
 
PROTOKÓŁ Nr XX/2016 

nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 31 października 2016 roku 
 

 
 
 
Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.1000, zakończono o godz.1210. 

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 uczestniczą wszyscy radni.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XX 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, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z 
udziałem w częściach wspólnych, 
-wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 
częściach wspólnych, 
- dokonania zmiany w Uchwale Nr 162/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 
28 września 2016 r. dotyczącej 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, 
- stwierdzenia właściwości Rady Gminy Grudusk do załatwienia skargi Pana 
Jacka Ramy i Pana Zdzisława Gorczycy na działalność Wójta Gminy Grudusk. 

    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 omówiła Pani 
Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 
 



  

W głosowaniu w/w Uchwała Nr 164/XX/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
W kolejnym głosowaniu, również jednomyślnie, przyjęta została Uchwała Nr 
165/XX/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk 
na lata 2016-2030 (głosowało 15 radnych). 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki udzielił wyjaśnień odnośnie następujących projektów 
uchwał: 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych 
wraz z udziałem w częściach wspólnych, 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 
częściach wspólnych. 
 
Pan Wójt poinformował, że te projekty uchwał dotyczą lokali w budynku byłego 
Ośrodka Zdrowia. Dwa mieszkania, jedno o powierzchni 60,20 m2,  a drugie o 
powierzchni 62,40 m2, są zamieszkałe, trzecie mieszkanie, o powierzchni 81,90 m2, 
jest aktualnie wolne. Mieszkania te zostały wycenione przez rzeczoznawcę wraz z 
przypadającym udziałem części wspólnej budynku oraz gruntu stanowiącego działkę 
Nr 201/9 o pow.0,1141 ha. Cena pierwszego lokalu – 134 tys. zł, drugiego – 137 tys. 
zł a trzeciego – 151 tys. zł. tys. zł. Rzeczoznawca ustalając wartość tych mieszkań, 
opierał się na porównywalnych cenach lokali w gminach naszego powiatu. 
Pan Wójt powołał się na uchwały Rady Gminy z 1999 roku określające zasady 
sprzedaży mieszkań komunalnych i przypomniał, że w przypadku jednorazowej 
wpłaty całej kwoty stanowiącej wartość lokalu, nabywcy przysługuje bonifikata w 
wysokości 20 %. 
 
W czasie dyskusji radni zasugerowali, że ustalenie udziału nabywców lokali w 
częściach wspólnych budynku oraz gruntu może wśród nich wywołać wiele 
nieporozumień, stąd też zgłoszono propozycję, aby pozostali mieszkańcy budynku, 
którzy są już właścicielami mieszkań, mogli również wykupić działki. 
 
Powyższa propozycja została zaakceptowana jednomyślnie. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zgłosił wniosek, aby przy jednorazowej wpłacie całej 
kwoty będącej wartością lokalu, nabywcy przysługiwała zniżka w wysokości 30 %, 
gdyż aktualni lokatorzy zajmują te mieszkania już od 30 lat.  
 
Podczas zarządzonego głosowania, powyższy wniosek postanowiło przyjąć 7 radnych, 
także 7 radnych uważało, że powinna pozostać dotychczasowa bonifikata w 
wysokości 20 %, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Wobec powyższego wniosek Pana Stanisława Makijonko nie został przyjęty. 
 
W kolejnym głosowaniu: 
- Uchwała Nr 166/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz 
najemców lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych została 
przyjęta 11 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się 
(głosowało 15 radnych), 



  

- Uchwałę Nr 167/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych przyjęto 13 głosami, przy 1 
głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 15 radnych). 
 
Inspektor Urzędu Gminy Pan Jerzy Czarniewicz poinformował, że projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 162/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 
28 września 2016 r. dotyczącej 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, 
została wniesiona pod obrady Rady Gminy w związku z uwagami Nadzoru Prawnego 
Wojewody Mazowieckiego, dotyczącymi określeń § 2 ust.1 i § 4 Uchwały Nr 
162/XIX/2016, niezgodnymi z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. Ponadto, w związku z koniecznością wprowadzenia od 1 stycznia 2017 r. 
nowych stawek częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, w projekcie uchwały 
zamieszczona została tabela określająca planowane stawki odpłatności. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 168/XX/2016 przyjęta została 14 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym się (głosowało 15 radnych). 
 
Inspektor Urzędu Gminy Pan Jerzy Czarniewicz udzielił wyjaśnień odnośnie projektu 
uchwały w sprawie stwierdzenia właściwości Rady Gminy Grudusk do załatwienia 
skargi Pana Jacka Ramy i Pana Zdzisława Gorczycy na działalność Wójta Gminy 
Grudusk. Pan Czarniewicz poinformował, że przy rozpatrywaniu skarg na działalność 
Wójta Gminy obowiązuje ustalona procedura. W pierwszej kolejności Rada stwierdza 
swoją właściwość do rozpatrzenia skargi i przekazuje ją do zbadania przez Komisję 
Rewizyjną. Na podstawie opinii wypracowanej przez Komisję Rewizyjną, Rada Gminy 
podejmuje kolejną uchwałę, w której informuje, czy dana skarga jest zasadna. 
 
