
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 27 września 2017 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1605. 

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 13 
radnych. 
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXIX Sesji Rady w 
następującym brzmieniu: 
 
Przedstawiam porządek obrad dzisiejszej Sesji: 

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

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 
2016/2017 oraz ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. 

7. Informacja na temat osiągania poziomu recyklingu odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Grudusk. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2017-2031, 
- dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Grudusk instrumentem płatniczym 
- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 

2017-2023. 
9. Sprawy różne. 
10.  Zamknięcie obrad. 

 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zgłosił wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Grudusk a Gminą Czernice Borowe w sprawie przekazania przez Gminę 
Grudusk Gminie Czernice Borowe zadania w zakresie zapewnienia uczniowi 
niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu na trasie z miejscowości Mierzanowo do 
Szkoły Podstawowej w Humięcinie. 



  

Pan Wójt przypomniał, że ten temat był już omawiany dużo wcześniej a nieformalne 
porozumienie w tej sprawie funkcjonuje  od początku września. Gmina Czernice 
Borowe posiada specjalistyczny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych i 
wyraziła zgodę na przewóz naszego ucznia do szkoły i do domu, w poniedziałki i 
piątki. Uczeń ten, poruszający się na wózku, mógłby być dowożony naszym małym 
autobusem, ale wtedy w tym pojeździe trzeba byłoby usunąć trzy siedzenia. 
Spowodowałoby to brak miejsc siedzących dla innych uczniów, które musiałyby stać 
w autobusie, a to jest bardzo niebezpieczne. Ponadto do miejsca zamieszkania ucznia 
w Mierzanowie prowadzi droga żwirowa, więc autobus mógłby mieć trudności z 
dojazdem, szczególnie zimą.  
Kolejny wniosek dotyczący zmiany porządku obrad zgłoszony przez Pana Wójta 
dotyczył punktu 7, tj. informacji nt. osiągania poziomu recyklingu. Informację taką 
mają złożyć przedstawiciele firmy NOVAGO, odbierającej odpady z terenu naszej 
gminy, którzy zostali zaproszeni na dzisiejszą Sesję. Pan Wójt zaproponował, aby 
zabrali oni głos, jak tylko przybędą na obrady. 
 
Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński wnioskował, aby informacja z działalności 
międzysesyjnej Wójta Gminy złożona została na samym początku obrad. 
 
Powyższe wnioski zostały zaakceptowane, porządek obrad został przyjęty 
jednomyślnie wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z  XXVIII 
Sesji Rady Gminy  został przyjęty bez odczytywania. 
Poinformowała, że osobiście zapoznała się z treścią tego protokołu, w pełni 
odzwierciedla on przebieg obrad Sesji. Radni mieli także możliwość wglądu do  
protokołu, gdyż w okresie międzysesyjnym był wywieszony na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępny u protokolanta obrad. 
 
W głosowaniu w/w protokół został przyjęty jednomyślnie (głosowało 13 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.4 
 

       Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „zakończyła się termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy, główne prace zostały zakończone, pozostały jeszcze roboty 
dodatkowe. Wykonawca okazał się bardzo solidny, inspektor nadzoru nie miał uwag 
do jakości wykonanych robót. To zadanie kosztowało nas 491 tys. zł, dojdą jeszcze 
koszty za roboty dodatkowe. Aktualnie rozliczamy tę inwestycję, wykonawcy 
zapłaciliśmy już 300 tys. zł. Niektórzy dziwili się, że zmieniliśmy system ogrzewania 
budynku na gazowy. Jednak nie ma porównania do poprzedniego okresu 
grzewczego, gdyż gaz zakupiliśmy za 14 tys. zł i ma go starczyć na cały rok. 
Podobnie rzecz się ma z urządzeniami fotowoltaicznymi, będę namawiał ludzi do ich 
instalowania, podając jako przykład Urząd Gminy. Ogłosiliśmy już trzeci przetarg na 
remont dachu pawilonu szkolnego, W pierwszym przetargu wpłynęła jedna oferta za 



