
PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 30 listopada 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1725. 

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 XXII Sesji Rady,  w 
następującym brzmieniu:  
 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 
3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5.  Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030. 
6. Rozpatrzenie odwołania Pana Jacka Ramy od decyzji podjętej Uchwałą Nr 

170/XXI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 04 listopada 2016 r. 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. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2016-2031, 
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
- zwolnień z podatku od nieruchomości, 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień od podatku, 
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek, aby w przypadku przybycia na obrady radcy 
prawnego Pani Bożeny Merchel - Potrzuskiej, punkt obrad dotyczący rozpatrzenia 
odwołania Pana Jacka Ramy był omawiany przed punktem Nr 3 porządku obrad. 
 
Powyższy wniosek Rada przyjęła jednomyślnie. 
 



  

Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby na dzisiejszej Sesji nie 
podejmować uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Grudusk, projekt tego Regulaminu przygotowany na razie 
został w formie informacyjnej. 
 
W/w wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki wnioskował, aby do porządku obrad włączyć projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 72/XI/2016 Rady Gminy Grudusk 
z dnia 27 stycznia 2016 r. dotyczącej emisji obligacji. 
 
Wniosek Pana Wójta został przyjęty 10 głosami przy 5 głosach przeciwnych. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokoły z XIX, XX i 
XXI 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. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca do w/w protokołów zgłosił następujące uwagi: 
- w protokole Nr XXI/2016 zmieniona została jego wypowiedź, która powinna mieć 

brzmienie: „w przypadku rozwiązywania spraw konfliktowych między radnymi a 

Panem Wójtem oraz między radnymi a Panią Przewodniczącą, nie powinniśmy się 
opierać na opiniach Pani Potrzuskiej.”, 
- z protokołu Nr XXI/2016 powinna zostać wykreślona jego wypowiedź dotycząca 
braku chodnika do ul.Polnej przy modernizowanej obecnie drodze wiodącej w 
kierunku Rąbieża Gruduskiego, gdyż została wypowiedziana już po zakończeniu 
obrad, 
- Sesje, które odbywały się w Urzędzie Gminy, mimo przyjętych ustaleń, nie były 
nagrywane. 
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że Statut Gminy mówi nie tylko o możliwości 
nagrywania obrad Sesji ale także o archiwizacji tych nagrań.  
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że zgodnie ze Statutem 
Gminy nagranie obrad Sesji Rady powinno być przechowywane do momentu 
przyjęcia przez Radę protokołu z tej Sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska informując, iż były przypadki, że radni nie 
zgodzili się na nagrywanie przebiegu obrad, zwróciła się do nich z pytaniem, czy 
wszystkie Sesje mają być nagrywane na dyktafon? 
 
Rada 14 głosami przy 1 przeciwnym zdecydowała o nagrywaniu wszystkich Sesji. 
 



  

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie pozostałe wnioski zgłoszone 
przez Pana Zdzisława Gorczycę a dotyczące zmiany treści protokołu Nr XXI/2016: 
- wniosek w sprawie zmiany zapisu dotyczącego rozwiązywania spraw konfliktowych 
między Wójtem a radnymi i między Panią Przewodniczącą a radnymi, został przyjęty 
11 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących się, 
- wniosek w sprawie wykreślenia z protokołu wypowiedzi dotyczącej braku chodnika 
przy modernizowanej drodze w kierunku Rąbieża Gruduskiego, przyjęto 13 głosami, 
przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Następnie Rada 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół Nr 
XXI/2016 wraz z wnioskami zgłoszonymi przez radnego Pana Zdzisława Gorczycę. 
 
Do pozostałych protokołów Rada nie zgłosiła uwag. 
 
Ad.pkt.6 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała odwołanie Pana Jacka Ramy od 
decyzji Rady Gminy odnośnie odsunięcia jego osoby, jako Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, od sprawy rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, związaną z 
prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk. 

(w/w pismo w załączeniu protokołu) 
 

Następnie Pani Przewodnicząca w swoim imieniu odniosła się do powyższego 
odwołania. 

(wypowiedź Pani Przewodniczącej w załączeniu protokołu) 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski zarzucił Panu Jackowi Ramie użycie określenia „radni 
Wójta”. Stwierdził, że skoro są „radni Wójta” to pozostali radni powinni być „radnymi 
Pana Ramy”. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że radni reprezentują społeczeństwo a nie 
Wójta Gminy. Dlatego też Pan Rama wniósł skargę na działalność Wójta w imieniu 
społeczeństwa. Pan Makijonko zadał też pytanie, czy jeśli Rada utrzymałaby Pana 
Jacka Ramę, czy będzie to nagięciem prawa, czy też może uczestniczyć w obradach 
Komisji Rewizyjnej.  
 