Do zarzutów wyrażonych w skardze a dotyczących braku dostępu do strony 
internetowej, na której umieszczony był Biuletyn Informacji Publicznej, ustosunkował 
się informatyk Urzędu Gminy Pan Mariusz Krawczyk, który stwierdził, co następuje:  
„strona Urzędu i strona OSP zostały wyłączone z powodu zawirusowania, które 
mogło doprowadzić do zarażania komputerów użytkowników (obywateli) a także do 
wyłączenia całkowitego domen, na których dane strony znajdowały się, co 
spowodowałoby bardzo wiele problemów. Takie domeny trafiają na czarne listy 
wyszukiwarek www, a przywrócenie ich byłoby bardzo czasochłonne.  Przyczyna 
zawirusowania to przestarzała architektura języka CMS (system zarządzania treścią), 
która była  w wersji 1.5 i przestała być wspierana w kwietniu 2012 r. Wina leżała 
najprawdopodobniej po stronie administratora zarządzającego treściami www, 
należałoby sprawdzić, kto miał takie uprawnienia w danym okresie. Obecnie jest 
budowana nowa strona, wszystkie dane będą przywrócone w ciągu 30 – 60 dni od 
podpisania umowy z wykonawcą.”  
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska wyraziła opinię, że Pan Jacek Rama, jako 
strona w postępowaniu wyjaśniającym skargę i jednocześnie Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, powinien być z tego postępowania wyłączony. 
 



  

Pan Jacek Rama nie zgodził się z tym stwierdzeniem i poinformował, że w przypadku 
jego wykluczenia z postępowania rozpatrującego skargę, odwoła się od tej decyzji do 
wyższych władz. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 169/XX/2016 przyjęta została 12 głosami, przy 1 
głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się (głosowało 15 radnych). 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
     Radny Pan Stanisław Makijonko zwrócił się z pytaniem, o której godzinie powinny 
zapalać się lampy uliczne oraz wyraził zdziwienie, że został ogłoszony przetarg na 
modernizację drogi do Pszczółek-Czubaków a nie są uregulowane sprawy związane z 
działkami, przez które ta droga przebiega. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca przypomniał o wcześniej zgłoszonym wniosku 
dotyczącym udrożnienia studzienki kanalizacyjnej przy wjeździe na teren Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu. Zasugerował także zwrócenie uwagi na blachę, którą jest 
pokrywany dach na remizie OSP w Grudusku. Wygląda ona tak, jakby była w kilku 
miejscach pozałamywana. 
 
Radny Pan Adam Olszewski był zdania, że w przyszłym roku ponownie należy ogłosić 
przetarg na modernizację drogi do Pszczółek-Czubaków. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki  poinformował, że ogłoszony przetarg na wykonanie 
modernizacji drogi do Pszczółek-Czubaków został unieważniony, gdyż cena jedynej 
oferty znacznie przewyższała kwotę, którą możemy przeznaczyć na realizację 
zadania. 
Aktualnie, lampy uliczne powinny zapalać się codziennie o godz.18oo.  
O konieczności udrożnienia studzienki kanalizacyjnej wie nasz Rejon Drogowy, 
zadanie ma zostać wykonane przy okazji modernizacji drogi w kierunku Rąbieża 
Gruduskiego.  
Trwa ostatni etap zbiórki odpadów azbestowych, zaistniałe jeszcze potrzeby w tym 
zakresie należy zgłaszać do Urzędu Gminy.  
Pan Wójt przekazał informację, że dotarły już wiadomości o wielkości subwencji w 
roku 2017. Nie są one zadowalające, subwencja ta będzie dużo niższa w porównaniu 
z rokiem 2016. 
Agencja Nieruchomości Rolnych ma poważne kłopoty z uporządkowaniem numeracji 
działek, na których usytuowane są bloki mieszkalne przy ulicy Kolejowej. Sprawa 
stała się dość poważna, gdyż okazuje się, że wielu lokatorów zajmuje jakby nie swoje 
mieszkania. 
Odbyło się spotkanie w sprawie doprowadzenia gazu ziemnego do Gruduska. 
Zdaniem Pana Wójta zdecydowaną pomoc w realizacji tego zadania musi zaoferować 
Rada Gminy. Temat ten jest bardzo ważny, gdyż Unia Europejska a także władze 
naszego województwa w coraz większym stopniu zaczynają interesować się 
problematyką zanieczyszczeń powietrza. 



  

Czeka nas kolejne poważne zadanie, trzeba będzie się przymierzyć do ogłoszenia 
kolejnego przetargu na wybór firmy, która będzie z naszego terenu zbierać odpady 
komunalne, przy starych założeniach ale z częstotliwością dwutygodniową.  
Pan Wójt poinformował, że aktualnie trwają prace nad projektem budżetu gminy na 
2017 rok i dąży się do przeznaczenia na inwestycje jak największych środków. Od 
tego będzie też uzależniona modernizacja drogi do Pszczółek-Czubaków. 
Prace związane z wymianą pokrycia dachowego na remizie OSP będą odebrane 
komisyjnie a wszelkie stwierdzone usterki muszą być naprawione. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska przedstawiła podanie Pani Agnieszki 
Pajewskiej zam. Humięcino 19A z prośbą o przedłużenie okresu najmu lokalu 
mieszkalnego oraz lokalu użytkowego. 

(podanie w załączeniu protokołu) 
 

Do prośby zamieszczonej w/w podaniu Rada przychyliła się jednomyślnie i wyraziła 
zgodę na przedłużenie okresu najmu lokali na okres 3 lat. 
 
Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XX Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
      
    
 
   Protokółował                                                                    Przewodnicząca Rady                                                                                                                                                                          
  Jerzy Czarniewicz                                                                     mgr Beata Ciska                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 