  

kwotę 273 tys. zł, w drugim przetargu nie było żadnej oferty. Był także ogłoszony 
przetarg na zakup pieców ekologicznych – 25 szt., teraz czekamy na pozyskane w 
ramach dofinansowania pieniądze. Nie udały się nam przetargi na zakup samochodu 
dla OSP Grudusk. W pierwszym przetargu nie było ofert, w drugim wpłynęła oferta 
na kwotę 981 tys. zł, a w trzecim przetargu oferta była jeszcze droższa. Chyba 
zrezygnujemy z tego zakupu prosząc mazowiecką jednostkę o przedłużenie terminu 
realizacji naszego wniosku do końca czerwca 2018 r. Planowany jest remont budynku 
poczty, przy ich pomocy finansowej oraz w porozumieniu z konserwatorem zabytków. 
Rozmawiam z pewną firmą, aby na dogodnych warunkach finansowych zainstalować 
monitoring przy Urzędzie Gminy. Jest to obecnie wskazane, choćby z uwagi na 
zamontowane urządzenia gazowe. Policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, 
apelują o numerację budynków mieszkalnych. Proszę sołtysów o rozpropagowanie 
tego tematu w terenie. Zabiegałem o uprzątnięcie pogorzeliska w Humięcinie-
Klarach, jednak nie udało się tego wykonać z uwagi na zbyt duże koszty. Obecnie 
lokatorzy spalonego budynku są rozmieszczani w różnych miejscach. Jedna rodzina 
mieszka już w Kołakach Wielkich, zwolniło się mieszkanie w Rąbieżu Gruduskim, 
jedną rodzinę chciał przyjąć Pan Sadowski z Nieborzyna, jednak rodzina, której to 
zaproponowano zrezygnowała z tego lokalu. Jest wolne mieszkanie w budynku 
Zakładu Energetycznego, tylko trzeba je ogrzewać prądem, co generuje duże koszty 
utrzymania. Jest jeszcze problem z jedną osobą, która po udarze wymaga opieki. 
Dzięki pomocy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grudusku Pani Marleny Gałęziewskiej 
udało się zorganizować półkolonie, których koszt był niewielki. Oddane zostało do 
użytku rondo w Grudusku, mamy zapewnienie Pana Marszałka, że remont drogi w 
kierunku Chorzel będzie kontynuowany w przyszłym roku. Dokonany został podział 
działki, na której zlokalizowany będzie zbiornik wodny. Gmina przejmie ok. 8 ha. 
Trwa remont budynków stacji kolejowej, teraz gmina będzie mogła przejąć te 
obiekty. Mamy duży problem ze sprzedażą mieszkania w byłym Ośrodku Zdrowia, 
ogłosimy wkrótce już piąty przetarg. Zajmowaliśmy się opracowaniem projektu planu 
rewitalizacji gminy, temat ten jest również przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady. 
W okresie międzysesyjnym sporo czasu zajęły przygotowania do nowego roku 
szkolnego. Przeprowadziłem wiele rozmów na temat możliwości pozyskania środków 
finansowych na potrzeby inwestycyjne gminy, jest szansa, że takie środki będą 
przyznawane na kanalizację. Zorganizowaliśmy dożynki gminno-parafialne, wszyscy 
aktywnie włączyli się w ich przygotowanie, szczególnie mieszkańcy z parafii Grudusk. 
Koszt organizacji tej imprezy był niewielki, wyniósł ok. 10 tys. zł, z czego 3 tys. zł 
otrzymaliśmy od sponsorów. Szkoda, że w tych uroczystościach uczestniczyło tak 
niewielu radnych. Jednostki OSP w Grudusku, Łysakowie, Przywilczu i Mierzanowie 
otrzymały pewne kwoty pieniędzy na remonty swoich remiz. Od najbliższego 
poniedziałku prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, proszę o 
rozpropagowanie tej informacji w terenie. Powstały rezerwy w zakresie zbiórki 
azbestu, można jeszcze zgłaszać takie potrzeby, gdyż wiele osób wcześniej będących 
na liście, zrezygnowało. W poszczególnych sołectwach odbywają się zebrania 
wiejskie, na których uchwalane jest przeznaczenie funduszu sołeckiego na rok 2018. 
Można otrzymać dofinansowanie w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności 
m.in. na budowę siłowni plenerowej, w wysokości do 50% wydatków 
kwalifikowalnych. Uczestniczyliśmy w uroczystości jubileuszu 100-lecia Pani Gortad z 
Rabieża Gruduskiego, w najbliższy piątek w szkole w Grudusku odbędzie się 
uroczystość pasowania pierwszoklasistów, uczniom będą wręczane znaki odblaskowe. 



