
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 22 czerwca 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1800. 

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, obecni są 
wszyscy radni  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XVII Sesji Rady, który 
został przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz                     

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok, 
a/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2015 rok 
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

    6.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku  
          za 2015 rok oraz przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i 
          młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    7.  Ocena zasobów opieki społecznej na terenie gminy. 
    8.  Zajęcie stanowiska Rady w sprawie pisma Wojewody Mazowieckiego  
         Nr LEX-I.40.228.2016 z dnia 20 maja 2016 r. dotyczącego ustosunkowania 
         się do zarzutów określonych w piśmie radnych Rady Gminy Grudusk,  
         Pana Zdzisława Gorczyce i Pana Jacka Ramy, z dnia 12 maja 2016 r.  
    9.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2016-2030, 
- uchwalenia Statutów Sołectw, 
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Grudusk, 
- zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Grudusk, 
- dopłat dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Grudusk, 



  

- wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

- 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. 

    10.  Sprawy różne. 
    11. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokoły z XIV, XV i 
XVI 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 15 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

       Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „wnioskuję, aby protokół z kontroli Komisji 
Rewizyjnej został opublikowany na stronie internetowej, tak, jak protokoły z obrad 
Rady. Czy jest rozliczenie z imprez sportowych organizowanych na hali sportowej za 
2015 rok, chodzi tu o kwotę 11.214,76 zł ? Do Pana Wójta składałem już pismo w 
sprawie oświetlenia ulicznego na ul.Kolejowej w Grudusku. Chcemy, aby na tej ulicy 
paliły się przynajmniej trzy lampy przez całą noc: na skrzyżowaniu przy skręcie na 
ul.Kolejową, przy wjeździe na parking przy blokach oraz przy stacji paliwowej. 
Należałoby pomyśleć o podłączeniu obiektów byłej stacji PKP do kanalizacji. 
Mieszkają tam nasi ludzie w mieszkaniach socjalnych, którzy teraz nieczystości muszą 
wynosić wiadrami.”  
 
Radny Pan Jacek Rama – „ponawiam swoje pytanie o dalsze losy spółdzielni 
mleczarskiej. Na nasze drogi konieczna jest sprowadzenie równiarki, czekamy na nią 
już od dwóch miesięcy, może jeszcze w czerwcu uda się ten problem załatwić? 
Mieszkaniec ul.Cichej w Grudusku zwraca się z pytaniem, jaki jest postęp działań 
związanych z planowaną modernizacją tej ulicy? Na jakim etapie jest ogłoszony 
konkurs na wybór dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych, czy są już zgłoszenia 
kandydatów, w internecie nic na ten temat nie mogłem znaleźć?” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „czy zostały poczynione jakieś działania w celu 
zlikwidowania plamy na budynku byłego Ośrodka Zdrowia? Jak aktualnie wygląda 
temat związany z utworzeniem w Grudusku posterunku policji? Proszę Pana Wójta o 
wyjaśnienie, jakie miejscowości łączy droga położona na działkach Nr 202 i 2012, 
podobno urywa się gdzieś w polu. W związku z trwającymi pracami projektowymi 



  

rozbudowy kanalizacji sanitarnej nasuwa się pytanie, czy zaplanowane przekroje rur 
kanalizacyjnych pozwolą na podłączenie do sieci kolejnych miejscowości?” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak – „czy będą poczynione jakieś działania w celu likwidacji 
wyrw w asfalcie na naszych drogach?”  
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „na jakim etapie realizacji jest planowana 
rozbudowa kanalizacji do Wiśniewa? Czy będzie przeprowadzony remont remizy OSP 
w Kołakach Wielkich? Kiedy zostanie rozwiązany problem związany z właściwym 
ustawieniem znaków przy drodze do Kołaków Wielkich?” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „na jakim etapie jest realizacja wniosków o 
dofinansowanie modernizacji dróg, szczególnie chodzi mi o drogę do Pszczółek-
Czubaków?” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „czy będą stosowane ulgi w podatku rolnym w 
związku z zimowymi stratami w uprawach?” 
 