Radny Pan Jacek Rama oświadczył, że w jego pismach opisane fakty zostały 
przedstawione na podstawie podejrzeń, dlatego też nie wolno podejrzewać go o 
pomówienia. 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska – przytoczyła artykuł 12 Ustawy o 
Radcach Prawnych i immunitecie Radcy Prawnego. „Ustawa o radcach prawnych 
zapewnia im ochronę prawną a każdy z nich powinien być niezależny w wyrażanych 
opiniach. Osobiście nigdy nie udzieliłam porady, jeśli nie zapoznałam się ze stanem 
prawnym danej sprawy. Bardzo proszę uważać w wyrażaniu opinii, aby nie doszło do 
pomówienia. Radny, jako funkcjonariusz publiczny, powinien być czysty „jak żona 
Cezara”. Nie może osądzać w swojej sprawie, gdyż zajdą podejrzenia o stronniczość. 
Pan Jacek Rama jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, więc nie może kierować 



  

rozpatrywaniem skargi, sam powinien wycofać się z tej roli. Pismo, które zostało 
skierowane do Wojewody Mazowieckiego, Pan Rama nazwał wnioskiem. Jednak 
Wojewoda uznał, że jest to skarga i zgodnie z właściwością skierował ją do Rady 
Gminy Grudusk, celem rozpatrzenia. Gdyby ten wniosek wpłynął bezpośrednio do 
Wójta Gminy, sprawa byłaby mniej skomplikowana i cały problem już dawno 
rozstrzygnięty. Do celu Pan Rama mógł dojść prostszymi środkami.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „nigdy nie agitowałem radnych, nie byłem na Sesji, 
kiedy Rada decydowała o wyłączeniu Pana Ramy z rozpatrywania skargi, aby moja 
osoba nie miała wpływu na decyzje radnych. Z Panią Bożeną Potrzuską współpracuję 
od 1994 roku i od tego okresu gmina nigdy nie miała problemów prawnych. Ostatnio 
reprezentowała Gminę w sprawie z Panem Petrykowskim. Nie mam podstaw do 
podważania jej kompetencji. Nasza współpraca zawsze układała się bardzo dobrze. 
Proszę mi nie dobierać kadry, tym bardziej, że ta którą mam, spełnia moje 
oczekiwania.”  
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie rozpatrzenia odwołania Pana Jacka Ramy, ustalając wcześniej z Radnymi 
sposób głosowania (przegłosowali go wszyscy radni). 
 
Za uznaniem odwołania za nieuzasadnione głosowało 9 radnych, 4 radnych uważało, 
że odwołanie jest zasadne, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Uchwałą Nr 171/XXII/2016 Rada Gminy uznała odwołanie za nieuzasadnione. 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że 2 tygodnie temu w szkole w 
Grudusku została przeprowadzona kontrola stanu bezpieczeństwa, wezwana przez 
Pana Jacka Ramę. Pismo, które w tej sprawie wysłał do Kuratorium Oświaty, podpisał 
jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pan Wójt zapoznał również zebranych ze 
sformułowaniami, które użył w swoim piśmie Pan Rama: „proszę o szczególną 
dokładność w przeprowadzeniu ewentualnej kontroli gdyż w instytucjach gminy 
Grudusk, jak i Urzędzie Gminy Grudusk z dużym prawdopodobieństwem najlepszym 
sposobem obrony jest fałsz i zakłamanie. Manipulacja i zakłamanie jest powszechne. 
Podpisał Jacek Rama – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej”.   
Pan Wójt prosił o udzielenie odpowiedzi, czy Pan Rama, miał upoważnienie całej 
Komisji, czy mógł tak postąpić? Jeśli nie miał takiego upoważnienia, to jest to 
nieprawdziwy dokument. 
 
Pan Piotr Gołębiewski oświadczył, że jako Z-ca Przewodniczącego Komisji nic nie 
wiedział o wystosowaniu przez Pana Ramę pisma do Kuratorium Oświaty o 
przeprowadzenie kontroli w szkole w Grudusku. Trzeba było skonsultować to z 
pozostałymi członkami komisji.  
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska przytoczyła paragraf 108 i 
poinformowała, że Pan Jacek Rama postąpił niewłaściwie i nadużył uprawnień 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Powinna być uchwała Komisji. Nie mógł 



  

podpisać pisma jako Przewodniczący nie mając zgody i upoważnienia całej Komisji. 
Mógł to zrobić jedynie we własnym imieniu, jako radny.  
 
