
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 05 maja 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.1530, zakończono o godz.1655. 

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

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

- zmiany Uchwały Nr 83/XIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 lutego 
2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Grudusk na lata 2016-2020”, 
- uchylenia Uchwały Nr 84/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 
2016 r, 
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2016 roku”, 
- dokonania zmiany w Uchwale Nr 67/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 
grudnia 2015 r. dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.pkt.2 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/XIII/2016 Rady Gminy Grudusk z 

dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Grudusk na lata 2016-2020” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że zmiana Uchwały Nr 83/XIII/2016 
następuje zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, który jest instytucją weryfikującą i opiniującą Plan. Zgodnie z 
przesłanymi przez NFOŚGW uwagami, Plan został poprawiony i dzisiaj przedłożony 
Radzie do przyjęcia. Jest to warunek szybkiego otrzymania z Funduszu pisemnej 
opinii. Do 16 maja br. należy złożyć wniosek o dofinansowanie termomodernizacji 



  

budynku Urzędu Gminy a do tego wniosku należy załączyć Plan gospodarki 
niskoemisyjnej. 
Pan Wójt zapoznał Radę z uwagami przesłanymi przez NFOŚGW, które zostały 
uwzględnione w poprawionym Planie. 

(uwagi NFOŚGW zawierają pisma załączone do protokołu) 
 

W głosowaniu w/w Uchwała Nr 92/XVI/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
 - projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 84/XIV/2016 Rady Gminy 
Grudusk z dnia 30 marca 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 prawidłowego 
zapisu o okresie jej wejścia w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz wprowadzeniu do załączonego „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Grudusk w 2016 roku” poprawnych określeń, zgodnych ze stosowną ustawą. 
Przed podjęciem uchwały z wprowadzonymi poprawkami, poprzednią uchwałę należy 
uchylić. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 93/XVI/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 
2016 roku” 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 94/XVI/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 67/X/2015 Rady Gminy 
Grudusk z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki wyjaśnił, że ten projekt uchwały dotyczy ostatecznego 
uregulowania numeracji działek, przez które przebiegają drogi mające być zaliczone 
do kategorii dróg gminnych. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca stwierdził, że w § 3 projektu uchwały jest zapis, że 
„uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego” a prawidłowe określenie powinno brzmieć: „uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego”. Zgłosił wniosek o wprowadzenie do uchwały 
powyższego zapisu. 
 



  

W głosowaniu wniosek Pana Zdzisława Gorczycy został przyjęty jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
W kolejnym głosowaniu w/w Uchwałę Nr 95/XVI/2016 przyjęto 10 głosami, przy 3 
głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się, z uwzględnieniem powyższego wniosku 
(głosowało 14 radnych). 
 

(podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca nawiązał do zgłoszonej na XIV Sesji Rady Gminy 
interpelacji i podtrzymał swoją opinię, że dopisanie w Uchwale Nr 67/X/2015 w 
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych działki Nr 202, bez wzmianki o 
tym w protokole obrad, było niezgodne z prawem. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska ustosunkowując się do powyższego zarzutu, 
odczytała w tej sprawie opinię prawną radcy prawnego Urzędu Gminy Pani Bożeny 
Marchel-Potrzuskiej, która wyjaśnia, że zachowanie Pani Przewodniczącej Rady, 
polegające na dopisaniu działki Nr 202 do uchwały na etapie po jej podjęciu a przed 
jej podpisaniem, nie jest naruszeniem prawa. 

(w/w opinia prawna w załączeniu  protokołu) 
 

Ad.pkt.3 
 
      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że aktualnie opracowywana jest 
dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej do Humięcina-Klar. Ostatnio zrodził 
się pomysł, aby sieć ta, po drodze objęła także Przywilcz i Łysakowo. Spowoduje to, 
że nasz wniosek o dotację na realizację tego zadania będzie bardziej zasadny. 
Wniosek dotyczący rozbudowy kanalizacji tylko do Humięcina-Klar mógłby nie mieć 
szans, gdyż miejscowość ta liczy tylko 70 mieszkańców. 
Pan Wójt zwrócił się do Rady z pytaniem, czy akceptują taki zamiar? 
 
Rada jednomyślnie przychyliła się do propozycji zgłoszonej przez Pana Wójta. 
 
Radna Pani Anna Małecka zwróciła się z pytaniem, kiedy rozpocznie się realizacja 
funduszy sołeckich? 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że już wkrótce będzie ogłoszony 
przetarg na zakup i wymianę okien w świetlicach wiejskich, jak tylko otrzymamy 
opinię w tej sprawie od jednego z przedstawicieli firmy, zajmującej się tą branżą. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski stwierdził, że przy drodze do Ciechanowa w 
niewłaściwych miejscach usytuowane są przystanki autobusowe. Wysiadający z 
autobusów pasażerowie wpadają wprost do rowu. 
Następnie Pan Gołębiewski zgłosił wniosek, aby w związku z otrzymanym 
zaproszeniem na uroczystości poświęcenia pomnika Św. Floriana w Łysakowie, radni 
ufundowali dla OSP Łysakowo okolicznościowy prezent. 
 



  

Rada jednomyślnie zaakceptowała powyższy wniosek i uzgodniła, że prezent ten 
zostanie zakupiony ze składek radnych. 
 
Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XVI Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
     Protokółował                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                                                    
   Jerzy Czarniewicz                                                         mgr Beata Ciska                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