Radna Pani Anna Małecka – „należałoby wyciąć przydrożne zarośla w Rąbieżu 
Gruduskim, między posesjami Państwa Bąbalskich i Miecznikowskich. Na drogę w 
naszej wsi przydałoby się jeszcze nawieźć trochę żwiru.” 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska – „kiedy będą koszone rowy 
przy drogach wojewódzkich?” 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska  przypomniała o konieczności 
dokończenia budowy wjazdów na teren osiedla w jej wsi oraz podłączenia lokali 
mieszkalnych do kanalizacji. 
 
Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński poparł wniosek Pana Waldemara 
Kołakowskiego dotyczący budowy kanalizacji w Wiśniewie. 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski wnioskował o sprowadzenie 
równiarki,  nawiezienie żwiru na drogi gminne, wycięcie zarośli przy drogach oraz o 
usunięcie wyrw w asfalcie, min. na drodze w Borzuchowie-Daćbogach. 
 
Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański przypomniał o konieczności dokończenia 
budowy chodnika w jego wsi. 
 
Sołtys wsi Stryjewo Wielkie Pan Adam Miłoszewski prosił o wycięcie zarośli przy 
drodze, między posesjami Państwa Dąbrowski i Kamińskich. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „prawdopodobnie już wkrótce rozpocznie się 
przebudowa drogi w kierunku Chorzel, aktualnie trwają ostatnie prace 
przygotowawcze (wycinka drzew przy tej drodze) oraz uzgodnienia. Poczekajmy do 
ukończenia wszystkich robót i wtedy zobaczymy, jak rozwiązany został problem 
oświetlenia ul.Kolejowej. Jeżeli ktoś chce się podłączyć do kanalizacji, składa w tej 
sprawie wniosek. Sami zwróciliśmy się do Dyrekcji PKP, którzy są właścicielami 



  

lokalów mieszkalnych na byłej stacji kolei wąskotorowej, aby taki wniosek sporządzili, 
ale do tej pory nie ma żadnego odzewu. Mimo to, jeszcze raz skieruję w tej sprawie 
pismo. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej będzie zamieszczony na stronie 
internetowej wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami, gdyż z niektórymi elementami tego 
protokołu, nie można się zgodzić. Ciągle czynię starania o spotkanie z właścicielem 
obiektów po byłej spółdzielni mleczarskiej, mam ciągle nadzieję, że już wkrótce do 
takiego spotkania dojdzie. Równiarka będzie, ostatnio nie sprowadzaliśmy równiarki 
na nasze drogi, gdyż mamy pewne kłopoty finansowe związane z brakiem 
przekazania pieniędzy za remont szkoły. W związku z planowaną przebudową 
ul.Cichej, na początku czerwca złożyliśmy do Starostwa wniosek o uzgodnienie 
operatu wodno-kanalizacyjnego. Jak tylko to zostanie pozytywnie załatwione, 
wystąpimy z kolejnym wnioskiem o uzyskanie zgody na modernizację tej ulicy. 
Procedury konkursowe związane z wyborem nowego dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Grudusku rozpoczęły się z chwilą poinformowania przez Panią 
Barbarę Michalską o podjęciu decyzji przejścia na emeryturę.  Konkurs został 
ogłoszony, powołana jest już komisja konkursowa, termin składania ofert 
wyznaczono na dzień 30 czerwca br. Do tej pory nie wpłynęła jeszcze żadna oferta. 
Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej zaplanowano na 14 lipca br. 
Osoba, która przyczyniła się do powstania plam na budynku byłego Ośrodka Zdrowia 
została zobowiązana do ich usunięcia. Wszystko wskazuje na to, że jednak 
posterunek policji nie powróci do Gruduska. Wynika to z pisma Komendy Powiatowej 
Policji, w którym m.in. wskazuje się na niskie zagrożenie gminy, małą ilość 
przestępstw i wykroczeń, dyżurowanie w gminie dzielnicowego, częste kierowanie na 
nasz teren patroli policji (Pan Wójt odczytał to pismo). Uważam, że powinniśmy dalej 
podtrzymywać naszą inicjatywę utworzenia posterunku policji, która jest także 
efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych. Wrócimy jeszcze do tego 
tematu, spróbujemy wypracować stanowisko w tej sprawie. Droga na działkach Nr 
202 i 212 prowadzi do około 10 zabudowań. Jest to droga gminna, której nadaliśmy 
charakter publiczny, gdyż było to warunkiem otrzymania dofinansowania na jej 
przebudowę. Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej jest wykonywana pod 
kątem możliwości podłączenia się do sieci wszystkich wsi. Dlatego też i przekroje rur 
kanalizacyjnych muszą być odpowiednie. Wszelkie działania w zakresie likwidacji 
wyrw w asfalcie podejmiemy jak tylko otrzymamy zwrot pieniędzy za inwestycje 
oświatowe. Teraz nie jesteśmy w stanie tego wykonać a ja nie chcę brać na siebie 
zbyt dużo zobowiązań.  Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy informację o 
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi do 
Pszczółek-Czubaków. Możemy liczyć na 60 tys. zł dofinansowanie, brakowało więc 
będzie jeszcze 540 tys. zł. Nie ma podstaw, aby stosować ulgi w podatku rolnym, 
gdyż nikt nie ogłosił klęski. Dokumenty o odszkodowania w związku z wymarznięciem 
upraw zostały złożone, część jest już zatwierdzona. Pod projekt kanalizacyjny w 
Wiśniewie ostatnio zleciłem wykonanie podkładów geodezyjnych. Wszelkie sprawy 
związane z remontem remizy OSP w Kołakach Wielkich uzgodniłem z Panią Sołtys. 
Jest osoba, która w lipcu i sierpniu podejmie się tego zadania. Ponownie wystąpię do 
Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie uregulowania oznakowania drogi do Kołaków 
Wielkich. Zleciłem nawiezienie żwiru na drogę w Rąbieżu Gruduskim, mam 
informację, że rozpoczęto oczyszczanie poboczy dróg wojewódzkich. Budowa 
wjazdów na teren osiedla w Humięcinie-Klarach powinna zostać niedługo 
zakończona, aktualnie ten temat jest uzgadniany z policją. W sierpniu powinna już 