  

W różnych sprawach kilkakrotnie byłem w województwie m.in. uczestniczyłem w 
spotkaniu dotyczącym wspierania samorządów w rozwijaniu przedsiębiorczości 
młodych ludzi. Byłem też na XI Kongresie Mazowieckiej Organizacji Turystycznej.” 
 
Ad.pkt.7 
 
    W tym miejscu obrad do zabrania głosu poproszeni zostali przybyli na Sesję 
przedstawicieli firmy NOVAGO z Mławy. 
 
Dyrektor Handlowy firmy NOVAGO Pan Sławomir Szumkowski poinformował, że 
zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, niezwykle ważnym zagadnieniem stał się 
poziom recyklingu odpadów komunalnych, który do roku 2020 ma wzrosnąć do 50%. 
Jeżeli taki poziom recyklingu nie zostanie osiągnięty, będą naliczane kary. Stąd też 
trzeba się mobilizować, przeprowadzać akcje edukacyjne wśród mieszkańców, aby 
każdy z nich w pełni wykorzystywał wszystkie rodzaje worków. Obecnie, w Gminie 
Grudusk segregacja odpadów przebiega w miarę dobrze i jej poziom stopniowo 
wzrasta, jednak należy zwracać większą uwagę na jakość odpadów. 
Ustosunkowując się do uwagi radnego Pana Zdzisława Gorczycy- czy można 
załadować pełen worek szkła, Pan Szumkowski odpowiedział, że napełniając worki 
danym rodzajem odpadów, trzeba się kierować własnym rozumem i dokładnie 
przyjrzeć, jaką worek ma możliwość. Odpowiadając na drugą uwagę Pana Zdzisława 
Gorczycy, że odpady selektywne i zmieszane odbierane są jednym samochodem, Pan 
Dyrektor stwierdził, że ustawodawca dopuścił taką możliwość ze względów 
ekonomicznych.  Niestety, do selektywnej zbiórki śmieci na dzień dzisiejszy się 
dopłaca. Edukację nt. konieczności segregacji powinniśmy prowadzić w szkole, wśród 
dzieci.  
Pani Monika Krzeszewska, zajmująca się w firmie NOVAGO sprawami ochrony 
środowiska, przedstawiła dane statystyczne dotyczące zbiórki odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Grudusk. Stwierdziła, że na tle innych gmin, statystyka ta wygląda 
bardzo dobrze. 
 
 
Ad.pkt.3 
 
      Radny Pan Stanisław Makijonko wnioskował, aby Wójt Gminy wystąpił do 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg o ustawienie małych koszów na odpady wzdłuż dróg 
wojewódzkich, tak, jak to miało miejsce w innych gminach. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „ponawiam swój wniosek dotyczący przystanków 
autobusowych. Można by na każdym z nich ustawić chociaż jakąś wiatę, poszerzyć 
miejsce dla wysiadających z autobusu, np. poprzez położenie przepustu w rowie. 
Należałoby dokończyć wycinkę drzew przy drodze do Stryjewa Wielkiego, które w 
każdej chwili mogą się przewrócić. Czy Rada Gminy ma możliwość wypowiadania się 
na temat wydawanych pozwoleń na budowę budynków inwentarskich? Radni są 
bardzo dobrze zorientowani, w których miejscach ich miejscowości mogą takie 
budynki powstać.” 
 



  

Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz – „na ulicy Cichej, przy mojej posesji zamontowana 
została lampa uliczna, ale w tej chwili zasłania ją wysoki krzak i nie spełnia ona 
swojej funkcji.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „nie działa strona internetowa BIP, nie można 
wyświetlić uchwał  od 2010 r do 2014 r., jak też niektórych protokołów z Sesji Rady. 
Jak mocno przecieka dach na łączniku między budynkiem byłego gimnazjum a starą 
szkołą i kiedy była tam wymieniana papa? Pan Wójt obiecał, że po zakończeniu 
budowy ronda, na ulicy Kolejowej będą się paliły dwie lampy a mamy już koniec 
września i nie świeci żadna lampa. Przy Urzędzie Gminy mogą świecić się trzy lampy, 
a na naszym osiedlu zdarzają się kradzieże samochodów.  Na posiedzeniu komisji 
dowiedzieliśmy się, że nie będzie już działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów a w 
Programie Rewitalizacji jest napisane, że taki punkt istnieje w Humięcinie-Klarach. W 
centrum Gruduska, na przejściu dla pieszych, w dalszym ciągu zbiera się woda. Pan 
Wójt obiecał zająć się tym tematem, ale efektów do tej pory nie ma.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „w imieniu naszych obywateli proszę Pana Wójta o 
usprawnienie pracy niektórych referatów w Urzędzie Gminy. Dlaczego w USC w 
Grudusku na wydanie niektórych dokumentów trzeba czekać nawet dwa dni, a np. w 
USC Ciechanów podobny dokument można otrzymać w ciągu 2-3 godzin? Sprawami 
budowlanymi zajmuje się dwóch pracowników, a zdarzyło się, że nie było żadnego, a 
na dodatek z przyczyn służbowych nie ma także Pani Sekretarz. Wiem, że jedna 
osoba choruje, a druga osoba poszła na urlop i nikt nie urzędował w tej sekcji. Na 
posiedzeniu komisji dowiedziałem się, że są problemy z płatnością podatków od 
elektrowni wiatrowych. Mam nadzieję, że Pan Wójt zwróci się do firmy i te pieniądze 
zostaną wpłacone. W dwóch ogłoszonych przetargach na modernizację dachu na 
pawilonie szkolnym nie zdołano wyłonić wykonawcy. Jak Pan Wójt rozwiąże ten 
problem, jak i trzeci przetarg trzeba będzie unieważnić? Czy odejdziemy od naprawy, 
czy będzie to rozwiązane w inny sposób? Spółdzielnia mleczarska w Grudusku 
sprzedała obiekty a zalega z wypłatą pieniędzy dla rolników. Czy w tej sprawie do 
Urzędu Gminy trafiły jakieś dokumenty? W ramach działań związanych z rekultywacją 
wysypiska odpadów komunalnych, na tym terenie planowano wysadzić wierzbę. 
Kiedy to nastąpi, czy jeszcze w tym roku? Są zebrania wiejskie, na których zapisuje 
się zgłaszane wnioski. Jednak pozostają one tylko na papierze, nikt ich nie realizuje. 
Efektów z tych zebrań nie ma żadnych. Pan Wójt twierdzi, że nie ma pieniędzy na 
rozbiórkę spalonego budynku w Humięcinie-Klarach. Można tego dokonać przy 
udziale choćby naszej Spółdzielni i przy wynajęciu odpowiedniego sprzętu od naszych 
mieszkańców.” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak ponowił swój wniosek odnośnie remontu drogi w 
Żarnowie, zgłosił potrzebę zamontowania przepustów w Wiksinie oraz 
wyremontowania przystanku autobusowego.   
 
Radna Pani Barbara Żelazińska zgłosiła pytanie, kiedy zostanie wyremontowana 
droga do Leśniewa Górnego i co z funduszem sołeckim z zeszłego roku? 
 



  

Radny Pan Andrzej Rykowski – „jak na dzień dzisiejszy wygląda temat związany z 
planowaną budową sieci kanalizacyjnej do Humięcina-Klar? Komu mam dziękować, 
że jestem z zagranicy ściągany na przesłuchanie przez policję?” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński zgłosił potrzebę remontu dróg żwirowych oraz 
ustawienia przewróconego znaku drogowego „pierwszeństwo przejazdu” na drodze 
Humięcino-Zeńbok.  
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „przez 7 lat, jak jestem radnym, nic nie udało mi 
się zrobić dla Kołaków jak też Wiśniewa. Wykonanie kanalizacji było zaplanowane 
jeszcze przed moją kadencją, więc nie biorę tego pod uwagę. Chodzi też o remonty 
dróg. W Kołakach remiza została wyremontowana, ale inne budynki gminne są w 
tragicznym stanie. Te sprawy były zgłaszane, ale Pan Wójt przez 20 lat pełnienia 
funkcji nic w tym zakresie nie zrobił. Na sesjach poruszane są drobne sprawy – brak 
żarówki, wycięcie krzaków. Ponownie proponuję zorganizować wyjazd radnych w 
teren, aby mogli zobaczyć w jakim stanie są obecnie drogi gminne.” 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska – „Pan Wójt obiecał, że w połowie 
września w końcu wykonane zostaną zjazdy z naszego osiedla, jest to tylko 2m 
szerokości.” 
 
Sołtys wsi Strzelnia Pan Paweł Milewski zgłosił wniosek w sprawie nawiezienia 
żwirem drogi Strzelania – Sokołowo oraz zwrócił uwagę, że na popękany asfalt na 
drodze do Strzelni. 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek zgłosił pytanie, czy były już czynione 
działa odnośnie przejęcia przez gminę budynków byłych zlewni mleka? 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor ponownie wnioskowała o naprawę przystanku 
autobusowego, przejazdu na posesję Pani Szatkowskiej i przejścia do figurki, prosiła 
o przyspieszenie realizacji funduszu wiejskiego w tym roku. 
 
