
 
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 

nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 04 listopada 2016 roku 
 

 
 
 
Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.1400, zakończono o godz.1510. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych i 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 XXI Sesji Rady, który został 
przyjęty w następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Grudusk Pana Jacka Ramy od udziału w rozpatrzeniu skargi Pana Jacka 
Ramy i Pana Zdzisława Gorczycy na działalność Wójta Gminy Grudusk.  
3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby radni zrezygnowali z 
diet za udział w obradach XXI Sesji. 
 
W głosowaniu w/w wniosek przyjęty został jednomyślnie (głosowało 13 radnych). 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zacytowała zapisy § 85 Statutu Gminy, 
które mówią, że członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w 
działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub 
interesowność. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
oraz poszczególnych członków, decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, natomiast o wyłączeniu Przewodniczącego – Rada Gminy. Wyłączony 
członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do 
Rady Gminy w terminie siedmiu dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej 
decyzji. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Rama w swojej wypowiedzi nie zgodził 
się z zamiarem jego wyłączenia z rozpatrywania skargi. Poinformował, że zasięgnął 
wielu opinii prawnych na ten temat, sądy wypowiedziały się, że nie ma sztywnych 



  

przepisów w tym zakresie i nie jest jednoznaczne, że jego osoba jest stroną w 
postępowaniu wyjaśniającym skargę, gdyż została ona wniesiona nie w jego 
własnym imieniu, lecz ogółu obywateli. Zdaniem Pana Ramy należałoby się w ogóle 
zastanowić, czy jest to skarga, czy też wniosek, a są to dwie różne sprawy, które 
zupełnie inaczej się rozpatruje. Stwierdził, że prawnik Urzędu Gminy źle interpretuje 
przepisy prawne, ten temat od samego początku nie jest rozpatrywany zgodnie z 
prawem. Pani prawnik nie zareagowała, kiedy Przewodnicząca Rady nie była 
wyłączona z głosowania nad uchwałą, w której poprawione zostały numery działek 
202 i 212. Pan Rama uważał, że całe to zamieszanie związane jest z działaniami 
Wójta Gminy, który popełniając wiele błędów, wystawia później „na odstrzał” inne 
osoby, w tym przypadku informatyka Urzędu Gminy. 
Pan Jacek Rama zdecydowanie oświadczył, że od decyzji Rady Gminy, bez względu 
jaka ona będzie, odwoła się na piśmie, m.in. do Sądu Administracyjnego.  
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała pismo Wojewody Mazowieckiego, w 
którym stwierdza się, że Rada Gminy Grudusk otrzymuje, zgodnie ze swoją 
właściwością, do rozpatrzenia skargę a nie wniosek. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski zwrócił się do Pana Jacka Ramy z pytaniem, czy 
oświadczając, że składał skargę w imieniu obywateli, zebrał od nich jako dowód 
podpisy? 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko oświadczył, że można mieć pretensje do Pani 
Potrzuskiej -  radcy prawnego Urzędu Gminy, która uważa, że Pan Rama powinien 
zostać wyłączony z postępowania wyjaśniającego skargę a była innego zdania w 
przypadku wyjaśniania sprawy związanej z postępowaniem Pani Przewodniczącej.  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „w przypadku rozwiązywania spraw konfliktowych 
między radnymi a Panem Wójtem oraz między radnymi a Panią Przewodniczącą, nie 
powinniśmy się opierać na opiniach Pani Potrzuskiej.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk Pana Jacka 
Ramy od udziału w rozpatrzeniu skargi Pana Jacka Ramy i Pana Zdzisława Gorczycy 
na działalność Wójta Gminy Grudusk.  
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 170/XXI/2016 przyjęta została 7 głosami, przy 5 
głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.3 
 
Radny Pan Jacek Rama uważał, że Sesje Rady nie powinny odbywać się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy, gdyż jest ona duszna i za mała. 
 
 
 



  

Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXI Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
      
    
 
   Protokółował                                                                                                                                                                                                                                             
  
 Jerzy Czarniewicz                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 