  

zostać wykonana dokumentacja nowej sieci kanalizacyjnej w kierunku południowym 
gminy. Jednak jest coraz więcej przeszkód w zakończeniu tych prac. Ludzie chcą 
odszkodowania za przejście sieci kanalizacyjnej przez ich grunty, co wiąże się z 
konieczność dokonywania poprawek tej dokumentacji. Zwrócę się do Powiatowego 
Zarządu Dróg ze sprawą dokończenia budowy chodników w Przywilczu, podejmę 
temat wycięcia zarośli z przydrożnych rowów.” 
 
Pani Marlena Gałęziewska – Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w 
Grudusku poinformowała, że z Panem Bogdanem Tomaszewskim zawarta jest 
umowa na organizowanie imprez na hali sportowej oraz boisku „Orlik” i otrzymał on 
wynagrodzenie za zajęcia, które faktycznie przeprowadził. Nikt inny nie chciał się 
podjąć prowadzenia tych zajęć. Sprawa ta była już wyjaśniana i dziwne jest, że 
jeszcze u niektórych budzi emocje. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki oświadczył, że do pomocy Panu Tomaszewskiemu 
zatrudniony został stażysta, Pan Marcin Kacprzak, który powinien wnieść spory wkład 
w odnowę działalności sportowej w gminie. 
 