Radny Pan Jacek Rama oświadczył, że Statut Gminy zezwala każdemu radnemu, 
jeżeli ma on podejrzenia, wystąpić o przeprowadzenie kontroli. „W swoim piśmie 
występowałem jako radny Jacek Rama.”  
 
Ad.pkt.3 
 

       Radny Pan Waldemar Kołakowski zadał pytanie pani mecenas: – „dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przekroczył budżet o ok. 50 tys. zł. Czy zgodnie z 
prawem mógł to zrobić?  
oraz panu Wójtowi: Jak wygląda na dzień dzisiejszy temat związany z rozbudową 
kanalizacji do wsi Wiśniewo? Kiedy zostanie dokończona modernizacja drogi w 
Kołakach Wielkich? Przed każdą Sesją radnym rozdawane są jeszcze dodatkowe 
materiały a tak nie powinno być. Radni powinni otrzymywać od razu cały  komplet 
materiałów.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „przy drodze do Stryjewa rośnie dość wysoka topola, 
której korzenie, w wyniku oczyszczania rowu, są teraz na powierzchni ziemi. 
Należałoby coś z tym zrobić, gdyż zagraża to bezpieczeństwu pojazdów. Przy drodze 
w Nieborzynie, po prawej stronie chodnik jest w bardzo złym stanie.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca wnioskował o całonocne oświetlenie terenu przy 
blokach mieszkalnych na ul. Kolejowej, gdyż w ostatnim okresie zdarzyła się kradzież 
tablic rejestracyjnych. Poinformował także, że mieszkańcy osiedla skarżą się na 
sytuację związaną z niedokończoną budową chodnika przy ul. Kolejowej.  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „czy gmina dysponuje żwirem i czy w okresie 
tegorocznej zimy będą posypywane boczne ulice i chodniki?” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak – „zwracałem się już do Pana Wójta w sprawie złego 
stanu drogi w Żarnowie. Jeżdżące w kierunku Garlina ciężarówki spowodują, że 
niedługo droga ta zupełnie nie będzie przejezdna.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „na posiedzeniach komisji Rady dość szczegółowo 
omawiane były sprawy finansowe gminy. Mam pytanie, z jakim deficytem nasza 
gmina wejdzie w rok 2017?  Należałoby dokładnie wyjaśnić sprawę dotowania GOKiS, 
chcemy znać szczegóły a na dzisiejszej Sesji nie ma dyrektora. Temat jest dość 
poważny, gdyż zabrakło pieniędzy na pensje dla pracowników. Ponawiam swój 
wniosek dotyczący zapraszania na Sesje Rady komendantów jednostek OSP z terenu 
gminy.” 
 
Radna Pani Anna Małecka – „należałoby posypać żwirem drogę Rąbież Gruduski – 
Kołaki. Jest  tam bardzo ślisko, w dniu dzisiejszym widziałam w rowie dwa 
samochody.” 
 



  

Radny Pan Szymon Cywiński – „czy jeszcze w tym roku zostanie zakończona wycinka 
zarośli przy drodze Humięcino-Zeńbok? W Humięcinie, przy posesji Państwa 
Ciemiewskich należałoby wymienić lampę oświetleniową. Czy jeszcze w tym roku uda 
się dokonać naprawy dachu na przystanku autobusowym?” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „ostatnio równiarka w pewnym stopniu poprawiła 
nawierzchnię drogi do Pszczółek-Czubaków, jednak teraz, na drodze tej zbyt wysokie 
pobocza wstrzymują odpływ wody. Dobrze byłoby nie zapomnieć o tej drodze i w 
przyszłym roku postarać się o środki na jej modernizację.” 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska – „podczas budowy sieci kanalizacyjnej, 
w trzech miejscach została uszkodzona nawierzchnia drogi wiodącej do Kołaków. 
Miejsca te zostały przysypane piachem ale to nic nie dało, istnieje zagrożenie 
pourywania kół w samochodach. Powinna to chyba naprawić firma, która budowała 
sieć kanalizacyjną?” 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński – „Rada chyba będzie musiała znaleźć 
środki na naprawę drogi w Żarnowie, gdyż niedługo, w związku z budową ronda w 
Grudusku, droga ta całkowicie zostanie zniszczona.” 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska – „czy do końca tego roku zostanie 
wykonany wjazd na osiedle w naszej miejscowości? Czy jeszcze w tym roku będzie 
można skorzystać z funduszu sołeckiego?” 
 
Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński – „przy drodze wojewódzkiej w naszej wsi 
jest głęboki rów a w tych miejscach dzieci wsiadają do autobusu. Aby im to ułatwić, 
osobiście jestem w stanie położyć betonowe płyty, ale nie wiem, czy mogę to 
wykonać?” 
 
Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański również był zainteresowany możliwością 
wykorzystania do końca roku funduszu sołeckiego. 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska przypomniała o konieczności 
remontu drogi w jej wsi oraz wnioskowała o wymianę lamp oświetleniowych. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski przekazał prośbę mieszkańców Gruduska, 
aby wzmóc działania w celu przywrócenia posterunku policji, gdyż zaczyna się 
notować coraz więcej wykroczeń. 
 
W tym miejscu obrad Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poprosiła o zabranie 
głosu przybyłych na Sesję  gości – Pana Andrzeja Gemel i Pana Kamila 
Przybyszewskiego, którzy chcieliby nam przedstawić informacje związane z kolejką 
wąskotorową. Oświadczyli, co następuje: przed wieloma laty, z uwagi na małą ilość 
dobrych dróg, uruchamiane były linie kolejowe, w tym linie kolejki wąskotorowej. 
Koleje te spełniały swoją rolę przez długi okres czasu, niemal do dnia dzisiejszego a 
tam, gdzie polikwidowano linie, teraz się tego żałuje. Drogi niszczeją a samorządy nie 
stać na ich naprawianie. Obecnie sytuacja może się odwrócić. Przywraca się byłe linie 
kolejowe, co gminom niejednokrotnie przynosi to zysk, gdyż tanim kosztem przewozi 



  

się towary i ludzi. Kolejki wąskotorowe mogą być także atrakcją turystyczną, bardziej 
popularną niż np. ścieżki rowerowe. W wyniku przeprowadzonych sondaży, m.in. na 
stacjach paliwowych, większość pytanych opowiadała się za odtworzeniem szlaków 
kolejki wąskotorowej. Torowiska jeszcze istnieją i nie wolno ich zamieniać na ścieżki 
rowerowe, a większość obiektów kolejki to zabytki. Szyny można zdjąć i je sprzedać z 
zyskiem dla gminy, ale później już się tego nie da odtworzyć lub będzie to bardzo 
kosztowne. Na Zachodzie Europy powszechne jest już zjawisko przywracania byłych 
szlaków kolejowych, dlatego też i u nas warto się nad tym zastanowić. Szczególnie 
powinny to zrobić gminy, przez które przebiegają byłe linie kolejowe, tworząc lokalne 
grupy kolejowe. O poważnym zajęciu się tym zagadnieniem powinny decydować 
przede wszystkim względy ekonomiczne. Są już pomysły, jak reaktywować byłe 
koleje wąskotorowe. 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska stwierdziła, że na pewno dana 
instytucja nie może przekraczać swojego budżetu, ale żeby precyzyjnie odpowiedzieć 
na pytanie radnego Pana Kołakowskiego, trzeba dokładnie poznać stan faktyczny 
zagadnienia aby nikogo nie skrzywdzić. Radni mieli czas i możliwość wyjaśnienia tego 
problemu na komisjach. Dyrektor GOKiS mógł się nie zmieścić w swoim budżecie a 
wiedząc, że na każdej Sesji są dokonywane zmiany w budżecie gminy, wystąpił z 
prośbą o dotację. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „wystąpię do Powiatowego Zarządu Dróg o wycięcie 
topoli przy drodze do Stryjewa. Dzieje się coś niedobrego z chodnikiem w 
Nieborzynie, jest on przy drodze gminnej. Musimy jakoś rozwiązać ten problem, ale 
na pewno nie w tym roku. Staramy się oszczędzać także na oświetleniu ulicznym, 
dlatego musimy się zastanowić, jak pogodzić finanse z interesem mieszkańców 
osiedla przy ul. Kolejowej i zapewnić tam całonocne oświetlenie. W najbliższym 
czasie zamierzam dokładniej przyjrzeć się tematowi oświetlenia ulicznego. Firma, 
która przeprowadza modernizację drogi w kierunku Rąbieża Gruduskiego ma pewien 
poślizg w wykonywaniu robót. Może wpływ na to mają warunki atmosferyczne, może 
jest zły projekt a może wina leży po stronie firmy? Chodnik przy osiedlu na 
ul.Kolejowej na pewno zostanie dokończony, musimy cierpliwie poczekać. Z 
posypywaniem chodników i bocznych ulic w Grudusku mogą być kłopoty, gdyż mało 
mamy środków na ten cel. Znam problem drogi w Żarnowie, rozmawiałem o tym z 
policją, aby skontrolowali, jakie pojazdy jeżdżą ta drogą. Są tam ustawione 
odpowiednie znaki drogowe, ale to nie daje efektu. Dzisiaj trudno jest powiedzieć, 
jaki będzie deficyt w budżecie gminy do końca roku. Będziemy się starali, aby był jak 
najmniejszy, liczymy jeszcze na wpływy. Ale są już np. pytania dotyczące 
wykorzystania funduszu sołeckiego. Zanotowałem sobie problem drogi Rąbież 
Gruduski – Kołaki, postaramy się w tym temacie coś zrobić. Zarośla przy drodze z 
Humięcina do Zeńboka miały wyciąć osoby odpracowujące kary w ramach robót 
społecznych, ale nie wykonali tego. Mam teraz kolejną taką osobę i zlecę jej te 
roboty. W piątek będziemy już mieli materiał na naprawę dachu na przystanku 
autobusowym. Zakład Energetyczny dokonywał przeglądu lamp oświetleniowych, ale 
wszystkie zgłoszone uwagi w tym zakresie przekażę Panu Ryszardowi Czaplickiemu. 
Spotkam się z Panem Adamem Olszewskim i porozmawiamy na temat rozwiązania 
problemu drogi do Pszczółek-Czubaków. Dysponujemy już trzema wariantami 
rozbudowy kanalizacji w kierunku Wiśniewa, po konsultacjach z panem sołtysem i 



