
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 09 sierpnia 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.730, zakończono o godz.840. 

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 w 
obradach uczestniczy 13 radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XVIII 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. 

3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad.pkt.2 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym rozpatrywana jest sprawa związana z obniżeniem o 5 % dotacji na 
zadanie modernizacji dróg, które nasza gmina realizowała wspólnie z gminą Czernice 
Borowe. Jest to kwota ok.480 tys. zł, od której naliczane są odsetki, wynoszące w tej 
chwili ok. 54 tys. zł. Ponieważ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych nie może rozliczyć się z Unią z naszego zadania, stąd została wypracowana 
propozycja, abyśmy z gminą Czernice Borowe kwotę 54 tys. zł zapłacili, niezależnie 
od wyroku sądowego, co uchroni nas od jeszcze wyższych odsetek, gdyż rozpatrzenie 
tej sprawy przez NSA przedłuża się. Jeżeli wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
będzie dla nas korzystny, kwota ta zostanie nam zwrócona. Mam zobowiązanie Wójta 
Gminy Czernice Borowe, że naliczone do tej pory odsetki zostaną zapłacone po 
połowie przez każdą z gmin. Ponieważ pieniędzy tych nie ma zabezpieczonych w 
budżecie gminy na 2016 rok, na dzisiejszej Sesji Rada powinna dokonać 
odpowiednich zmian w uchwale budżetowej a pieniądze otrzymane z gminy Czernice 
Borowe zostaną wprowadzone do budżetu gminy na kolejnej Sesji. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok omówiła Pani 
Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 



  

 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 130/XVIII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
W kolejnym głosowaniu, również jednomyślnie, przyjęta została Uchwała Nr 
131/XVIII/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2016-2030 (głosowało 13 radnych). 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – poinformował, że na ręce Pani Przewodniczącej 
Rady wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji, odpowiedź na Stanowisko Rady 
Gminy Grudusk w sprawie przywrócenia posterunku policji w Grudusku. Odpowiedź 
ta jest negatywna. Pan Wójt zwrócił się do Rady z pytaniem, czy w tej sprawie będą 
podejmowane dalsze działania? 
 
Podczas dyskusji Rada wypracowała wniosek, aby w sprawie negatywnej decyzji 
Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie w sprawie przywrócenia posterunku 
policji w Grudusku, odwołać się do Komendy Wojewódzkiej w Radomiu. 
 
Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty 4 głosami, przy 2 
głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w byłym Ośrodku Zdrowia, w nowej części 
mieszkalnej, jest wolne mieszkanie M5 o powierzchni 80 m2. Ponieważ na wynajem 
tego mieszkania nie ma chętnych, może powinniśmy iść w kierunku jego sprzedaży? 
Mogę spotkać się z lokatorami budynku i naświetlić im tę propozycję.” 
 
Rada jednomyślnie przychyliła się do wniosku Wójta Gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „już kiedyś był podejmowany temat sprzedaży 
działki w Wiśniewie, byłego grzebowiska zwierząt. Nie było chętnych do kupna a 
obecnie obiekty na tej działce ulegają zniszczeniu. Dlatego też dobrze byłoby 
powrócić do tej sprawy, wycenić działkę i dać ogłoszenie o jej sprzedaży.” 
 
Rada jednomyślnie przychyliła się do wniosku Wójta Gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „wieś Grudusk przeznaczyła swój fundusz sołecki na 
wymianę dachu na remizie OSP. Najtańsza oferta firmy wyłonionej z przetargu to ok. 
54 tys. zł, mamy więc na ten cel około połowy potrzebny środków. Czy będzie można 
brakujące środki, około 29 tys. zł, zabezpieczyć w budżecie gminy w przyszłym 
roku?” 
 
Rada jednomyślnie wyraziła zgodę na propozycję Pana Wójta. 
 



  

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „oczekujemy na decyzje w sprawie naszych 
wniosków o dofinansowanie remontu dróg. Jest już pozytywna decyzja odnośnie 
odprowadzenia wód gruntowych z ul. Cichej w Grudusku. Rysuje się szansa na 
przeprowadzenie modernizacji drogi powiatowej w Łysakowie, jutro w tej sprawie 
będę rozmawiał ze Starostą. Z Dyrektorem ZUW Mława uzgodniliśmy, że przy okazji 
remontu tej drogi, ZUW dokonana przebudowy pozostałego odcinka linii 
wodociągowej. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy 60 tys. zł na 
remont drogi do Pszczółek-Czubaków. W tym temacie ogłosimy przetarg  i jak 
będziemy znali już koszty tego zadania, na Sesji w m-cu wrześniu podejmiemy 
odpowiednie decyzje. Ważną sprawą jest, abyśmy otrzymaną kwotę 60 tys. zł 
właściwie wykorzystali.” 
 
Radny Pan Jacek Rama uważał, że Pan Wójt powinien pamiętać o pozostałych 
drogach wytypowanych do modernizacji. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski stwierdził, że Dyrektor GOK na jednym z festynów 
oświadczył, że orkiestra dęta nie wyjeżdża na koncerty, gdyż Rada Gminy nie 
przeznacza na ten cel pieniędzy. 
Pan Kołakowski uważał, że orkiestra podlega Dyrektorowi GOK, który ma swój budżet 
i powinien tak nim gospodarować, aby wystarczyło na wyjazdowe koncerty orkiestry. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że Dyrektor GOK zwracał się o 
dodatkowe środki na potrzeby orkiestry i otrzymał odpowiedź, że w obecnej sytuacji 
finansowej gminy, jest to niemożliwe. Pan Wójt stwierdził, że nie widział potrzeby 
informowania o tym Rady Gminy. 
 
Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XVIII Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
      
 
    Protokółował                                                                    Przewodnicząca Rady                                                                                                                                                                          
 Jerzy Czarniewicz                                                                     mgr Beata Ciska                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 