Ad.pkt.4 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „w okresie międzysesyjnym 
współpracowałam z Panem Wójtem, pracownikami Urzędu Gminy. Pełnię 
cotygodniowe dyżury w Urzędzie Gminy. 15 maja uczestniczyłam wraz z kilkoma 
radnymi w uroczystości poświęcenia pomnika św. Floriana przed Domem Strażaka w 
Łysakowie. Z tej okazji zebraliśmy z radnymi kwotę 1200 zł, które wpłaciłam w 
formie darowizny na rzecz OSP w Łysakowie. 17 maja wzięłam udział w uroczystości 
10 rocznicy nadania imienia Papieża Jana Pawła II Gimnazjum Publicznemu w 
Grudusku. 18 czerwca zostałam zaproszona jako przedstawiciel Rady Gminy na 
obchody 40-lecia powstania Klubu Seniora w Grudusku. Z inicjatywy radnych i mojej 
przeprowadziłam rozmowy z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Panem 
Markiem Szpakutem na temat ustalenia grafiku dyżurów radnych w budynku 
Ośrodka.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „opublikowana została lista dróg, na remont których 
przyznano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Złożono 800 wniosków a zastosowany system punktacji spowodował, że przy ich 
ocenie nasze wnioski nie miały szans na wysokie lokaty. Urząd Marszałkowski na te 
zadania dysponuje kwotą 170 mln zł a potrzeby wynoszą 449 mln zł. Czyni się 
starania o zwiększenie tej puli, bądźmy więc dobrej myśli. Mamy opracowaną 
dokumentację na remont dróg, złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji 
budynku Urzędu Gminy oraz zakupu samochodu dla OSP Grudusk, przygotowywany 
jest wniosek na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji. Aktualnie Powiatowy Zarząd 
Dróg przebudowuje drogę w Stryjewie Wielkim, jest szansa, aby to samo wykonać w 
Łysakowie. W ramach funduszu sołeckiego, za kwotę 8 tys. zł oczyszczono staw w 
Przywilczu. Bardzo dużo pomogli mieszkańcy a efekt jest imponujący. Przystępujemy 
do wymiany okien w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, będzie 
ogłoszony przetarg na doposażenie świetlicy w Leśniewie Dolnym.  Na drogi był 
nawożony żwir, teraz koniecznie trzeba sprowadzić równiarkę. Rozpoczyna się 



  

modernizacja drogi Nr 616 do Chorzel, termin zakończenia prac to 30 września. W 
tym okresie planuje się maksymalnie wykonać odcinek drogi do Rąbieża 
Gruduskiego. Odbyło się odsłonięcie pomnika św. Floriana w Łysakowie, uroczystość 
zgromadziła sporą grupę osób. Przygotowana jest już dokumentacja na remont 
dachu pawilonu szkolnego w Grudusku oraz dachu remizy OSP w Grudusku. 
Rozpropagowałem ideę montażu ogniw galwanicznych (solarów), zgłosiło się 12 
chętnych. Jest propozycja Wójta Gminy Czernice Borowe, aby do tego zadania 
przystąpić wspólnie. Z tej gminy zapisanych jest 130 osób, chcą, aby nas było więcej, 
proszę więc o zgłaszanie się zainteresowanych tym tematem. Przeciętny koszt 
kształtuje się w granicach 25-30 tys. zł, dofinansowanie wynosi 80 % wartości 
zadania, stąd każdy przystępujący do realizacji tego zadania musi dysponować kwotą 
ok. 20 tys. zł. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w Urzędzie Marszałkowskim 
w spotkaniu, gdzie omawiane były sprawy oświaty, prowadziłem indywidualne 
rozmowy z Wojewodą, pracownikami Urzędu Wojewódzkiego. Aktualna jest sprawa 
przekazania gminie działki przy stadionie, jest szansa, że znowu pojawi się temat 
przekazania działki pod budowę zalewu. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
firmy i zainteresowanymi zbiórką azbestu. Po przyjęciu pewnych ustaleń, zadanie jest 
już realizowane. Wojewoda poinformował nas, że w przypadku zniszczeń budynków 
podczas burz i wichur, będą szacowane powstałe szkody. Po raz kolejny 
organizowany był festyn z okazji Dnia Dziecka. Dziękuję wszystkim sponsorom, 
zebrano prawie 5 tys. zł. Jest dokładne rozliczenie, na co te pieniądze zostały 
wydane (Pan Wójt wręczył pisemne podziękowania dla radnych i sołtysów). 
Organizowany jest wypoczynek letni dla dzieci. Fundacja Witosa zaproponowała 
udział dzieci rolników w koloniach organizowanych w Stegnie i Jastrzębiej Górze. 
Sami zdecydowaliśmy, że zorganizujemy wypoczynek dla dzieci, których rodzice nie 
są rolnikami. W dnia 18-29 lipca dzieci będą mogły uczestniczyć w półkoloniach. 
Cena uczestnictwa to 350 zł od osoby, zapisy przyjmuje GOPS a w tej chwili zgłosiło 
się już 28 dzieci. Ukazały się już wyniki egzaminów w gimnazjum i szkole 
podstawowej. W naszych szkołach są to dobre wyniki świadczące o przyzwoitym 
poziomie nauczania.” 
 