Sołtys wsi Zakrzewo Wielkie Pani Sylwia Wodzyńska poinformowała, że naprawy 
wymaga droga z Zakrzewa Wielkiego do Konopek, w miejscu, w którym powstała 
wyrwa w asfalcie. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski – „centrum Gruduska wymaga zmiany 
oznakowania, gdyż mieszkańcy ul. Strażackiej nie mogą z niej wyjechać. Ulica ta 
wymaga odwodnienia, na ten cel wieś może przeznaczyć środki z własnego 
funduszu. Na jakich zasadach Poczta przeznaczyła własne fundusze na remont 
budynku?”  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „na pewno wystąpię do MZD z pismem w sprawie 
ustawienia przy ulicach koszów na śmieci.  W sprawie usytuowania przystanków 
autobusowych już się zwracałem. Gmina nie otrzyma pozwolenia na rozwiązanie tego 
problemu we własnym zakresie. Przykładem może być temat wykonania wjazdu na 
osiedle w Humięcinie-Klarach. MZD uzgodnił dokumentację z gminą, jednak 
Wojewoda odrzucił nasz wniosek, gdyż gmina nie jest stroną w postępowaniu, nie 



  

jesteśmy właścicielami tej działki. Również na wjeździe do Przywilcza o wjazd 
powinien wystąpić właściciel działki sąsiadującej. W sprawie przystanków wystąpię z 
kolejnym pismem. Podobnie postąpię odnośnie wycinki drzew na drodze do Stryjewa 
Wielkiego. Wskazane jest, aby Rada Gminy wypowiedziała się na temat projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego i zgłosiła wnioski odnośnie usytuowania 
niektórych budynków gospodarczych. Krzew na ul. Cichej, zasłaniający lampę uliczną, 
zostanie wycięty. Nie wiedziałem, że znowu są kłopoty ze stroną internetową gminy, 
poczynię w tym kierunku odpowiednie działania. Proszę o sygnały, że są jakieś 
trudności, komunikujmy się. Najpierw czyni się Wójtowi przeszkody w pozyskiwaniu 
pieniędzy a potem stawia się następne wymagania lub rozlicza z niewykonanych 
prac. Nie mamy środków na kolejne lampy uliczne. Nie jestem w stanie wykonać 
niektórych zadań właśnie z powodu braku środków finansowych. Nie możemy 
sprzedać mieszkania w byłym Ośrodku Zdrowia, nie możemy się doczekać zwrotu 
pieniędzy z tytułu modernizacji dróg. Postaram się załatwić problem zalewania 
przejścia w centrum Gruduska. Z tego, co wiem od Pana Ryszarda Czaplickiego, 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, działa, można tam zawieźć odpady budowlane. 
Kierownik USC czasami nie może od razu załatwić interesanta, gdyż musi czekać na 
dostarczenie żądanego dokumentu z innego urzędu, więc taka sytuacja nie zależy od 
nas. W sekcji budowlanej pracuje jeden urzędnik. Faktycznie, pracownik zajmujący 
się sprawami budowlanymi choruje, ale staram się znaleźć dublera i pomaga  mu 
stażystka. Problem związany z płatnością podatku od siłowni wiatrowych załatwimy 
pozytywnie. W dwóch przetargach na wykonanie modernizacji dachu na pawilonie 
szkolnym złożone oferty były o wiele droższe, niż wartość kosztorysowa tego 
zadania. Ogłosiliśmy ten przetarg po raz trzeci, mamy nadzieję, że zgłosi się ktoś 
tańszy. Gdyby i tym razem nie udało się wybrać wykonawcy, to ustawa dopuszcza 
możliwość podjęcia negocjacji z wybranym wykonawcą. Dach jest na bieżąco 
remontowany. Rozmawiałem z Panem Kaniewskim, ostatnim właścicielem mleczarni, 
który poinformował mnie, że były ustalenia przy zakupie zgodnie z którymi miały być 
uregulowane zaległości pod warunkiem, że rolnicy pozostaną w mleczarni.  Rolnicy 
zerwali umowy, przeszli do innych mleczarni, więc nie czuję się w obowiązku do 
zwrócenia należności. Akt notarialny dotyczący nabycia obiektów mleczarni przez 
nowego właściciela znajduje się w Urzędzie Gminy. Uważam, że właśnie teraz, w 
połowie października, na początku listopada będzie odpowiednia pora na obsadzenie 
wierzbą byłego wysypiska odpadów komunalnych. W sprawie dokończenia remontu 
drogi w Żarnowie są już pewne ustalenia i postaramy się to załatwić w październiku. 
Przepusty mamy zakupione i wkrótce ułożymy je, wcześniej nie pozwalała na to 
pogoda. Również przystanek autobusowy w Wiksinie postaramy się jak najszybciej 
wyremontować. Pamiętam o drodze do Leśniewa Górnego i jej remont będzie 
przeprowadzony jak tylko uruchomimy fundusz sołecki, a z tym musimy trochę 
poczekać, gdyż w tej chwili rozliczany jest remont budynku Urzędu Gminy. W sprawie 
dofinansowania rozbudowy kanalizacji w kierunku Humięcina-Klar, złożony został 
wniosek do PROW. Po jego ocenie znaleźliśmy się na 135 miejscu a zaakceptowano 
tylko 50 wniosków. Zarzuca mi się, że nic nie zrobiłem dla niektórych radnych. Może 
nie warto było zajmować się ważnymi sprawami dla całej gminy a realizować tylko 
drobnostki? Ja też byłem wzywany na policję i przesłuchiwany w sprawie dotyczącej 
rekultywacji wysypiska odpadów. Posądza się nas o nieczyste sprawy, stąd też 
musimy się później tłumaczyć po tylu latach współpracy. Wszystko odbywa się 
uczciwie. Wielokrotnie dopytywałem się w Warszawie o możliwości dofinansowania 



