
 PROTOKÓŁ Nr XXV/2017 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 25 stycznia 2017 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1645. 

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 XXV Sesji Rady,  w 
następującym brzmieniu:  
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. Uchwalenie budżetu Gminy Grudusk na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2017-2031. 
6. 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”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
7. Podjęcie uchwały w sprawach:  
 -   uchylenia Uchwały Nr 178/XXIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia  12 grudnia 
2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości, 
- uchylenia Uchwały Nr 179/XXIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 grudnia 2016 
r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, 
- uchylenia Uchwały Nr 176/XXIII/2016 zmieniającej Uchwałę Nr 72/XI/2016 Rady 
Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 216 r. w sprawie emisji obligacji, 
-  uchylenia Uchwały Nr 177/XXIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 grudnia 2016 
r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy, 
-  zmiany Uchwały Nr 53/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
- 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, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach 
wspólnych,                                                       
- ustalenia na 2017 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych 
warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych 
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Grudusk, 



  

- zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również trybu ich pobierania, 
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk.                                                              
 8. Sprawy różne. 
 9. Zamknięcie obrad. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w dniu wczorajszym na jego adres skrzynki 
e-mail wpłynęła wiadomość od notariusza zajmującego się przygotowaniem aktu 
notarialnego dotyczącego przekazania działki gminnej Panu Smolińskiemu. Notariusz 
proponuje, aby dla prawidłowości załatwienia sprawy, zapis w uchwale Rady dotyczący 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Nr 63/2 położonej w Wiśniewie gm. 
Grudusk w formie bezprzetargowej w zamian za potrącenie wierzytelności, rozdzielić 
na dwie uchwały: w jednej uchwale byłby zapis o wyrażeniu zgody na zbycie 
nieruchomości w formie bezprzetargowej, w drugiej zapis o wzajemnym potrąceniu 
wierzytelności. Ponieważ jest to sprawa dość pilna, Pan Wójt prosił o wprowadzenie 
tych dwóch projektów uchwał do porządku obrad. Projekty tych uchwał są 
przygotowywane i zostaną wkrótce dostarczone. 
 
W głosowaniu w/w porządek obrad został przyjęty jednomyślnie (głosowało 13 
radnych), wraz z wnioskiem zgłoszonym przez Wójta Gminy. 
 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z XXIV  
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. 
 
Zgodnie z wnioskiem Pani Przewodniczącej, powyższy protokół został przyjęty 
jednomyślnie (głosowało 13 radnych) i bez uwag. 
 
Ad.pkt.3 
 
      Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „czy można rozwiązać problem śliskich 
chodników w Grudusku i czy gmina posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej za nieszczęśliwe wypadki?” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „należałoby pomóc Państwu Gąsiorowskim w 
doprowadzeniu kanalizacji do ich posesji. Na ul. Nowej jest też nowy problem 
związany z zalewaniem piwnicy domu Pani Janiny Kuskowskiej.” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak wnioskował o remont dróg w Żarnowie i Wiksinie ze 
środków funduszów sołeckich. 



  

Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „przy posesji Pana Rybczyńskiego na ul. Cichej 
potrzebny jest jeden słup z oświetleniem. Mieszkańcy ul. Cichej dopytują się, czy jest 
jakaś szansa na pokrycie kostką nawierzchni tej ulicy?” 
 
Radny Pan Adam Olszewski ponowił temat związany z koniecznością podjęcia działań 
w kierunku modernizacji drogi do Pszczółek-Czubaków. 
 
Radny Pan Jacek Rama – „w związku z artykułem w Tygodniku Ciechanowskim 
proszę Pana Wójta o udzielenie odpowiedzi, czy po raz kolejny będzie podejmował 
działania związane z likwidacją Szkoły Podstawowej w Humięcinie? W Tygodniku 
Przasnyskim z dnia 17 stycznia br. jest artykuł mówiący, że gmina Czernice Borowe 
przystępuje do realizacji programu związanego z systemem wczesnego ostrzegania i 
odnawialnych źródeł energii wspólnie z Gminą Grudusk. Proszę Pana Wójta o 
wyjaśnienie tego zagadnienia. Czy już coś się wyjaśniło w sprawie powrotu do 
Gruduska posterunku policji? Zgodnie z prawem, dla prasy są udzielane pewne 
informacje. Jednak niektóre z tych informacji mogą być niepokojące dla radnych. 
Tygodnik Ciechanowski podaje, że Rada podniosła stawki podatkowe a przecież nie 
wszyscy radni głosowali za taką uchwałą. Proszę o bardziej skrupulatne podawanie 
informacji dla prasy, aby później ukazujące się artykuły nie bulwersowały 
społeczeństwa” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest temat 
związany z doprowadzeniem kanalizacji ściekowej do Wiśniewa oraz prosił o 
wznowienie działań w kierunku dokończenia modernizacji drogi powiatowej w 
Kołakach Wielkich. 
 
