
 
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 

nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 12 grudnia 2016 roku 
 

 
 
 
Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.1400, zakończono o godz.1610. 

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 12 
radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXIII Sesji Rady, który został 
przyjęty w następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach:  
- zmiany Uchwały Nr 72/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 r. w 
sprawie emisji obligacji, 
- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
-  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
- zwolnień z podatku od nieruchomości 
3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 
 
 Ad.pkt.2 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 72/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 
27 stycznia 2016 r. w sprawie emisji obligacji 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale w 
tej sprawie z dnia 30 listopada br., w paragrafie Nr 1 nie został zawarty zapis o 
ogólnej liczbie wyemitowanych obligacji, stąd też wynikła konieczność wprowadzenia 
poprawek. 
 
Radny Pan Jacek Rama zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały mówiący, że 
rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte także z kredytów, a tych 
przecież już nie planujemy zaciągać. 
 



  

Podczas głosowania powyższa Uchwała Nr 176/XXIII/2016 została przyjęta 9 głosami 
przy 3 głosach przeciwnych (głosowało 12 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że firma Polkomtel, która dzierżawi od 
nas grunty na oczyszczalni ścieków, wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie umowy tej 
dzierżawy do 2026 roku. Za dzierżawę firma płaci gminie kwartalnie 950 ero. 
 
W czasie dyskusji zgłoszony został wniosek, aby okres dzierżawy przedłużyć tylko do 
5 lat. 
 
W czasie głosowania, za okresem przedłużenia umowy na 10 lat było 8 radnych, za 
okresem przedłużenia umowy na 5 lat – 4 radnych. 
 
Podczas następnego głosowania w/w Uchwała Nr 177/XXIII/2016 przyjęta została 9 
głosami przy 3 głosach przeciwnych (głosowało 12 radnych), wraz z wcześniej 
przyjętym wnioskiem przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2026 roku. 
 
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski stwierdził, że radni otrzymali dzisiaj taki sam 
projekt uchwały, jak na poprzedniej Sesji. W nowym projekcie miały być 
uwzględnione stawki podatkowe obowiązujące w 2016 roku. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska oświadczyła, że na poprzedniej Sesji 
wnioskowała o przygotowanie projektu uchwały z nowymi stawkami podatkowymi. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca stwierdził, że zaproponowane w projekcie uchwały 
stawki spowodują, że ogólna różnica w kwocie podatku w porównaniu z rokiem 2016,  
będzie bardzo duża. Uważał, że za dużo ucieka gminie pieniędzy, np. w byłym 
Ośrodku Zdrowia jest pustostan i w związku z tym tracimy rocznie ok. 50 tys. zł. 
Poinformował, iż Pan Rzodkiewicz zasięgał opinii u pracownika gminy – różnica w 
jego podatku wyniosłaby ok. 184 zł.  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko przypomniał, że największa kwota zaległości jest w 
podatku od nieruchomości, stąd też należy sądzić, że zwiększenie stawek tego 
podatku spowoduje także wzrost zaległości. 
 
Pan Makijonko potwierdził, że mieszkańcy zarzucają istnienie już od 2 lat pustostanu 
w byłym Ośrodku Zdrowia. Uważał, że należy zostawić pomieszczenia na planowany 
posterunek policji, pozostałą część zagospodarować. Policja powinna ostatecznie 
zdecydować, czy chce aby w Grudusku był posterunek.  
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski zwrócił uwagę, iż policjanci obejmowali by swym 
działaniem trzy gminy, a Grudusk będzie ponosił koszty utrzymania pomieszczeń.  
Stwierdził także, iż podatek rolny jest niższy, ale wynika to z niższych stawek GUS, 
nie mieliśmy na to wpływu. Zwrócił uwagę, że jednocześnie rolnicy otrzymują niższe 



  

stawki za swoje produkty. Jeśli podwyżki byłyby częściej, ale o niższe kwoty, to 
ludzie nie odczuliby tego tak drastycznie.  
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski był zdania, że przy ustalaniu wysokości stawek 
podatkowych należy brać pod uwagę opinię wyborców, szczególnie ludzi o 
najmniejszych dochodach. 
 