  

remontów dróg. Jednak nie ma co na to liczyć, raczej takie dofinansowanie obejmie 
budowy kanalizacji. Na nowo uruchomimy wywożenie żwirem dróg gminnych, wtedy 
też poprawiona będzie nawierzchnia drogi Humięcino-Zeńbok, ustawimy tam też 
przewrócony znak drogowy. Wszystkie wioski mają duże oczekiwania i chcą pozyskać 
jak najwięcej. Gmina stara się traktować wszystkich jednakowo. Wszystkie wioski 
mają potrzeby a Kołaki mają drogi asfaltowe, mają kanalizację, co jest związane jest 
z ogromnymi środkami finansowymi. Dostałem destrukt asfaltowy, który będzie 
przeznaczony na dokończenie drogi w Kołakach. Jeżeli jest on zdejmowany w 
odległości do 15km otrzymujemy go za darmo. Otrzymałem obietnicę, że zostanie 
wydane zezwolenie i wjazdy na osiedle w Humięcinie-Klarach będą wykonane. 
Nawierzchnia drogi Strzelnia – Sokołowo zostanie poprawiona przy okazji wywózki 
żwiru, trzeba będzie także naprawić nawierzchnię asfaltową drogi do Strzelni. Mam 
propozycję aby przejąć budynek zlewni w Humięcinie, może warto się nad tym 
zastanowić. Zgłoszę potrzebę naprawy drogi z Zakrzewa Wielkiego do Konopek a 
zmiana oznakowania centrum Gruduska i związanych z tym utrudnień wyjazdu z ulicy 
Strażackiej, jest już rozpatrywana. Wnioski z zebrań wiejskich nie są tylko zapisami 
na papierze. Nasza gmina nie jest bogata, idziemy więc w kierunku pozyskiwania 
pieniędzy z zewnątrz. Wykonaliśmy modernizację budynku Urzędu Gminy a nie dach 
pawilonu szkolnego, gdyż na to dostaliśmy dofinansowanie i swoich pieniędzy 
musieliśmy dołożyć tylko ok. 100 tys. zł, a naprawa dachu w szkole kosztowałaby nas 
ok. 270 tys. zł. Zapisane podczas zebrań wnioski są pomału realizowane, zgodnie z 
możliwościami finansowymi gminy. Ponadto modernizacja była zapisana w planie na 
bieżący rok.  Staram się racjonalnie wydawać pieniądze. Uważam, że spółdzielnia nie 
ma potencjału i nie poradziłaby sobie z rozbiórką spalonego budynku w Humięcinie-
Klarach. Spalony obiekt należałoby uporządkować i przystąpić do jego odbudowy. 
Wtedy w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy, ujęte zostałoby zadanie 
wyburzenia i odbudowy budynku.” 
 
