
 PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1535. 

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, obecnych jest 14 
radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXIV 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.  Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w Gminie 
Grudusk. 

6. Informacja o realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

     7. Rozpatrzenie skargi Pana Jacka Ramy i Pana Zdzisława Gorczycy  
           na działalność Wójta Gminy Grudusk w zakresie „braku dostępu do strony                    
           internetowej, na której umieszczony był „Biuletyn Informacji Publicznej”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 
    -   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk  
        na lata 2016-2030, 

- zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok, 
- przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok, 

     9. Sprawy różne. 
    10. Zamknięcie obrad. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „Pani Przewodnicząca otwierając obrady 
zakomunikowała, że na stan 15 radnych na Sesji jest obecnych 14 radnych. Czy Pani 
Przewodnicząca sprawdziła, że wszyscy radni zostali prawidłowo poinformowani o 
dzisiejszych obradach?” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska oświadczyła, że za informowanie radnych o 
obradach odpowiedzialny jest Pan Jerzy Czarniewicz a z obecnych na dzisiejszej Sesji 
radnych nikt nie zgłasza, że nie otrzymał powiadomienia. 



  

W głosowaniu w/w porządek obrad został przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 
 
Na salę obrad przybył Pan Andrzej Rykowski, obecnych 15 radnych. 
 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokoły z XXII i 
XXIII 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. 
 
Zgodnie z wnioskiem Pani Przewodniczącej, powyższe protokoły zostały przyjęte 
jednomyślnie (głosowało 15 radnych) i bez uwag. 
 
Ad.pkt.3 
 
     Radny Pan Stanisław Makijonko – „oznakowanie ul.Strażackiej w dalszym ciągu 
stanowi problem, pojazdy nie mogą wjechać na tę ulicę. Niektóre gminy już ogłosiły 
przetargi na odbiór odpadów komunalnych. Kiedy taki przetarg będzie ogłoszony w 
naszej gminie?” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „chciałbym, aby ktoś zwrócił uwagę na jakość prac 
firmy, która przebudowuje drogę i chodniki na ul. Kolejowej. Należy wykonać 
przepust na wjeździe na stację kolejki wąskotorowej, aby umożliwić prawidłowy 
odpływ wody. Na jakim etapie realizacji jest temat podłączenia do kanalizacji 
mieszkańców budynku należącego do PKP? Pisałem w tej sprawie i otrzymałem 
odpowiedź, że sprawa zostanie załatwiona do końca roku. Kiedy otrzymam 
odpowiedź od Pani Przewodniczącej na moje pismo w sprawie prawidłowości 
zrzeczenia się diet przez radnych za udział w jednej w Sesji w dniu 4 listopada br.?” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że na udzielenie odpowiedzi 
na pismo Pana Gorczycy ma 30 dni i w dniu jutrzejszym odpowiedź ta zostanie 
wysłana pocztą. 
 
Radny Pan Jacek Rama – „z dokumentacji jaką otrzymali radni wynika, że na 
modernizację drogi w Sokólniku przeznaczona została kwota 8 tys. zł a na drogę w 
Borzuchowie-Daćbogach kwota 7,3 tys. zł. Czy te kwoty zostały już w całości 
wykorzystane? Na jakim etapie jest temat związany z powrotem posterunku policji do 
Gruduska? Wyposażane były świetlice wiejskie, jakie to przyniosło efekty?" 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „po raz kolejny proszę o wystąpienie do Powiatowego 
Zarządu Dróg o dokonanie naprawy ok. 1 km drogi wiodącej z Przywilcza do drogi 



  

wojewódzkiej Nr 616. Niedokończony jest także temat związany z rozmieszczeniem 
znaków informacyjnych na drogach w kierunku Kuskowa, Nieborzyna, Pszczółek i 
Zembrzusa. Zgłaszana była potrzeba wycięcia wierzb przy drodze do Przywilcza z 
uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa. Jeżeli PZD nie chce usunąć tych drzew, to 
niech chociaż zagwarantuje, że nie zagrażają one użytkownikom drogi.” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „dobrze byłoby, aby z początkiem nowego roku ogłosić 
przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji drogi do Pszczółek-Czubaków. Przy 
drodze tej należałoby już wyciąć zarośla.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski przypomniał o konieczności naprawy drogi w 
Kołakach Małych oraz drogi Kołaki Wielkie - Wiśniewo, którą, zgodnie z obietnicą Pani 
Przewodniczącej, mieli obejrzeć wszyscy radni. 
 