  

mieszkańcami wybierzemy najlepszy, a następnie zlecimy już prace projektowe. 
Zmiany do budżetu gminy przychodzą niemal każdego dnia. Dlatego też podrzucamy 
radnym odpowiedni materiał w ostatniej chwili, gdyż chcemy aby dysponowali 
najbardziej aktualnymi informacjami. Zmieniają się przepisy w sprawie zbiórki 
odpadów, stąd też nowy regulamin przyjmiemy trochę później. Chcemy posłużyć się 
obligacjami, gdyż jest pewien niedobór finansowy a chodzi przecież o oszczędności. 
Mamy obecnie pewne problemy kadrowe w finansach, praktycznie pracują tylko dwie 
osoby. Nie zatrudniam nowych pracowników i czekam na powrót do pracy dwóch 
pracownic.  
Mam prośbę, aby z wykorzystaniem funduszu sołeckiego jeszcze trochę poczekać. 
Postaram się, aby uszkodzenia nawierzchni drogi do Kołaków Wielkich zostały szybko 
naprawione. Mam nadzieję, że doprowadzenie do końca modernizacji tej drogi uda 
się już w przyszłym roku. Popieram propozycję Pana Jerzego Smolińskiego odnośnie 
wykonania platformy dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w Wiśniewie, 
pojedziemy w tej sprawie do Zarządu Dróg. Pamiętam o konieczności naprawy drogi 
w Leśniewie Dolnym. Jestem otwarty na temat powrotu posterunku policji do 
Gruduska. Ostatnio odbyła się debata na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu 
ciechanowskiego, powstała mapa zagrożeń. Dysponujemy pomieszczeniami z 
przeznaczeniem na posterunek, w tej sprawie rozmawiałem z posłanką na Sejm. Nie 
ma żadnych przeszkód, aby na Sesje Rady zapraszać komendantów OSP.” 
 
W związku z wnioskiem Pana Jacka Ramy ustalono, iż na następnej sesji Pan 
dyrektor GOKiS wraz z panią księgową udzielą szczegółowych wyjaśnień odnośnie 
swojego budżetu. Pan Radny Makijonko zapytał: czy jeśli dzisiaj zostaną przyjęte 
zmiany w budżecie, to po co będzie potrzebne spotkanie z dyrektorem i panią 
księgową?  
 
Zgodnie z wnioskiem radnego Pana Waldemara Kołakowskiego, przyjętym 
jednomyślnie przez Radę , przystąpiono do pkt.7 obrad – podjęcie uchwał. 
 