Radny Pan Jacek Rama zaproponował, aby brakujących w budżecie gminy pieniędzy 
szukać poprzez plany naprawcze a nie obarczać ludzi coraz wyższymi podatkami.  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki podkreślał, że wyższe stawki podatków 
zrekompensowałyby niższy podatek rolny, rolnicy są zawsze opodatkowani najwyżej.  
Łącznie zrekompensowalibyśmy stratę w podatku rolnym o ok. 81 tys. zł. W 
przypadku podatku od mieszkań, podwyżka dałaby ok. 14 tys. złotych więcej. 
Proponowane stawki nie są maksymalne. W innych gminach analogiczne stawki 
podatkowe są wyższe. Brakujące w budżecie gminy środki musimy także pozyskać 
m.in. z podatków. Im wyższe stawki podatkowe, tym lepiej dla budżetu. Uważał, że 
zaproponowane przez niego stawki podatku od nieruchomości wniosłyby dla budżetu 
bardzo dużo. Może byłby to szok dla mieszkańców, ale musimy pamiętać, że na 
potrzeby gminy składają się wszyscy. Jeżeli nie chcemy podwyższać podatków i 
pozyskiwać dodatkowych środków do budżetu, ograniczmy wydatki, nie planujmy 
inwestycji na co najmniej 2 lata. Jednak na rozpoczęte już projekty unijne – 
kanalizację, termomodernizację pieniądze muszą być. Do opracowania wniosków 
potrzebne są fundusze np. na mapy. Nabór wniosków jest jednorazowy, więc należy 
w maksymalny sposób wykorzystać szansę. Wysokość podatków powinniśmy 
podnosić w sposób sensowny, aby nie stracić na subwencjach. Dlatego też pod tym 
względem został opracowany projekt uchwały. 
Pan Wójt poinformował, że pomieszczenia w byłym Ośrodku Zdrowia planowane są 
na wykorzystanie przez posterunek policji, gdyż w dalszym ciągu nie 
zrezygnowaliśmy z tych zamierzeń. Na posterunku urzędowałoby 11 funkcjonariuszy. 
Gmina udostępnia lokal, policja opłaca wszystkie media.  
 
W czasie dalszej dyskusji zgłoszony został wniosek, aby w § 1 pkt 1 ppk c projektu 
uchwały, stawkę podatku ustalić w wysokości 0,20 zł. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 178/XXIII/2016 została przyjęta 7 głosami przy 
5 głosach przeciwnych (głosowało 12 radnych), wraz z w/w wnioskiem. 
 
- projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 179/XXIII/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 12 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 

 
 
 



  

Ad.pkt.3 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że na dzisiejszą Sesję 
został zaproszony Dyrektor GOKiS Pan Marek Szpakut, który udzielił wyjaśnień 
odnośnie dyskutowanego na poprzedniej Sesji problemu związanego z 
dofinansowaniem działalności Ośrodka w kwocie 50 tys. zł. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „budżet GOKiS został obcięty, stąd też teraz 
Ośrodek otrzymał dofinansowanie, gdyż do zamknięcia tego budżetu zabrakło ok. 50 
tys. zł. Jednak wcześniej otrzymaliśmy informację, że jest to kwota 2 tys. zł. 
Dlaczego pan Dyrektor wcześniej nie informował o takiej sytuacji, nie zgłaszał do 
Rady, że jest przyznane mniej pieniędzy i na koniec roku będzie brakowało funduszy? 
Ponadto na co zostały przeznaczone pieniądze na gród?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „czy prawdą jest, że te brakujące pieniądze miały być 
przeznaczone na wynagrodzenia pracowników GOKiS, jeżeli tak, to dlaczego zostały 
naruszone? Dyrektor Ośrodka powinien przewidzieć wszystkie wydatki. Czy gmina 
jest winna pieniądze Spółdzielni?” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca stwierdził, że w GOKiS zmniejszyły się wydatki na 
pracowników, gdyż obecnie nie ma sprzątaczki, pan Dyrektor nie ponosi kosztów 
obsługi księgowej. Ponadto pieniądze przeznaczone na utrzymanie Grodziska, którym 
obecnie zarządza GOKiS pozostały w niezmienionej kwocie ok. 41 tys.zł.  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko uważał, że sprawa dofinansowania GOKiS została już 
zamknięta na poprzedniej Sesji, gdyż brakujące pieniądze zostały przyznane, ale w 
przyszłym roku nie można dopuścić do takich sytuacji. Czy Dyrektor zgłaszał 
wcześniej problemy np. o zwiększenie pieniędzy na wyjazd orkiestry? Gdyby nie było 
z czego dołożyć to co wtedy? Jeśli wiadomo byłoby wcześniej o problemach 
finansowych, to Dyrektor GOKiS nie zrobiłby jakiejś imprezy i być może środków by 
starczyło.” 
 
Dyrektor GOKiS Pan Marek Szpakut – „już na etapie uchwalania budżetu wiadomo 
było, że na działalność GOKiS zabraknie środków. Mój projekt budżetu zakładał 
kwotę 432 tys. zł a otrzymaliśmy tylko 337 tys. zł. W ciągu roku udało się 
wypracować 42 tys. zł. Pieniądze były wydatkowane nie tylko na GOKiS, ale także na 
utrzymanie stadionu, grodziska, na potrzeby orkiestry. Czy powinna przestać istnieć 
orkiestra bo nie ma pieniędzy? Pieniądze na orkiestrę to nie tylko pensja 
kapelmistrza. Pan Żuchowski miał wiele propozycji, jednak zdecydował zostać w 
Grudusku, należało więc dać mu podwyżkę. Jest bardzo zaangażowany w swoją 
pracę, cieszy się ogólnym uznaniem. Ponadto w tym roku należało wypłacić dwie 
nagrody jubileuszowe. Wszystkie podstawowe potrzeby były ujęte w projekcie 
budżetu. Dotacja w wysokości 50 tys. zł nie jest przeznaczona na dodatkowe wypłaty 
dla pracowników. Pieniądze te są potrzebne na utrzymanie orkiestry i inne niezbędne 
wydatki, jak opłaty za wodę czy za energię. W ubiegłym roku nie przychodziły faktury 
za zużycie prądu. W tym roku muszę z tego tytułu zapłacić 6 tys. zł. Fundusze 
otrzymane na utrzymanie grodu zostały przeznaczone na wspólną organizację 
imprez, zakup grilla, obsługę festynu.” 