Ad.pkt.5 
 
Rada uznała, że nie ma potrzeby przedstawiania informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Grudusk, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania 
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, gdyż 
została ona szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji Rady. 
 
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski i 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
poinformowali o pozytywnych opiniach komisji z uwagą, że w dalszym ciągu 
występują zbyt duże zaległości w płatności podatków, nieskuteczna jest ich 
ściągalność. 
 

(w/w informacja w załączeniu protokołu) 
 

 
 
 
 



  

Ad.pkt.6 
 
     Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych nie było przedstawione na 
Sesji, gdyż radni mieli możliwość zapoznania się z nim samodzielnie. Radni nie mieli 
pytań odnośnie przedstawionych materiałów.  

(sprawozdanie w załączeniu protokołu) 
 

Pani Marlena Gałęziewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grudusku, odpowiadając 
na interpelacje radnego Pana Zdzisława Gorczycy poinformowała, że na łączniku 
dachów nowego i starego budynku leży papa, która położona była w 2002 r. Papa ta 
była niszczona przez odchody gołębi, jednak teraz sytuacja się poprawiła. Będzie ona 
wymieniona przy okazji naprawy dachu na pawilonie. 
      

Ad.pkt.7 

 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 
 
Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy odpowiadając na pytanie radnego 
Pana Jacka Ramy stwierdziła, że najprawdopodobniej do końca roku zmiany w 
budżecie gminy jeszcze nastąpią. 
 
Po zgłoszeniu pozytywnej opinii Komisji Rady (opinia Komisji Społeczno-Socjalnej 
niejednomyślna) na temat projektu uchwały, Uchwała Nr 225/XXIX/2017 przyjęta 
została jednomyślnie (głosowało 12 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2017-2031, 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały (pozytywna opinia Komisji 
Społeczno-Socjalnej niejednomyślna). 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 226/XXIX/2017 przyjęta została 11 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym się  (głosowało 12 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat 
stanowiących dochody budżetu Gminy Grudusk instrumentem płatniczym 
  
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 227/XXIX/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 12 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Grudusk na lata 2017-2023. 
 



  

Przewodniczący Komisji Rady poinformowali, że poszczególni członkowie Komisji 
swoją opinię wyrażą podczas głosowania nad projektem uchwały. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko uważał, że niektóre zadania ujęte w Programie, jak 
np. budowa boiska w Rąbieżu Gruduskim, powinny być przyjęte do realizacji za 
zgodą Rady Gminy. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 228/XXIX/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 12 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Grudusk a Gmina Czernice Borowe w sprawie przekazania przez Gminę 
Grudusk Gminie Czernice Borowe zadania w zakresie zapewnienia uczniowi 
niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu na trasie z miejscowości Mierzanowo do 
Szkoły Podstawowej w Humięcinie, 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że w załączniku do projektu uchwały nie 
ma wymienionych stawek kosztów dowozu ucznia do szkoły. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że z inicjatywą podjęcia takiego 
porozumienia wystąpiła Gmina Czernice Borowe. Dziecko jest już dowożone do szkoły 
od początku września, nie ma żadnych zastrzeżeń ze strony rodziców. Pan Wójt 
zaproponował spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady, na którym zostaną 
ustalone stawki dowozu ucznia oraz dopracowana treść porozumienia. Podjęta 
Uchwała będzie przekazana Gminie Czernice Borowe. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 229/XXIX/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 12 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
 
Ad.pkt.8 
 
     Radny Pan Stanisław Makijonko poparł wniosek Pana Waldemara Kołakowskiego 
dotyczący wyjazdu radnych w teren w celu przeglądu stanu dróg na terenie gminy. 
Następnie stwierdził, że nawet jak Rada zgodnie z wolą Wójta będzie podwyższała 
podatki, to i tak ludzie powiedzą, że chodniki nie będą odśnieżane. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Marlena Gałęziewska zabierając głos jako 
mieszkanka gminy stwierdziła, że skoro Pan Wójt już szóstą kadencję pełni swoją 
funkcję, to chyba w odczuciu społeczeństwa robi to dobrze skoro po raz kolejny 
został wybrany na to stanowisko. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „potrzeb jest dużo, ale pieniędzy ciągle mało i Pani 
Skarbnik ciągle mnie stopuje w ich wydawaniu. Mówiłem już, że przez dwa lata 
powinniśmy mocno przyhamować w realizacji różnych zadań. Każdy radny chciałby 
się czymś wykazać, to zrozumiałe. Jednak trzeba oszczędzać jak tylko można. 