Dokładną informację o wynikach egzaminów w gimnazjum i szkołach podstawowych 
przedstawiła Pani Marlena Gałęziewska – Wicedyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Grudusku. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, czy ul. Cicha w Grudusku 
będzie przebudowywana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego? 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że projekt modernizacji tej ulicy 
wykonywany jest zgodnie z jej aktualnym wyglądem. 
 
Ad.pkt.5 
 
     Omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz                     
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok dokonała  Pani Małgorzata 
Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 

(sprawozdanie w załączeniu protokołu) 



  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Rama odczytał Uchwałę Komisji Nr 
1/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wykonania przez Wójta Gminy budżetu za 
2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grudusk. 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 
Pan Jacek Rama poinformował także, że kontrola Komisji Rewizyjnej trwała od 
połowy kwietnia do połowy maja, protokół z tej kontroli nie jest jeszcze podpisany 
przez Wójta Gminy i w tej sprawie odbędą się rozmowy Komisji z Panem Wójtem i 
Panią Przewodniczącą Rady. 
Pana Rama oświadczył, że Komisja Rewizyjna ma trudne zadanie, jej członkowie są 
narażeni na różne problemy a i tym razem nie odbyło się bez zadrażnień. 
Zdaniem Pana Ramy protokół z kontroli powinien być ogłoszony na stronie 
internetowej, ale zanim to się stanie w sprawie jego zapisów muszą zapaść pewne 
uzgodnienia. 
 
Pan Zbigniew Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Pan 
Stanisław Makijonko – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 
Ochrony Środowiska, w imieniu swoich komisji przedstawili pozytywne opinie o 
wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok i wnioskowali o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy z tego tytułu. 
Pan Mierzejewski dodatkowo stwierdził, że Panu Wójtowi należą się duże brawa za 
pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje, dzięki czemu naglące potrzeby 
zostały załatwione, jak choćby przebudowa wodociągu Przywilcz – Stryjewo Wielkie. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała: 
1/ Uchwałę Nr Ci.149.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Grudusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok, 
2/ Uchwałę Nr Ci.187.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Grudusk. 

(w/w Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła i poddała pod głosowanie następujące 
projekty uchwał:  
 
1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 
  
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 96/XVII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2015 rok  (Pani Przewodnicząca przypomniał radnym, że przyjęcie przez Radę tej 
uchwały musi zapaść bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady) 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 97/XVII/2016 została przyjęta jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 



  

 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium, 
złożył także podziękowania swoim współpracownikom. Dzięki tej współpracy oddało 
się pozyskać sporo pieniędzy na inwestycje. 
Zdaniem Pana Wójta, mimo, że na ogół w naszych działaniach była jednomyślność, 
to jednak nie zawsze posunięcia niektórych radnych były „fair”. Samorządowi łatwiej 
będzie pozyskiwać środki na inwestycje, kiedy będzie panowała jedność a popełniane 
błędy zostaną wskazane w sposób właściwy. 
Pan Wójt zaapelował o tą jedność i większe zrozumienie podejmowanych działań. 
 
Ad.pkt.6 
 
          Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury złożył Pan Marek 
Szpakut – Dyrektor GOK. 

 (informacja w załączeniu protokołu) 
 

W uzupełnieniu wystąpienia, Pan Dyrektor przedstawił główne zamierzenia GOK na 
najbliższy okres, w tym szczegółowo omówił program imprezy pn. „Jarmark 
Gruduski”, która odbędzie się w dniu 3 lipca br. 
 
Ad.pkt.7 
 
      Z informacją o zasobach opieki społecznej radni dokładnie zapoznali się na 
posiedzeniach komisji, na Sesji Rady nie zgłosili żadnych uwag i wyrazili pozytywną 
opinię o przedstawionym materiale. 

(informacja o zasobach opieki społecznej w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.8 
 
      Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała pismo Wojewody 
Mazowieckiego z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w piśmie 
radnych Rady Gminy Grudusk Zdzisława Gorczycy oraz Jacka Ramy, przedstawiła 
także projekt Stanowiska Rady Gminy w tej sprawie. 