 Ad.pkt.7 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 72/XI/2016 Rady Gminy 
Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 r. dotyczącej emisji obligacji 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „nasze zamierzenia co do wykonania budżetu są 
bardzo ambitne, chcemy, aby wszyscy mieszkańcy byli usatysfakcjonowani. Jednak to 
się nie udaje, po prostu brakuje nam pieniędzy. Na ok. 11,5 mln zł dochodu, 
potrzeby kształtują się w granicach 13 mln zł. Zadaniem naszym jest ten budżet 
zbilansować. Ale lina jest naprężona, nie wszystkie pieniądze wpływają, doszły 
dodatkowe wydatki na bieżące potrzeby i nieprzewidziane sprawy, np. na 
opracowanie programów, projektów kanalizacji. A takie wydatki musieliśmy ponieść, 
aby później liczyć na otrzymanie dofinansowania naszych inwestycji. Do 
nieprzewidzianych sytuacji należy także zaliczyć odejście na emeryturę nauczycieli i 
konieczność wypłaty dla nich odpraw emerytalnych, potrzeba naprawy dachu na 



  

budynku pawilonu szkolnego. Mieliśmy nadzieję, że to wszystko uda się jakoś 
poukładać, ale jest już końcówka roku a sytuacja w dalszym ciągu jest nie jest dobra. 
Dotacje ze strony Ministerstwa Finansów są coraz mniejsze. Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu miał obcięty budżet, teraz chcemy go trochę wyrównać. Ok. 100 tys. zł miał 
też zabrany GOPS a dzisiaj brak im pieniędzy na wypłaty dla opiekunek. Stąd prośba 
do Rady o przyjęcie uchwały dotyczącej obligacji.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski stwierdził, że należy zwiększyć skuteczność ściągania 
zaległości. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „daje się zaobserwować tendencję, że zaległe 
pieniądze spływają. Trudno jest dociec, jakie są przyczyny, że mieszkańcy nie 
realizują obowiązku opłat. Chce się ludziom pomóc, a oni wszystko bagatelizują.” 
 
Komisje Rady zgłosiły do projektu uchwały następujące opinie: 
- Komisja Społeczno-Socjalna wyraziła pozytywną opinię, ale niejednomyślnie, 
- Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska negatywnie 
ustosunkowała się do projektu uchwały, jednak jej poszczególni członkowie będą 
głosować według własnego uznania. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 172/XXII/2016 została przyjęta 10 głosami, przy 5 
głosach przeciwnych (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 
 
Opinie Komisji: 
- Komisja Społeczno-Socjalna – z uwagi na podzielone głosy nie podjęto 
rozstrzygającej opinii 
- Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – członkowie 
Komisji powinni głosować według własnego uznania  
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 173/XXII/2016 przyjęta została 10 głosami przy 
5 głosach przeciwnych (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2016-2031 
 
Opinie Komisji: 
- Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna, niejednomyślna 
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska - członkowie 
Komisji powinni głosować według własnego uznania  
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 174/XXII/2016 przyjęta została 10 głosami przy 5 
głosach przeciwnych (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 



  

Pan Makijonko zwrócił uwagę, iż podatki były na komisjach rozpatrywane i są dwie 
wersje. Komisja Finansów wnioskowała o pozostawienie stawek z ubiegłego roku.  
 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszej sesji mamy przyjąć lub odrzucić 
uchwałę, której projekt Państwo otrzymali. Następnie odczytała projekt uchwały.  
 
Opinie Komisji: 
- Komisja Społeczno-Socjalna – opinia negatywna 
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
negatywna,  
 
W głosowaniu powyższy projekt uchwały został odrzucony 14 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym się (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  
 
Po przeczytaniu przez Panią Przewodniczącą projektu uchwały, Pan Makijonko zwrócił 
uwagę, że jeśli nie ma uchwały o zmianie podatków to obowiązują stare stawki i nie 
powinna być podejmowana uchwała o zwolnieniach. Sugestię Pana Makijonko 
przegłosowano. Jednomyślnie radni opowiedzieli się o niepodejmowaniu uchwały. 
 
W tym momencie powrócono do uchwały w sprawie nieruchomości. Pan Wójt 
zaproponował, aby przegłosować kolejno, każdą propozycję stawek.  
 
Pan Makijonko złożył wniosek, o ustalenie stawek podatkowych, przegłosowanie tego 
według stawek na ten rok, na rok 2017. O przegłosowanie i przyjęcie tego, aby 
przegłosować stare stawki dotyczące nieruchomości i będzie jasność w uchwale. Nikt 
nie będzie tego negował. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska stwierdziła, iż nie możemy działać pod presją i 
zaproponowała, aby w tej sprawie przygotowany został nowy projekt uchwały, z 
nowymi stawkami.  
 
Powyższy wniosek Pana Makijonko został poddany pod głosowanie: 6 radnych 
głosowało za jego przyjęciem, 6 radnych było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się 
od głosowania. 
 
Wobec równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decydujący głos w sprawie przyjęcie 
w/w wniosku miała Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska, która wniosek odrzuciła.  
 
Następnie poddała pod głosowanie złożony przez siebie wniosek, dotyczący 
przygotowania nowej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.  
 