Radna Pani Barbara Żelazińska prosiła o wycięcie krzaków przy drodze do Leśniewa 
Górnego, które w tej chwili grożą porysowaniem samochodów. 
 
Sołtys wsi Sokołowo Pani Mirosława Przewodowska poinformowała, że w Sokołowie, 
na działce będącej jej własnością, jest zarwany przejazd przez rów. Zebraną z tej 
przyczyny wodę mogłaby przepompować jednostka OSP. Pani sołtys prosiła także o 
udzielenie odpowiedzi, czy w pełni został wykorzystany fundusz sołecki wsi 
Sokołowo? 
 
Sołtys wsi Mierzanowo Pani Hanna Brzozowska oświadczyła, że radni powinni także 
obejrzeć stan drogi w jej wsi. 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski wnioskował o dokończenie 
wycinki zarośli przy drodze do Borzuchowa, gdyż z wiosną problem jeszcze większy. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska prosiła o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, czy przepada niewykorzystany do końca roku fundusz sołecki? 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „temat związany z utrudnieniem wyjazdu z 
ul.Strażackiej był podnoszony nawet podczas policyjnej debaty na temat 
bezpieczeństwa w gminie. Wiąże się to z obowiązującą organizacją ruchu w centrum 
Gruduska, którą Mazowiecki Zarząd Dróg ustala co dwa lata. Pani Drążewska, 
Dyrektor Rejonu Drogowego MZD w Ciechanowie ma przyjrzeć się temu problemowi i 
być może już w przyszłym tygodniu zostanie on rozwiązany. Ponieważ nie zdążyliśmy 
uzgodnić z PSSE nowego projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku, na 
jeden miesiąc zostanie przedłużona z firmą NOVAGO umowa na zbiórkę odpadów z 
terenu naszej gminy, dopiero później ogłosimy nowy przetarg. Niektóre gminy  
ogłosiły już nowe przetargi na zbiórkę odpadów, jednak nie do końca wyszło to dla 
nich korzystnie. Województwo Mazowieckie nie przyjęło Planu Gospodarki Odpadami, 
gdyż niektórym firmom zajmującym się zbiórką odpadów, w planie tym nie 
uwzględniono instalacji posiadających status RIPOK, stąd też wytworzone na danym 
terenie odpady będą musiały być wożone nieraz do bardzo odległych miejsc, gdzie te 
urządzenia będą funkcjonowały. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem opłat za 
zbiórkę odpadów. Za jakość robót na drodze w kierunku Rąbieża Gruduskiego 



  

odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg. Faktem jest, że firma, która wykonuje 
modernizację tej drogi, nie jest najlepsza, roboty przeciągają się. Uczestniczymy w 
pracach zespołu budowy, jest w nim Pan Ryszard Czaplicki. W dniu 13 grudnia br. 
skierowaliśmy do głównego inżyniera MZD pismo w sprawie zajęcia stanowiska 
odnośnie odbioru wody z terenu byłej stacji PKP (Pan Wójt odczytał to pismo). 
Poinformowaliśmy także o uszkodzeniu zbieracza wody w Wiksinie i zalewaniu innych 
gruntów. Także w tej sprawie zgłosił się do nas Pan Wójcik, reprezentujący PKP. W 
przyszłym tygodniu będziemy na te wszystkie tematy rozmawiać z Panią Drążewską, 
do omówienia jest sporo problemów. Nie jesteśmy właścicielami budynków na byłej 
stacji kolejowej, więc w sprawie doprowadzenia tam kanalizacji powinna do nas 
wystąpić PKP. Mieszkańcy chcą, aby to podłączenie było od strony posiadłości Pana 
Kąckiego, który jednak do tej pory nie złożył nam takiej zgody. Nie ma odzewu ze 
strony PKP a koszt podłączenia do kanalizacji będzie na pewno wysoki. Faktycznie 
fundusze sołeckie Sokólnika i Borzuchowa-Daćbogów obejmowały remonty dróg. 
Drogi te były nawożone żwirem, jednak w tej chwili trudno jest powiedzieć, czy 
problem ten został załatwiony w całości. Do firmy Pana Piętki z Ciechanowa oraz do 
RDP Mława zwróciłem się o załatanie powstałych dziur w asfalcie na drodze w 
Sokólniku, ale niestety nam tego nie zrobiono. W przyszłorocznym budżecie musimy 
zrekompensować tym sołectwom, gdzie przyjęte zadania nie zostały do końca 
wykonane (w tym miejscu Pan Wójt poinformował o sposobie wykorzystania 
funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach – informacja stanowi załącznik do 
uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok). Odnośnie posterunku nadal 
czekamy na deklarację Policji, która powinna jasno się określić, czy jest 
zainteresowana otworzeniem posterunku w Grudusku. Wyposażenie świetlic – Pan 
Wójt dokładnie poinformował o podjętych działaniach -  na pewno stworzy warunki, 
że mieszkańcy wsi będą tu przychodzić i organizować się w różny sposób. Musimy się 
postarać, aby z drogą do Przywilcza wejść do programu Powiatowego Zarządu Dróg a 
problem związany z rozmieszczeniem znaków informacyjnych przy drogach 
spróbujemy rozwiązać z własnych środków. Wystąpię do Starostwa Powiatowego o 
wyrażenie zgody na wycięcie drzew przy drodze do Przywilcza. Temat modernizacji 
drogi do Pszczółek-Czubaków jest aktualny, w styczniu będę czynił starania w 
sprawie pozyskania środków na ten cel. W tej chwili przydzielono nam dwóch panów, 
którzy muszą odpracować nałożone kary. Ich skieruję do wycięcia zarośli przy 
drogach. Jak się tylko uda to spróbuję skierować cały nasz potencjał na remont dróg, 
także tej w Kołakach Małych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby radni obejrzeli drogi, 
które wymagają modernizacji, także drogę Kołaki – Wiśniewo oraz drogę w 
Mierzanowie. Problem związany z załamanym przepustem w Sokołowie muszę 
uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg, sami nie możemy tu nic zrobić. Fundusz 
sołecki, który nie został wykorzystany w danym roku, niestety nie może przejść na 
kolejny rok.” 
 
Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, czy istnieje jeszcze firma NOVAGO, 
gdyż dochodziły informacje, że została przejęta przez Chińczyków. 
 
Pan Wójt poinformował, że firma istnieje, w dalszym ciągu firmą zarządzają Panowie 
Arent i Szumkowski a na niedawnym spotkaniu nie było mowy o jej przejęciu przez 
Chińczyków. 
 



  

W tym miejscu obrad radni Pan Zdzisław Gorczyca i Pan Jacek Rama zwrócili uwagę 
na przypadek nie powiadomienia o jednej z Sesji radnego Pana Grzegorza Antczaka. 
Radny Pan Kołakowski również odniósł się do przypadku Pan Antczaka, który 
stwierdził, iż od piątku do poniedziałku było dość czasu na przekazanie informacji.  
Radny musi być powiadomiony listem poleconym, kurierem, musi otrzymać 
informację o sesji. Stwierdzono, że takie zaniedbanie może mieć pewne 
konsekwencje związane z nieważnością podjętych na tej sesji uchwał.  
 
Ad.pkt.4 
 

      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „mijający rok był trudny pod względem 
finansowym, może z nowym budżetem unikniemy sytuacji, z którymi borykaliśmy się 
w tym roku. Na pewno sytuacja byłaby lepsza gdybyśmy otrzymali zwrot pieniędzy, o 
które uszczuplono nam dofinansowanie modernizacji dróg wykonywanych wspólnie z 
gminą Czernice Borowe. Jednak w 2016 roku nie doczekaliśmy się rozpatrzenia przez 
sąd  złożonego przez mazowiecką jednostkę odwołania. Nie udało się pozyskać 
środków ze sprzedaży mienia gminnego. Próbowaliśmy ograniczać do minimum 
wydatki, wyemitowaliśmy też obligacje, co złagodziło niedobór środków.  
Przygotowany został projekt zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku, 
czekamy na opinię PSSE. Tymi sprawami będzie teraz w Urzędzie Gminy zajmowała 
się nowa osoba, którą musimy wdrożyć do wykonywania tych zadań. Zakończony 
został kolejny etap zbiórki azbestu z pokryć dachowych, uregulowane zostały 
należności finansowe z firmą, która realizowała to zadanie. W roku przyszłym 
będziemy ten temat kontynuowali, dlatego też proszę już składać wnioski. W związku 
z budową ronda w Grudusku, jutro nastąpi przesunięcie słupów, co powinno 
rozwiązać problem z doprowadzeniem energii elektrycznej i oświetleniem. Zależy mi, 
aby fundusze sołeckie były zrealizowane i zrefundowane, więc pod tym kątem były 
podejmowane odpowiednie działania. Sąd odrzucił apelację archeologa Pana 
Stanisława Petrykowskiego, który teraz powinien zwrócić nam koszty sądowe i 
przystąpić do wykonywania postanowień sądowych. W tej sprawie wysłaliśmy już do 
niego dwa pisma, które nie zostały odebrane. W tym roku w nowej formie została 
zorganizowana Gminna Wigilia, przybyło sporo osób. Założyliśmy, że ta uroczystość 
będzie nas kosztowała 800 zł, dołożył się także ksiądz proboszcz. Ludzie często na 
ten temat mówią wiele nieprawdy, dlatego też na wszystkie zakupy są rachunki, 
informacje są w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Otrzymaliśmy 12,5 tys. zł na 
zakup sprzętu dla OSP, na ten cel będziemy musieli dołożyć trochę własnych 
środków. Postanowiliśmy przystąpić do realizacji programu doprowadzenia gazu do 
naszej gminy, który jest tak samo ważny dla mieszkańców jak woda czy kanalizacja. 
Wiele osób deklarowało się, że przystąpi do tego programu a wpłynęło tylko ok. 50 
wniosków. Jeżeli teraz nie zrealizujemy tego zadania, to później będzie ciężko, tak 
jak to było np. z kanalizacją na ul. Nowej w Grudusku. Sieć gazowa byłaby 
doprowadzona do Gruduska, później można będzie ją rozbudować na teren całej 
gminy. Firma „Hetman” chce przedłużyć na przyszły rok umowę na odbiór padłych 
zwierząt. Uczynię to, gdy od Rady otrzymam taką zgodę (zgoda na przedłużenie 
umowy została przez Radę udzielona). Nasza gmina była kontrolowana przez Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju w zakresie zaopatrzenia w wodę. Kontrola wypadła bez 
zastrzeżeń, było nawet pewne zaskoczenie, że dysponujemy agregatami 