(w/w pismo Wojewody Mazowieckiego w załączeniu protokołu) 
 

Radny Pan Zdzisław Gorczyca uważał, że w projekcie Stanowiska Rady nie ma 
zapisów wynikających ze Statutu Gminy oraz stwierdził, że Pani Przewodnicząca  nie 
otrzymała upoważnień od Rady do dokonywania tak jednoznacznych czynności, jak 
poprawianie podjętej uchwały. 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska stwierdziła, że w podjętej uchwale 
zaistniała zwykła pomyłka i intencja Pani Przewodniczącej polegająca na usunięciu 
błędu, była właściwa. Przygotowany projekt Stanowiska Rady w tej sprawie oznacza 
oświadczenie woli i dlatego zastosowano takie podstawy prawne a nie inne.   
Uchwała została poprawiona przed jej podpisaniem i opublikowaniem i dlatego też 
Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Rady o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
Zdaniem Pani Bożeny Merchel-Potrzuskiej inni prawnicy, nie znając dokładnie sedna 
sprawy, różnie będą interpretowali ten temat.  



  

 
Radni: Pani Anna Małecka, Pan Waldemar Kołakowski i Pan Zbigniew Mierzejewski 
postulowali o zakończenie tego tematu i przyjęcie stanowiska zgodnie z projektem. 
Popełniony błąd nie powinien stać na przeszkodzie realizacji wcześniej przyjętego 
przez Radę planu w zakresie modernizacji dróg. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „na podstawie wcześniej przyjętych ustaleń i 
otrzymanych materiałów radni wiedzieli o jaką drogę i działki chodzi. Dlaczego nikt 
nie zwrócił uwagi na błąd w projekcie uchwały? Przecież każdy może się pomylić. 
Błąd został naprawiony w dobrej intencji a wynoszenie takich spraw do Wojewody 
stanowi blamaż dla naszej gminy.”   
 
Radny Pan Jacek Rama –„uważam, że w tej sprawie zawinił Pan Wójt i któryś z 
pracowników Urzędu Gminy a Pani Przewodnicząca stała się ofiarą. Wierzę, że 
dopisanie działki do uchwały nastąpiło w dobrym interesie społecznym. Ten problem 
można było rozwiązać inaczej. Wystarczyło zebrać się w pewny gronie, złożyć 
wyjaśnienia i zaistniały błąd naprawić.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie projekt Stanowiska 
Rady w sprawie ustosunkowania się do pisma Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-
I.40.228.2016 z dnia 20 maja 2016 r. 
 
W głosowaniu w/w Stanowisko zostało przyjęte 9 głosami, przy 3 głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się (głosowało 15 radnych). 

(powyższe Stanowisko Rady w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.9 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik 
Gminy. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 98/XVII/2016 została przyjęta jednomyślnie 
(głosowało 15 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 99/XVII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekty uchwał w sprawie Statutów Sołectw 
 
Wyjaśnień do projektów uchwał udzieliła Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska 
informując, co w tych statutach zostało zmienione w stosunku do pierwotnej wersji 
projektu. 
 
Opinie Komisji Rady były pozytywne. 
 
W głosowaniu jednomyślnie (głosowało 15 radnych, głosowano odrębnie nad każdym 
projektem uchwały) przyjęto następujące Uchwały: 
Nr 100/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borzuchowo-Daćbogi 
Nr 101/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudusk 
Nr 102/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino 
Nr 103/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Andrychy 
Nr 104/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Klary 
Nr 105/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Humięcino-Koski 
Nr 106/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołaki Wielkie 
Nr 107/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśniewo Dolne 
Nr 108/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Sołectwa Leśniewo Górne 
Nr 109/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysakowo 
Nr 110/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mierzanowo 
Nr 111/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieborzyn 
Nr 112/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przywilcz 
Nr 113/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszczółki Górne 
Nr 114/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Purzyce-Rozwory 
Nr 115/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Purzyce-Trojany 
Nr 116/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rąbież Gruduski 
Nr 117/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokołowo 
Nr 118/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokólnik 
Nr 119/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stryjewo Wielkie 
Nr 120/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelnia 
Nr 121/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiksin 
Nr 122/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniewo 
Nr 123/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewo Wielkie 
Nr 124/XVII/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarnowo 
 