„Za” opowiedziało się 9 radnych, nikt nie był przeciw, od głosowania wstrzymało się 
6 radnych.  
 
 Wobec tego ustalono, że na następną sesję zostanie przygotowana nowa uchwała.  



  

 

Pan Makijonko stwierdził, że jeśli jest w porządku obrad uchwalenie podatków na 
2017 rok, to na dzisiejszej sesji mamy wszelkie umocowania prawne, aby taką 
uchwałę przyjąć.  
 
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych oraz zwolnień od podatku 
 
Opinie Komisji: 
- Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna 
- Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
negatywna, Komisja uznała, że powinny obowiązywać stawki na poziomie roku 2016 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała została przyjęta 9 głosami, przy 6 głosach 
przeciwnych. Nikt się nie wstrzymał.  
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.4 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w okresie międzysesyjnym realizowane były 
prace przygotowawcze związane z możliwością pozyskania funduszy unijnych. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP w Grudusku, zakup 
będzie dokonany w 2018 roku. Dofinansowanie to wyniosło 40 % wartości pojazdu, 
ok. 100-150 tys. zł dołoży gmina z własnego budżetu. Udało się także pozyskać 
środki na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Wartość kosztorysowa tego 
zadania to ok. 450 tys. zł, dofinansowanie 80 % wartości zadania, ok. 100 tys. zł to 
środki własne. Zakres prac będzie obejmował m.in. ocieplenie budynku, montaż 
paneli solarnych, ocieplenie dachu, wymianę ogrzewania z węglowego na gazowe. 
Wymieniony został dach na remizie OSP w Grudusku, trwają remonty świetlic w 
Kołakach Wielkich i Mierzanowie, rozliczane jest zadanie zbiórki azbestu. W dniu 5 
grudnia złożymy wniosek na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji w kierunku 
Humięcina-Klar, opracowana została koncepcja przedłużenia sieci kanalizacyjnej do 
Wiśniewa. W okresie międzysesyjnym przygotowywane były także projekty związane 
z kulturą o wartości do 50 tys. zł, w ramach lokalnej grupy działania. Przysłano nam 
z PKP projekt porozumienia dotyczącego przejęcia obiektów kolejki wąskotorowej, z 
którym zapoznałem na posiedzeniu komisji Rady. Projekt ten zawiera sporo 
niejasności, dlatego też wymaga dokładnego przeanalizowania. W Leśniewie Górnym 
wybrano nowego sołtysa, którym został Pan Marcin Piotrowicz. W ostatni 
poniedziałek uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą, na którym omawiany był 
temat reformy oświaty. Prace w tym zakresie przyśpieszają, wszystko wskazuje na 
to, że wrócimy do dawnego systemu szkół podstawowych. Obawiam się, że będzie 
problem ze szkołą w Humięcinie a konkretnie z zapewnieniem warunków lokalowych, 
gdyż teraz ma być szkoła 8-klasowa. Na spotkaniu tym była także mowa o 
wyposażeniu szkół w sprzęt oraz zapewnieniu kadry nauczycielskiej, gdyż do szkoły 
podstawowej będą wchodzić nowe przedmioty. Do 31 marca przyszłego roku musimy 
utworzyć nową sieć szkół na terenie gminy. W dniu wczorajszym w Starostwie 
Powiatowym brałem udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym działalności 



  