  

prądotwórczymi. Ostatnia wichura powodowała przerwy w dopływie energii 
elektrycznej a zaopatrzenie w wodę było prawidłowe.” 
 
Ad.pkt.5 
  
    Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w Gminie Grudusk 
omówiła Pani Hanna Bęcławska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W głosowaniu Uchwała Nr 180/XXIV/2016 w powyższej sprawie przyjęta została 
jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 
 

(w/w Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.6 
 
     Informację o realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” złożyła Pani Hanna 
Bęcławska – Kierownik GOPS. 

(w/w informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 

Ad.pkt.7 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że zgodnie z przyjętą 
procedurą rozpatrywania skarg, Komisja Rewizyjna, już po przyjętych uchwałach w 
sprawach wyłączenia od rozpatrywania skargi jej Przewodniczącego Pana Jacka 
Ramy, na posiedzeniu w dniu 8. 12. 2016r zbadała skargę i wypracowała w tej 
sprawie swoja opinię. Już po posiedzeniu Komisji, Wojewoda Mazowiecki nadesłał 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym uchylił uchwałę Rady Gminy w sprawie wyłączenia 
Pana Jacka Ramy od rozpatrywania skargi. Wpłynęło także zawiadomienie, że 
wszczęte zostało postępowanie w sprawie uchylenia drugiej uchwały, dotyczącej 
odrzucenia odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Pani Przewodnicząca zapoznała Radę z w/w dokumentami, które stanowią załączniki 
do protokołu. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że stanowisko pewnej grupy radnych było 
jednoznaczne, Pan Jacek Rama nie może być wyłączony z procedury rozpatrywania 
skargi. Dlatego też Rada nie powinna się odwoływać od rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie wniosek dotyczący 
złożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odwołania od rozstrzygnięcia 
nadzorczego Wojewody Mazowieckiego. 
 
Powyższy wniosek został odrzucony 6 głosami przy 9 głosach wstrzymujących się 
(głosowało 15 radnych). 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska stwierdziła, że w związku z 
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody, została uchylona uchwała Rady a co za tym 



  

idzie nieważne stały się ustalenia Komisji Rewizyjnej co do zasadności skargi, chyba, 
że Pan Jacek Rama uzna inaczej.  
Pani Sekretarz poinformowała, że Wojewoda uchylił nam uchwałę chociaż opierała 
się ona na założeniach wynikających ze Statutu Gminy, który w naszej gminie dalej 
obowiązuje. Jeżeli zapisy w tym Statucie są niewłaściwe, powinien on najpierw być 
przez Wojewodę uchylony. Poza tym Wojewoda działał bardzo szybko – sprawa 
została rozstrzygnięta w ciągu 3 dni, chociaż na rozpatrzenie całej sprawy miał 30 
dni.  
 
Radny Pan Jacek Rama oświadczył, że zawsze jest za przestrzeganiem prawa, stąd 
też nie będzie podważał decyzji Wojewody i uznaje posiedzenie Komisji Rewizyjnej za 
nieważne. 
 
