
PROTOKÓŁ Nr XV/2016 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.9oo, zakończono o godz.1015. 

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, 
obecnych jest 13 radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XV Sesji Rady, który 
został przyjęty w następującym brzmieniu: 
 

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

          - zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 
          - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata  
            2016-2030, 
          - uchylenia Uchwały Nr 81/XII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 lutego 
            2016 r., 
          - 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, 

3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad.pkt.2 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że podjęcie tej uchwały wiąże się z 
koniecznością wprowadzenia do budżetu gminy środków stanowiących zwrot podatku 
akcyzowego. 
 
Projekt zmian w budżecie gminy na 2016 rok omówiła Pani Małgorzata Miłoszewska – 
Skarbnik Gminy 



  

 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 88/XV/2016 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2016-2030 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki wyjaśnił, że uchwalony również przez naszą Radę 
„Program gospodarki niskoemisyjnej” jest aktualnie opiniowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponieważ Program ten będzie 
stanowił podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji 
budynku Urzędu Gminy, zażądano od nas wykazania, że to zadanie zostało 
wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030. 
 
Szczegółowego omówienia w/w projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata 
Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 89/XV/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 81/XV/2016 Rady Gminy Grudusk 
z dnia 25 lutego 2016 r. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki wyjaśnił, że uchwała ta jest ściśle związana z uchwałą 
następną, która powinna zostać podjęta w związku z zaleceniami Oddziału Nadzoru 
Prawnego Wojewody Mazowieckiego, dotyczącymi wprowadzenia zapisu o obowiązku 
jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 90/XV/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 powyższa Uchwała Nr 91/XV/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 

(podjęte uchwały w załączeniu protokołu) 
Ad.pkt.3 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że ustosunkowując się do wniosków 
zgłoszonych podczas debaty na temat bezpieczeństwa w naszej gminie, z policji 
wpłynęło pismo dotyczące wyrażenia opinii odnośnie utworzenia w Grudusku 
posterunku policji. 



  

Pan Wójt stwierdził, że współpraca z policją na obecnych zasadach jest bardzo dobra, 
dzielnicowy właściwie wykonuje swoje obowiązki a częstotliwość jego dyżurów na 
terenie gminy można zwiększyć. Utworzenie posterunku będzie bardzo kłopotliwe ze 
względów finansowych, stąd też opinia Pana Wójta na ten temat  była negatywna. 
 
W czasie dyskusji radni  uważali, że dawniej był na naszym terenie posterunek policji 
i wówczas gmina także ponosiła koszty związane z jego utrzymaniem. Radni powinni 
podporządkować się głosom swoich wyborców, którzy żądają powrotu posterunku 
policji do Gruduska, co wyrazili także podczas debaty na temat bezpieczeństwa w 
gminie. 
Zdecydowano, że ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta po 
przeprowadzonej konsultacji społecznej, polegającej na zebraniu przez sołtysów 
opinii mieszkańców gminy i przekazaniu jej Radzie Gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zaakceptował propozycję Rady, zobowiązał się do 
przeprowadzenia konsultacji i zaprezentowania jej wyników Radzie Gminy na Sesji w 
terminie do 16 maja. 
Następnie Pan Wójt zaprosił radnych na uroczystości związane z odsłonięciem 
pomnika Św. Floriana w Łysakowie w dniu 15 maja oraz na gminne obchody Dnia 
Strażaka w dniu 21 maja, które w tym roku odbędą się w Grudusku. 
  
Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XV Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
     Protokółował                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                                                    
   Jerzy Czarniewicz                                                         mgr Beata Ciska                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