Sołtys sołectwa Pszczółki Górne Pan Lucjan Purzycki poparł wniosek radnego Pana 
Adama Olszewskiego dotyczący modernizacji drogi do Pszczółek-Czubaków. 
Stwierdził, że jest to jedyna wieś w gminie, która nie ma porządnej drogi dojazdowej. 

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki  - „śliskie chodniki to na pewno problem, ale sytuacja 
finansowa gminy nie pozwala, aby temu zaradzić, nikt nie będzie posypywał 
chodników za darmo. Nasz skromny budżet trzeba będzie jeszcze zmniejszyć, co jest 
konsekwencją uchylenia uchwał. Jeśli Pan wskaże, skąd można zabrać środki, to 
możemy przeznaczyć je m. in. na ten cel. Problem ten dotyczy także dróg gminnych. 
Gmina nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za nieszczęśliwe 
wypadki, przyczyną są także trudności finansowe. Temat związany z podłączeniem 
kanalizacji do posesji Państwa Gąsiorowskich ciągnie się od lat i jest to trochę 
wstydliwa sprawa. Kiedy była budowana sieć kanalizacyjna, Państwo Gąsiorowscy nie 
pozwolili kopać na swojej działce, nie zgodzili się na to także ówcześni i obecni 
sąsiedzi Państwa Gąsiorowskich. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest poprowadzenie 
linii kanalizacyjnej przy naszej drodze, wzdłuż płotu Pana Sadowskiego, ale problem 
znowu stanowi brak pieniędzy. Sprawę zalewania piwnicy Pani Kuskowskiej znam, 
przyczyną są poprzerywane urządzenia melioracyjne w okresie, kiedy przy ulicy 
Nowej i 50-lecia PCK budowano domy oraz rozprowadzano sieć wodociągową. 
Odczuwają to także inni mieszkańcy tego rejonu. W odpowiednim czasie 
przymierzymy się do tego tematu. W funduszach sołeckich są zabezpieczone 
pieniądze na modernizację dróg w Żarnowie i Wiksinie. Mam już nawet wycenioną 



  

instalację słupa oświetleniowego przy posesji Państwa Rybczyńskich na niecałe 2 tys. 
zł. Po uchwaleniu budżetu spróbujemy zająć się tym tematem. Na modernizację ul. 
Cichej jest już wykonana dokumentacja, przymierzymy się to tego zadania jak tylko 
pozwoli sytuacja finansowa. Remont drogi do Pszczółek-Czubaków to temat już 
wielokrotnie podnoszony, w styczniu złożymy wniosek na dofinansowanie tego 
zadania, może tym razem uda się pozyskać trochę więcej pieniędzy. Sprawę 
funkcjonowania szkoły w Humięcinie trzeba rozstrzygnąć do 31 marca, kiedy muszą 
zostać określone nowe obwody szkolne. Szkoła ta będzie mogła pozostać jako szkoła 
ośmioklasowa lub z czterema klasami. Uczniowie mogą też być przeniesieni do 
Gruduska. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy, która musi wziąć pod uwagę 
fakt, że w 2016 roku na terenie gminy było tylko 28 urodzeń. Wpływ na podjęcie 
właściwej decyzji powinna mieć także nowa ramówka nauczania.  Problemem w 
pozostawieniu w Humięcinie pełnej szkoły ośmioklasowej może być brak 
specjalistycznych pracowni do nauczania m.in. chemii, fizyki. Na ten temat trwają 
także rozmowy w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tygodnik Przasnyski informował 
o wspólnym projekcie, do którego przystąpiliśmy z gminą Czernice Borowe a 
dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Z naszej gminy tym projektem 
zainteresowało się 21 mieszkańców, którzy już byli na spotkaniu związanym z tym 
tematem. Jest szansa, że projekt ten będzie dofinansowany. Nie posiadam nowych 
wiadomości odnośnie powrotu posterunku policji do Gruduska. Udzielamy 
dziennikarzom różnych informacji, także tych na temat stawek podatkowych. Nie 
mamy wpływu na to, jak dany dziennikarz nazwie artykuł w tej sprawie. Pracujemy 
nad dokumentacją rozbudowy kanalizacji do Wiśniewa, rozwiązujemy wszystkie 
nasuwające się w trakcie tych prac problemy. Na kolejną Sesję Rady być może 
przygotowany zostanie projekt uchwały o przejęciu przez gminę terenu drogi w 
Kołakach.” 