Ad.pkt.8 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 
 
Po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień przez Panią Małgorzatę Miłoszewską – 
Skarbnika Gminy, powyższa Uchwała Nr 181/XXIV/2016 przyjęta została 14 głosami 
przy 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 15 radnych) 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2016-2030 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 182/XXIV/2016 przyjęta została 14 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym się  (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Pani Hanna Bęcławska poinformowała, że jednym z zapisów, jaki zostanie dodany do 
Statutu GOPS, będzie zapis dotyczący realizacji zadań wynikających z ustawy o 
wparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W związku z tym przysługiwać będzie 
jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł bez kryterium dochodowego kobiecie, 
która złoży dwa zaświadczenia wraz z wnioskiem: 
- zaświadczenie o pozostawaniu przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży do porodu, 
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 183/XXIV/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok 
 



  

W/w Uchwała Nr 184/XXIV/2016 została przyjęta jednomyślnie (głosowało 15 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 
2017 rok 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 185/XXIV/2016 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 
Ad.pkt.9 
 
     Radny Pan Waldemar Kołakowski zwrócił się do Pani Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych z wnioskiem o wyróżnienie dwóch nauczycielek tej szkoły, które 
wspólnie z dziećmi klas „0” przygotowały program jasełkowy, zaprezentowany na 
uroczystości wigilijnej. 
 
Pani Marlena Gałęziewska – Dyrektor ZPO w Grudusku – poinformowała, że wniosek 
ten będzie uwzględniony przy okazji ustalania nagród dla nauczycieli. Nauczycielki te, 
już po raz trzeci zostały wyróżnione w Ciechanowie za prezentacje podobnych 
programów. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „bardzo proszę o poinformowanie naszych 
mieszkańców, że można już składać wnioski w sprawie zbiórki azbestu z pokryć 
dachowych. Mamy na terenie gminy jeszcze sporo azbestu, dlatego też chcemy 
przystąpić do kolejnego programu w tym zakresie, chociaż gminę trochę to kosztuje. 
Apeluje do radnych i sołtysa z Gruduska, aby wzmogli działania w zakresie 
przystąpienia do programu związanego z gazyfikacją. Za dwa lata gaz byłby już w 
Grudusku, później na terenie całej gminy. Dziękuję wszystkim za współpracę w 
mijającym roku, chociaż była ona trudna, pojawiały się skargi, odwołania, dawno tak 
nie przebiegała. Może wpływ na taki stan wymusza sytuacja w kraju? Rozstrzygajmy 
nasze spory na miejscu, rozwiązujmy tematy konfliktowe we własnym gronie i w 
zgodzie. Przyczyni się to do realizacji w przyszłym roku zaplanowanych zadań, 
związanych z przystąpieniem do programów, jak choćby programu związanego z 
odtworzeniem funkcjonowania grodziska wczesnośredniowiecznego, na co 
otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 36 tys. zł. Złożyliśmy wniosek o 
dofinansowanie rozbudowy kanalizacji, obecnie jesteśmy na etapie wydawania 
decyzji środowiskowych. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom i pracownikom 
Urzędu Gminy za udzielaną pomoc, życzę wszystkim zdrowia i pomyślności w 2017 
roku.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała odpowiedź na wniosek Pana 
Zdzisława Gorczycy, dotyczący wyjaśnienia, czy forma zrzeczenia się przez radnych 
diet na XXI Sesji była zgodna z prawem? Przeczytała również opinię Pani prawnik 
Bożenny Marchel – Potrzuskiej.  

(w/w pismo w załączeniu protokołu) 
 



  

Radny Pan Zdzisław Gorczyca oświadczył, że dietę za udział w tej Sesji chciałby 
przeznaczyć dla chorego chłopca, Maćka Bartnikowskiego. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że chcąc dietę 
przeznaczyć na jakiś cel, trzeba ją najpierw pobrać. W przypadku zrzeczenia się diety 
na cele gminy, radny musi napisać odpowiednie oświadczenie. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zasugerował, aby niepobrane przez radnych diety 
przeznaczyć na potrzeby szkół. Poinformowany przez Panią Skarbnik, że wymagałoby 
to podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy, wnioskował, aby 
z uwagi na koniec roku, pieniądze te pozostały w budżecie gminy. 
 
Rada przychyliła się do w/w wniosku. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska przekazała wszystkim obecnym na sali obrad 
życzenia noworoczne. 
 
Ad.pkt.10 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXIV Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