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie Gminy Grudusk 
 
Przewodniczący Komisji Rady Pan Zbigniew Mierzejewski i Pan Stanisław Makijonko 
poinformowali, że ich komisje są za pozostawieniem wysokości taryf na poziomie 
ostatniego roku. 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska wyjaśniła, że propozycję wysokości 
taryf przedstawia Radzie Gminy Zakład Usług Wodnych a Rada stawki te może tylko 



  

zatwierdzić lub je odrzucić, nie ma prawa ich weryfikacji. Odmowa przyjęcia 
zaproponowanych taryf musi być dobrze uzasadniona. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki stwierdził, że w zakresie zaopatrzenia w wodę mamy 
dwa słabe punkty: brak agregatu prądotwórczego w Wiksinie i stąd potrzeba 
podłączenia tego wodociągu do wodociągu w Grudusku oraz brak drugiej studni 
głębinowej w Humięcinie. 
Zdaniem Pana Wójta zaproponowanie przez ZUW taryfy za wodę są niewielką 
podwyżką i ich zatwierdzenie będzie miało duże znaczenie w zakresie utrzymania 
dobrej współpracy z ZUW. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 125/XVII/2016 przyjęta została 9 głosami przy 6 
głosach przeciwnych (głosowało 15 radnych) 
 
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych 
urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Grudusk 
 
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski stwierdził, że 
wszyscy domagamy się rozbudowy kanalizacji sanitarnej więc, więc taryfy za ścieki 
powinny być zatwierdzone w przedstawionej wersji. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko uważał, że przy zatwierdzaniu taryf za ścieki trzeba widzieć 
nie tylko interes gminy ale i mieszkańców, których nie należy obciążać wyższymi 
opłatami. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki –„w ubiegłym  roku podwyżka taryf za ścieki nie 
została przyjęta, dzisiaj zanosi się na to samo a koszty utrzymania oczyszczalni i sieci 
kanalizacyjnej rosną. W porównaniu z innymi gminami, które mają oczyszczalnie, u 
nas taryfy opłat za ścieki nie są wysokie. To, że dopłacamy do oczyszczalni ścieków, 
ma też wpływ na zadłużenie gminy. Mamy kanalizację i chcemy z niej korzystać, to 
musimy stawki opłat urealnić.” 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska stwierdziła, że ten projekt uchwały 
wiąże się z następnym projektem w sprawie dopłat za odprowadzenie ścieków. 
Jeżeli Rada nie podniesie taryf za odprowadzanie ścieków, to i tak mieszkańcy to 
odczują, gdyż wtedy trzeba będzie na utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 
dołożyć większą kwotę z naszych pieniędzy, z budżetu gminy. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 126/XVII/2016 została przyjęta 12 głosami przy 1 
głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
- projekt uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców  w zakresie zbiorowego  
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grudusk 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 127/XVII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych) 
 



  

- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski uważał, że należy dążyć do 
spowodowania, aby jak największa liczba mieszkańców sortowała odpady poprzez 
wyraźne zróżnicowanie stawek opłat. 
 
Radny Pan Jacek Rama był zdania, że trzeba się zastanowić, czy warto dalej 
utrzymywać współpracę z firmą NOVAGO  a może rozważyć zakup własnego, 
większego pojazdu do zbiórki odpadów. 
 