 

Radny Pan Stanisław Makijonko zwrócił uwagę, że rysuje się szansa na sprzedaż 
majątku gminnego, stąd też mogą być jakieś środki na pilne potrzeby. 
 
Ad.pkt.4 
 

      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „rozstrzygnięty został przetarg na wybór 
dostawcy paliw do naszych pojazdów, wygrała go firma Pana Wieczorka z Gruduska, 
tam też powinny tankować się wszystkie pojazdy gminne. Podpisałem umowę z firmą 
„Hetman” na odbiór padłych zwierząt, do tej firmy należy kierować wszelkie 
zgłoszenia. Z firmą „USKOM” do końca lutego przedłużyliśmy umowę na odbiór 
odpadów. Na dzisiejszej Sesji rozpatrywany będzie projekt nowego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który został pozytywnie 
zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Mając ten Regulamin 
będzie można ogłosić nowy przetarg na wyłonienie odbiorcy odpadów. Obecnie cała 
procedura zbiórki odpadów może się trochę skomplikować, gdyż ogłoszono, że dla 
naszego rejonu Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych będą 
znajdować się w Ciechanowie, Płońsku, Płocku i Sierpcu, Mława takiego urządzenia 
nie będzie posiadać, ma tylko dla odpadów posegregowanych, niezmieszanych. W 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska złożyłem wniosek o dofinansowanie 21 
ekologicznych pieców grzewczych. Jeżeli jeszcze będą chętni przystąpienia do tego 
projektu, listę tę można poszerzyć. Od 9 stycznia br. przyjmowane są wnioski na 



  