Powiatowego Centrum Kultury. Ma zostać utworzony link na naszej stronie 
internetowej, za pomocą którego będzie się można dowiedzieć, co się aktualnie 
dzieje w PCK. W tym miejscu wspomnę o naszej stronie BIP. W dniu jutrzejszym 
spotkam się z informatykiem, który projektuje szatę graficzną strony. Wszystkie 
dane, które zawierała poprzednia strona zostały odzyskane. Także wczoraj spotkałem 
się z mieszkańcami bloków przy ul. Kolejowej, omawialiśmy problem związany ze złą 
numeracją działek. Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, gdzie m.in. poruszony był temat afrykańskiego pomoru świń oraz 
przygotowań do okresu zimowego. Powiatowy Lekarz Weterynarii uczulał, aby w tym 
zakresie hodowcy trzody chlewnej zachowali szczególną ostrożność. Złożyłem 
informację, że w naszej gminie przeprowadzony został przetarg na wybór firm, które 
będą odśnieżać nasze drogi. Teren gminy podzielony jest na cztery rejony 
odśnieżania, z których każdy obsługiwany będzie przez uczestników postępowania 
przetargowego. Dokładne informacje są umieszczone na stronie internetowej. 
Podpisany został akt notarialny w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości 
Rolnych działki przy stadionie sportowym, byłem w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, 
gdzie oddalono apelację archeologa Pana Stanisława Petrykowskiego. Zobowiązany 
on został do zwrotu kosztów sądowych oraz wykonania dokumentacji z 
przeprowadzonych badań. W dniu 11 listopada tradycyjnie obchodzone było Święto 
Niepodległości, uroczystości odbyły się na cmentarzu oraz w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu, gdzie obejrzeliśmy spektakl w wykonaniu młodzieży szkolnej. 9 
listopada spotkaliśmy się z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym, aby zapoznać ich 
ze stworzonymi warunkami nauczania. Bacznie przyglądam się modernizacji drogi w 
kierunku Chorzel. Jest wiele problemów, ostatnio w czasie prac uszkodzony został 
zbieracz wchodzący w skład urządzeń melioracyjnych. W dniu 4 listopada na 
cmentarzu w Ciechanowie odbyła się ceremonia pochowania szczątków ludzkich, 
znalezionych na jednej z posesji przy ul.Żeromskiego. Zorganizowaliśmy spotkanie z 
mieszkańcami Gruduska w związku z planowaną budową sieci gazowej. Wcześniej 
było spore zainteresowanie tym tematem, teraz wpłynęło tylko ok. 50 wniosków. Być 
może ludzi mogą odstraszać koszty, ale wydaje mi się, że na pewno będą one niższe, 
niż wstępnie podano. Nie przegapmy tej okazji, dzięki temu możemy ściągnąć na 
teren gminy inwestorów. Apeluję do państwa radnych z Gruduska, aby włączyli się w 
przekonywanie mieszkańców aby gaz był doprowadzony. Wnioski mieszkańcy 
powinni złożyć do końca roku. Uczestniczyłem w kongresie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, na którym Marszałek Województwa oświadczył, że w związku z 
dużą ilością wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg, na Mazowszu będą 
podejmowane działania w celu zabezpieczenia jak najwięcej pieniędzy właśnie na ten 
cel. Byłoby to bardzo dobre posunięcie, gdyż sami wiemy, ile wniosków złożyliśmy w 
tym zakresie i nie zostały one z różnych powodów, niezależnych od nas 
zrealizowane”. Pan Wójt przedstawił również działania, jakie podjął w związku z m.in. 
drogą do Trojan, Pszczółek oraz w sprawie chodników w Łysakowie.  
   
Ad.pkt.8 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki  poinformował, że można składać nowe wnioski o 
odszkodowania za straty w uprawach, a dzisiaj do godz.12oo powinny zostać 
dostarczone do ostemplowania przez Wojewodę poprzednie protokoły strat powyżej 



  

30%, które nie były podstemplowane przez pana Wojewodę.  Jutro lub w piątek 
rolnicy będą mogli je odebrać.  
Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiana była 
jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie gminy powiatu zostały zobowiązane do 
jak najszybszego wskazania terenów, na których urządzone zostaną grzebowiska 
zwierząt. Pan Wójt zwrócił się z prośbą o pomoc we wskazaniu takiego terenu w 
naszej gminie. 
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wybór firmy, która  w 
przyszłym roku będzie odbierała z terenu naszej gminy odpady komunalne. W 
specyfikacji zamówienia zamieszczony zostanie zapis, że odpady będą zbierane co 
dwa tygodnie, później będzie można dokonać ewentualnych poprawek. Spróbujmy 
obniżyć koszty. Oszczędności związane byłyby głównie z transportem.  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zadał pytanie: czy z bloków śmieci będą również 
odbierane co 2 tygodnie? Od tych ludzi, którzy trzymają śmieci w piwnicy? Trzeba by 
to było jakoś rozwiązać.  
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że powinno nasuwać się pytanie: jaką mamy 
gwarancję, że w przypadku zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów i wygrania 
przetargu przez firmę, która poprzednio świadczyła u nas taką usługę, uwzględni ona 
ten fakt w swojej ofercie cenowej? 
Pan Wójt odpowiedział, że jedynym rozwiązaniem sytuacji jest ogłoszenie przetargu, 
który wyłoni wykonawcę.  
 
Radny Pan Andrzej Rykowski prosił, aby posypać piaskiem podjazd  przy wyjeździe z 
drogi od Humięcina-Andrych na szosę ciechanowską. 
 
Rada zdecydowała, że na dzisiejszej Sesji nie ma potrzeby omawiania projektu 
budżetu gminy na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2017-2030, gdyż zostało to uczynione na posiedzeniach Komisji Rady.  
  
Ad.pkt.9 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXII Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