Radny Pan Adam Olszewski stwierdził, że najlepszą metodą  opłat za wystawiane 
odpady byłoby ich ważenie a nie ich ustalanie od ilości osób. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „różnica 4 zł w opłatach za odpady zbierane w 
sposób selektywny będzie dawała sporo do myślnie co do ich segregacji. W tej chwili 
do zbilansowania kosztów zbiórki odpadów gminie brakuje ok. 80 tys. zł. Podwyżka 
stawek opłat na pewno nie przyniesie zadowolenia mieszkańcom gminy, ale chociaż 
w części zbilansuje wydatki. W m-cu listopadzie zostałby ogłoszony nowy przetarg na 
wybór firmy odbierającej odpady i jak jego wyniki będą korzystne, to w m-cu grudniu 
będzie można pomyśleć o zmniejszeniu opłat. Firma NOVAGO została wybrana w 
przetargu, gdyż jej oferta była najtańsza i konkurencyjna. Ustawodawca przewiduje, 
że będzie można powierzyć zbiórkę odpadów własnym jednostkom, takim jak Zakład 
Komunalny, który będzie zmuszony do znalezienia firmy zajmującej się przeróbką 
odpadów. Rocznie nasi mieszkańcy oddają ok. 800 ton odpadów. Dlatego też nie 
sądzę, aby dobrym rozwiązaniem całego problemu było zmniejszenie częstotliwości 
zbiórki, gdyż tych odpadów byłoby wystawianych jeszcze więcej.” 
 
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski stwierdził, że 
o wysokości stawek opłat za odbiór odpadów powinna zdecydować wyłącznie Rada 
Gminy a Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony 
Środowiska Pan Stanisław Makijonko uważał, że należy iść w takim kierunku 
obniżania kosztów zbiórki odpadów, aby nie obciążać tym mieszkańców gminy. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 128/XVII/2016 przyjęta została 9 głosami przy 6 
głosach przeciwnych (głosowało 15 radnych) 
 
- projekt uchwały w sprawie 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 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 129/XVII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 



  

 
Ad.pkt.10 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zaprezentował Radzie Gminy projekt Stanowiska w 
sprawie reaktywowania Posterunku Policji w Grudusku. 
 
Powyższe Stanowisko zostało poddane pod głosowanie i przyjęte 11 głosami przy 3 
głosach wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 

(Stanowisko w załączeniu protokołu) 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „kończy się umowa z Zakładem Usług Wodnych w 
Mławie na użyczenie obiektów. Czy Rada wyrazi zgodę na przedłużenie tej umowy na 
okres 3 kolejnych lat?” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zgłosił wniosek, aby umowa ta była przedłużona na 
okres 1 roku. 
 
W głosowaniu, Rada 10 głosami zdecydowała, aby umowa ta była przedłużona na 
okres 1 roku (1 głos za okresem 3-letnim, 3 głosy wstrzymujące się, głosowało 14 
radnych). 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że chce 
sprzedać działkę w Wiksinie, położoną przy stacji uzdatniania wody. Może będą 
zainteresowani jej kupnem? Jak już wcześniej wszystkich informowałem, gmina ma 
pewne zobowiązania w stosunku do Pana Jerzego Smolińskiego z Wiśniewa. Proszę, 
aby na dzisiejszej Sesji Rada oficjalnie udzieliła zgody na unormowanie tych 
zobowiązań. 
 
Zgoda na uregulowanie zobowiązań wobec Pana Jerzego Smolińskiego udzielona 
została jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 
 
Wójt Pan Jacek Oglęcki – „Pani Wanda Kucharska z Rąbieża Gruduskiego zwróciła się 
z prośbą o umożliwienie jej wykupu działki gminnej, zlokalizowanej w pobliżu jej 
miejsca zamieszkania, budynku byłego dworu. Oczywiście przygotowane zostaną 
odpowiednie dokumenty w tej sprawie, które przedstawimy Radzie. Fanatycy starych 
pojazdów strażackich zwrócili się do mnie z prośbą o zakup samochodu OSP z 
Leśniewa Dolnego. Może zaoferują cenę, za którą będzie można kupić inny 
samochód. Czy Rada upoważni mnie do negocjacji w tej sprawie?” 
 
Rada jednomyślnie przychyliła się do propozycji zgłoszonych przez Pana Wójta. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w Grudusku nie ma placu handlowego, handel 
odbywa się w centrum wsi, co stwarza wiele niebezpieczeństw. Czy dobrym 
rozwiązaniem byłoby zlokalizowanie placu handlowego na terenie grodziska? Na czas 
handlu teren handlowy można odgrodzić od znajdujących się tam obiektów. Jest to 
temat do dalszej dyskusji.” 
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      Po wyczerpaniu porządku obrad, XVII Sesja rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