odbiór azbestu. W tej chwili wpłynęły już 42 wnioski, wszystkich chętnych proszę o 
zgłaszanie się. Ukazał się ranking wniosków o dofinansowanie budowy kanalizacji 
ściekowych. Nasz wniosek znalazł się dopiero na 136 miejscu, weryfikowane będą 
tylko 74 wnioski, pozostałe prawdopodobnie nie mają szans. Jesteśmy daleko na tej 
liście, gdyż nasza gmina posiada dość wysoki stopień skanalizowania, stąd tez 
otrzymaliśmy bardzo mało punktów. Nie mamy na to wpływu, gdyż PROW przydziela 
punkty ministerialnie. Podejmowane były działania w celu zobowiązania archeologa 
Pana Stanisława Petrykowskiego do zwrotu kosztów sądowych i opracowania przez 
niego dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych. Z jego strony nie 
ma żadnego odzewu, nie odbiera nawet telefonów, dlatego też sprawę przekazaliśmy 
do komornika i sądu. Kolejna sprawa dotyczy drogi 544. Niektóre gminy powiatu 
przasnyskiego chcą skorzystać z programu RIT, który przewiduje przejęcie przez 
gminy części dróg wojewódzkich na czas przebudowy i wystąpienie o dofinansowanie 
w wysokości 80%. Jest to ciekawy program, moglibyśmy i my z niego skorzystać. 
Wtedy można byłoby dokonać modernizacji ul.Żeromskiego z budową chodników po 
jej lewej stronie i skończyć tę drogę aż w Wiśniewie. Warto jest śledzić i rozważyć 
ten temat. Podjąłem działania w sprawie odwodnienia terenu byłej stacji kolejowej i 
wjazdu do posesji Pana Machalskiego. Temat został przyjęty przez firmę remontową, 
niedługo będzie przedstawione rozwiązanie tego problemu. Przeprowadziłem 
rozmowy na temat przejęcia obiektów po byłej kolei wąskotorowej. Teren byłego 
torowiska można wykorzystać do rozprowadzenia sieci gazowej od Sokólnika. Jest 
tylko jeden warunek, budynki stacji kolejowej muszą zostać wyremontowane. Na 
spotkaniu z dyrektorami naszych szkół rozmawialiśmy na temat reformy oświaty, 
różnych projektów edukacyjnych, w tym ekologicznych, współdziałania z Urzędem 
Pracy i zatrudnienia w szkołach osób bezrobotnych. Również w gminie będziemy 
przyjmować osoby na staż. Uczestniczyłem w spotkaniu z Komendantem PSP w 
Ciechanowie. Gmina Grudusk ma możliwość zakupu nowego pojazdu strażackiego 
wraz z pozyskaniem środków finansowych na ten cel, jako jedyna w powiecie. Jest 
też możliwość pozyskania środków z PSP. W Mazowieckim Zarządzie Dróg 
omawialiśmy problem zmiany usytuowania przystanków autobusowych. Otrzymałem 
obietnicę, że po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, jak np. projektu 
wykonania zjazdów czy operatu wodno-prawnego, temat ten będzie załatwiony. 
Uczestniczyłem w spotkaniu z senatorem Jackowskim, gdzie omawiane były sprawy 
związane z planami zagospodarowania przestrzennego. Poprosiłem proboszcza parafii 
Grudusk o pomoc w przekonywaniu naszych mieszkańców w zakresie składania 
wniosków o podłączenie do sieci gazowej. Musimy podjąć ten temat, gdyż walka ze 
smogiem nasila się. Musimy mieć jak najwięcej chętnych przystąpienia do tego 
tematu, gdyż później mogą być kłopoty z podłączeniem do sieci gazowej. Wystarczy, 
aby gaz był wykorzystywany w kuchni oraz do podgrzewania wody. Już w przyszłym 
tygodniu powinna funkcjonować nowa strona internetowa. Wspólnie z Panią Skarbnik 
podpisaliśmy umowę o dofinansowanie modernizacji budynku Urzędu Gminy, koszt 
tego zadania powinien wynieść ok. 500 tys. zł, dofinansowanie jest w wysokości ok. 
400 tys. zł. W Urzędzie Pracy złożyłem wnioski o zatrudnienie osób w ramach robót 
publicznych, ze związkami zawodowymi nauczycieli konsultowałem projekt 
regulaminu wynagradzania nauczycieli.” 
 



  

Na zakończenie wystąpienia Pan Wójt zaprezentował dane statyczne za 2015 rok 
dotyczące naszej gminy, m.in. liczbę i strukturę ludności, dane związane z 
rolnictwem, gospodarką mieszkaniową, zatrudnieniem oraz finansami gminy. 
 
Ad.pkt.5 

  
     Z uwagi na fakt, że projekt budżetu gminy na 2017 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017-2031 wraz projektem autopoprawki były dokładnie 
omawiane na posiedzeniach Komisji Rady, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 
Miłoszewska oraz Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zwrócili uwagę tylko na 
najważniejsze aspekty w/w projektów. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki stwierdził, że zaprojektowany budżet nie zabezpieczy 
nam wszystkich potrzeb, z których do najważniejszych zalicza się m.in. zapewnienie 
bezpieczeństwa w  Grudusku i miejscowościach gminnych (Pan Wójt nawiązał do 
niedawnych przypadków kradzieży pieniędzy z bankomatu oraz samochodu w 
sąsiedniej gminie Czernice Borowe), czy też naprawa dachu na pawilonie szkolnym w 
Grudusku. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zapoznała radnych i zaproszonych gości z 
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Grudusk projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projekcie uchwały o 
wieloletniej prognozie finansowej. 

(zaprezentowane opinie w załączeniu protokołu) 
 
Komisje Rady odnośnie w/w projektów nie zgłosiły uwag, Komisja Społeczno-
Socjalna w sprawie projektu uchwały budżetowej wydała pozytywną opinię 
niejednomyślnie. 
 
Poddana pod głosowanie autopoprawka do budżetu na 2017 rok oraz WPF na lata 
2017-2031 została przyjęta jednomyślnie (głosowało 13 radnych). 
 
W kolejnych głosowaniach przyjęto: 
- Uchwałę Budżetową na 2017 rok Nr 186/XXV/2017 – jednomyślnie (głosowało 13 
radnych) 
- Uchwałę Nr 187/XXV/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2017-2031 – 12 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 
13 radnych). 
 

(przyjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.6 
 
     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Rama poinformował, że opinia 
Komisji w sprawie skargi nie zostanie przedstawiona na dzisiejszej Sesji, gdyż nie ma 
mocy prawnej z uwagi na odmowę jej podpisania przez trzech członków Komisji.  
 



  

Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska stwierdziła, że do projektu uchwały 
potrzebna jest opinia Komisji Rewizyjnej, dlatego też z uwagi na to, że Statut Gminy 
dokładnie takiej sprawy nie precyzuje, Rada powinna zdecydować poprzez 
głosowanie, czy ma podjąć uchwałę bez opinii, czy też temat ten ma zostać 
odroczony na kolejną Sesję. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił uwagę, że Rada swoją uchwałą zobowiązała 
Komisję Rewizyjną do rozpatrzenia skargi. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski poinformował, że jako członek Komisji Rewizyjnej nie 
podpisał opinii, gdyż wcześniej nie zapoznał się z jej treścią, otrzymał ją 
bezpośrednio przed rozpoczęciem dzisiejszych obrad. Obowiązkiem 
Przewodniczącego Komisji było zapoznanie i ustalenie z pozostałymi członkami treści 
opinii oraz przekazanie jej do podpisania.  Tak nie powinno się robić, czy to jest 
wymuszanie?  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko uważał, że opinię należało podpisać, jednak każdy 
członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wyrażenia swojej woli i zgłosić uwagi do 
protokołu. Takie stanowisko Komisji Rewizyjnej może doprowadzić do zmiany jej 
składu. 
 
Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek, aby podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi zostało odroczone do następnej sesji.  
Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty 12 głosami przy 1 głosie 
przeciwnym (głosowało 13 radnych). 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Rama poinformował, że nie zapoznał z 
treścią opinii pozostałych członków Komisji, gdyż sam otrzymał ją dopiero dzisiaj, 
przez rozpoczęciem Sesji. Nie jest to jego winą, lecz pracownika Urzędu, który miał 
przekazać opinię wszystkim członkom Komisji. Chciał z Panią prawnik doprowadzić 
ten temat do końca, jednak w tej sytuacji powstał temat odroczenia.  
 
Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż Pan Rama uważa, że jej winą jest także to, 
że dokumenty na jedną z Sesji Rady nie zostały dostarczone w odpowiednim czasie i 
w jej kierunku były oskarżenia o nieskutecznym powiadomieniu jednego z radnych  o 
obradach. Za powiadamianie radnych odpowiedzialny jest również pracownik Urzędu. 
Prawo działa w dwie strony.  
 
Pan Rama stwierdził, że skierowanie pisma do Wojewody było skutkiem 
niezadowalającej go odpowiedzi w tej sprawie (pismo Pani Przewodniczącej odnośnie 
nieskutecznego powiadomienia Pana Antczaka zostało odczytane na poprzedniej 
Sesji). 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski  stwierdził, że Komisja Rewizyjna składa się z 4 
osób. Jeżeli piszą protokół i członkowie Komisji mają odrębne zdania, to powinno to 
być zapisane. Jeżeli protokół jest przedstawiany przez pracownika Urzędu, to 
wygląda to tak, jakby jedna osoba go napisała pod swoim kątem, a pozostali musieli 
tylko podpisać.  



  

Zdaniem Pana Kołakowskiego skład tej Komisji powinien zostać wymieniony. 
 
W tym miejscu wyjaśnień udzielił pracownik Urzędu Pan Jerzy Czarniewicz:  
„w poniedziałek o godzinie 9oo odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Umówiłem 
się z Panem Przewodniczącym, że postaram się napisać projekt opinii (czego nie 
musiałem robić) i przekazać mu na posiedzeniu Komisji Społeczno–Socjalnej o 
godzinie 13oo. Tak też się stało. Kopię projektu opinii otrzymał także Pan 
Mierzejewski, obecny na posiedzeniu Komisji Społeczno-Socjalnej. Dalsze działanie w 
tym temacie nie należało do mnie.”  
 