  

Budynek gimnazjum od czasu jego powstania nie był nawet malowany. Z tytułu 
przekształcenia szkół przybyło ok. 100 godzin nauczania. Do czego to zmierza? 
Powinniśmy sobie szczerze powiedzieć, że niektóre dzieci z poszczególnych 
miejscowości nie powinny być dowożone do szkoły, bo to jest niezgodne z 
przepisami. Ale tak nie robimy, staramy się w miarę możliwości dowozić wszystkie 
dzieci a pod tym względem są jeszcze różne wymagania i roszczenia rodziców. Łatwo 
jest czynić zarzuty Wójtowi Gminy, a przecież gdy są pieniądze nikomu niczego nie 
odmawiam. Zrobiliśmy porządek z organizacją ruchu na naszych drogach i w związku 
z tym w październiku będą na tych drogach ustawiane odpowiednie znaki. Ogłoszony 
został nowy program PROW dotyczący kształtowania przestrzeni publicznej w 
zakresie wykorzystania obiektów pełniących funkcje kulturalne. Warunkiem 
otrzymania dofinansowania jest wykorzystywanie takich obiektów na różnego rodzaju 
zajęcia kulturalne, stałe lub cykliczne.  Bardzo proszę, aby wnioski dotyczące tego 
zagadnienia były zgłaszane do końca przyszłego tygodnia, gdyż będziemy musieli 
opracować odpowiednią dokumentację. Proszę także o zwracanie mieszkańcom 
uwagi, aby zrobili porządek z kominami oraz zabezpieczyli na budynkach numery 
porządkowe. Wymaga tego m.in. policja, straż pożarna, pogotowie. Nie mam nic 
przeciwko dokonaniu objazdu dróg gminnych, jestem do państwa dyspozycji. 
Aktualnie zatrudniam pracowników w ramach robót publicznych. Zajmują się 
sprawami porządkowymi, wycinką zarośli, ustawią znaki drogowe. Mając na uwadze 
potrzeby mieszkaniowe naszej gminy, może należałoby rozważyć, czy za byłym 
Ośrodkiem Zdrowia nie pobudować budynku socjalnego ze wspólnym ogrzewaniem 
gazowym z budynkami już tam istniejącymi? Jest mi niezmiernie przykro, że ktoś 
wysuwa przeciwko mnie zarzuty w związku z przekazaniem wysypiska odpadów 
komunalnych, posądzając mnie o przyjęcie korzyści finansowych. Pan Stanisław 
Makijonko był wtedy radnym i powinien pamiętać, jak wtedy ta sprawa toczyła się.” 
 
Ustalono, że objazd dróg gminnych dokonany zostanie jeszcze przed okresem 
zimowym. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca stwierdził, że stojący przed przejazdem kolejowym 
znak „Stop” powinien zostać usunięty, gdyż nikt go nie przestrzega, nawet policja. 
Nie jest on tam potrzebny.  
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski podziękował za prace porządkowe, przeprowadzone w 
Przywilczu. 
 
Radna Pani Anna Małecka prosiła o usunięcie zarośli przy drodze w Rąbieżu 
Gruduskim, wiodącej w kierunku Zawad. 
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że Pani Marlena Gałęziewska występuje na Sesji 
Rady jako Dyrektor Szkoły Podstawowej i jej wystąpienia powinny ograniczać się 
tylko do ewentualnych odpowiedzi na zadawane pytania. Zdaniem Pana Ramy w jej 
ostatniej wypowiedzi zabrzmiała nutka oceny radnych, co jest jego zdaniem 
karygodne. 
 



  

Radny Pan Zbigniew Mierzejewski stwierdził, że Pani Dyrektor miała prawo 
wypowiedzieć swoje zdanie. Uważał, że radni powinni mieć trochę cierpliwości, gdyż 
nie wszystko uda się zrobić za ich kadencji. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że w swojej działalności nie stawiał Panu 
Wójtowi zarzutów osobistych, jeśli były jakieś ze strony Komisji Rewizyjnej to 
dotyczyły one niekorzystnych umów związanych z wysypiskiem, wynikających jednak 
z innych przyczyn np., firmy mają lepszych prawników. 
 
Ad.pkt.9 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXIX Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


