warto byłoby zainteresować się tym tematem?” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w sprawie przesunięcia przystanku autobusowego 
było wystosowane pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg, pan dyrektor 
odpowiedział, że przyjrzy się temu problemowi. Od 3 października będą zbierane 
odpady wielkogabarytowe. Wszystkich, którzy mają do zabrania takie odpady, proszę 
o przekazanie informacji do Urzędu Gminy. W sytuacji na dzień dzisiejszy nie mamy 
wystarczającej ilości pieniędzy aby świadczyć usługi opiekuńcze. Podjęta dzisiaj 
uchwała w tej sprawie, która przewiduje podwyżki za świadczenie tych usług, wejdzie 
w życie dopiero 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi, dlatego też może zajść konieczność, 
że na opłacenie usług opiekuńczych będziemy musieli zaciągnąć niewielki kredyt. W 
tej chwili mamy 18 środowiska, które obsługuje 12 osób. Opiekunki nie mogą odejść 
od chorych. Spotkamy się teraz na Sesji ok. 15 października, na której postaramy się 
przyjąć do realizacji plany zagospodarowania przestrzennego oraz podjąć uchwałę w 
sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych.” 
       
Ad.pkt.9 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XIX Sesja rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