  

 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska na podstawie dokumentów 
finansowych zapoznała z wydatkami GOKiS w 2016 roku. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „Dyrektor GOKiS ciągle meldował o braku środków, 
jednak nie było możliwości ich przekazania. Przy okazji uchwalania budżetu na rok 
przyszły, pokażę jakie są mechanizmy opracowywania projektu. Nie tylko dla GOKiS 
zabrakło pieniędzy, np. na potrzeby szkół potrzeba jest ok. 100 tys. zł, nie mamy w 
tej chwili pieniędzy na wypłaty diet dla radnych. Do końca roku będziemy się starali, 
aby te pieniądze gdzieś znaleźć. W ciągu roku niektóre koszty musiały być 
poniesione. Wykonywany był projekt kanalizacji, projekty modernizacji dróg. Gdyby 
to nie zostało zrealizowane, nie moglibyśmy złożyć wniosku o dotację. Jeśli chodzi o 
Spółdzielnię, gmina w tej chwili nie ma większych zobowiązań.” 
 
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt zapoznał z następującymi tematami: 
„Powinniśmy w końcu rozwiązać problem placu targowego w Grudusku. Aż się prosi, 
abyśmy dysponowali takim placem, może do chwili jego znalezienia Gminna 
Spółdzielnia przejmie wszystko na swój teren? Na organizację targowisk można 
pozyskać pieniądze z programu Marszałka Województwa, który na ten cel dysponuje 
ogólną pulą 10 mln zł. W Grudusku są takie place, które można byłoby wykupić i 
zgodnie z odpowiednim projektem zorganizować na nich targowisko. Mam na uwadze 
działkę przy ul. Strażackiej, która kiedyś należała do Państwa Stec, można rozmawiać 
w sprawie zakupu takich działek przy ul. Żeromskiego z Panią Łąkowską i Panem 
Zarębą, panem Matrasem. W czwartek w Agencji Nieruchomości Rolnych 
rozmawiałem na temat przejęcia gruntów, na których powstałby zalew. Agencja chce 
przekazać nam te grunty, ale też chce mieć potwierdzenie, że ten teren 
zagospodarujemy. Należałoby wykonać m.in. badania hydrogeologiczne. Jedna z firm 
takie badania wyceniła na ok. 80 tys. zł. Mówiłem już na ostatniej Sesji Rady, że 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii ponagla nas do wyznaczenia na terenie gminy 
grzebowiska zwierząt. Musimy wspólnie wytypować taki teren. W poprzednich latach 
organizowana była gminna Wigilia. W tym roku jest propozycja zorganizowania 
otwartego wieczoru wigilijnego w dniu 21 grudnia, w Gminnym Ośrodku Kultury i 
Sportu. Przygotowany jest już specjalny program. Organizowane w poprzednich 
latach uroczystości wigilijne kosztowały nas ok. 1 tys. zł każda. Pragnę 
zakomunikować, że kupiłem sobie nowy samochód marki „Skoda” za kwotę 55 tys. 
zł, z czego 27 tys. zł to zaciągnięty kredyt.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zaproponował, że plac targowy można urządzić na 
gruntach za byłym Ośrodkiem Zdrowia, po uprzednim uporządkowaniu tego terenu. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski uważał, że na plac targowy zorganizowany na działce 
przy ul.Strażackiej, będzie utrudniony dojazd. Zasugerował, że można zastanowić się  
także nad działką obok posesji Pana Matrasa. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko był zdania, że nie należy szukać placu targowego 
zbyt daleko od centrum Gruduska, bo może wtedy nie cieszyć się dużym 
zainteresowaniem. 



  

Pan Makijonko wyraził obawę, czy słusznym posunięciem będzie zlecenie badań na 
gruntach planowanego zalewu i ponoszenie kosztów, skoro nie mamy pewności, czy 
Agencja Nieruchomości Rolnych rzeczywiście te grunty gminie przekaże. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca poinformował, że Pan Kowalski z Gruduska nabywając 
posiadłość od Państwa Czaplickich przy ul.Żeromskiego w Grudusku, zgłosił 
zastrzeżenia co do płatności podatku od nieruchomości przez poprzednich właścicieli 
posiadłości, stwierdzając znaczne zaniżenie istniejącego metrażu budynków. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zapewnił, iż powyższy problem zostanie dokładnie 
wyjaśniony. 
 
Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXIII Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
      
    
 
   Protokółował                                                                    Przewodnicząca Rady                                                                                                                                                                                                                                            
Jerzy Czarniewicz                                                                     mgr Beata Ciska 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 