Ad.pkt.7 
 
     Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska złożyła wyjaśnienia odnośnie 
przyczyny wniesienia pod obrady Rady projektów uchwał w sprawie uchylenia 
podjętych uchwał na jednej z Sesji. 
Stwierdziła, że są to nietypowe sprawy ale obowiązujące uregulowania prawne 
zmuszają do takich a nie innych rozwiązań. Aby uchwały były ważne, to nie tylko 
musi być prawidłowa ich podstawa prawna, ale także skuteczne zwołanie Sesji. 
Jeden z radnych nie został powiadomiony o terminie obrad Rady, stąd też podjęte 
uchwały są obarczone wadą i zachodzi konieczność ich uchylenia. 
W tej sprawie otrzymaliśmy pismo od Wojewody, który ma także możliwość uchylenia 
tych uchwał, jednak postanowiliśmy uczynić to sami. Na tej Sesji było podjętych kilka 
uchwał, dlatego też należy je uchylić i podjąć nowe, te, które możemy podjąć 
dotyczące tych samych spraw. Porządek obrad uwzględnia te projekty. 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „wstyd mi za niektórych radnych, którzy tylko 
przeszkadzają Wójtowi Gminy w jego działalności. Gdyby w poprzednich kadencjach 
były takie działania, to nie zrobiono by tyle dla dobra mieszkańców. Wzorujecie się 
na innych gminach, w których Rada zajmuje się tylko referendami i odwoływaniem 
wójta. W tych gminach, w niewielkim stopniu wykorzystuje się środki unijne. Zgoda 
buduje, niezgoda rujnuje. Dlaczego Prezes GS-u podwyższa ceny w swoim sklepie a 
nie pozwala tego robić w gminie? Przecież to nie są instytucje charytatywne. Błędem 
Pana Wójta było to, że w ubiegłym roku podatki nie były podniesione i dlatego w tym 
roku zaproponowano taki wzrost. Stawki w naszej gminie są i tak niższe niż w 
pozostałych, dopiero dochodzimy do tych kwot, pomimo tego, że tam podwyżek nie 
było. Ostatnie działania Pana Wójta doprowadziły do pozyskania środków np. na 
stację uzdatniania wody w Stryjewie. Mając wybór czy wykorzystać środki na BIP, czy 
lepiej np. na stację uzdatniania wody to uważam, że korzystniejsza dla mieszkańców 
jest ta druga możliwość. Pan Wójt idzie prawidłowo w kierunku inwestycji, dużo 
zrobiono w poprzednich kadencjach. Są uchybienia, jednak nie ma co krytykować i 
pisać skarg do Wojewody.”  
 
W tym miejscu Pan Radny Mierzejewski otrzymał oklaski za swoją wypowiedź.    
 
Radny Pan Jacek Rama oświadczył, że nie wstydzi się za swoje działanie, wszystko co 
robi jest dla dobra gminy, zgodnie z obowiązującym prawem. Uważał, że wypowiedź 
Pana Mierzejewskiego jest oderwana od rzeczywistości, wstyd powinien zachować dla 



  

siebie. 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 178/XXIII/2016 Rady Gminy 
Grudusk z dnia  12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek od 
nieruchomości, 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 188/XXV/2017 przyjęta została 10 głosami przy 2 
głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 179/XXIII/2016 Rady Gminy 
Grudusk z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 189/XXV/2017 przyjęta została 10 głosami przy 
1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 176/XXIII/2016 zmieniającej 
Uchwałę Nr 72/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
emisji obligacji 
 
Komisje Rady projekt uchwały zaopiniowały bez uwag. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 190/XXV/2017 przyjęta została 12 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 177/XXIII/2016 Rady Gminy 
Grudusk z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 191/XXV/2017 została przyjęta 10 głosami przy 
1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z 
dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 
 
Komisje Rady projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 192/XXV/2017 przyjęta została 11 głosami przy 1 
głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 



  

 
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z 
dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie emisji obligacji 
 
Komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie (Komisja Finansów 
niejednomyślnie). 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 193/XXV/2017 przyjęta została 7 głosami przy 4 
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 
 
Komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, większością głosów. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 194/XXV/2017 przyjęta została 12 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz 
z udziałem w częściach wspólnych 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 195/XXV/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie  ustalenia na 2017 rok Regulaminu dotyczącego 
wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 196/XXV/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 197/XXV/2017 przyjęta została 12 głosami przy 
1 głosie wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Grudusk 
 



  

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w projekcie Regulaminu, we 
wszystkich właściwych pozycjach, powinien być jeszcze uwzględniony popiół. 
Odpowiedział także na pytanie radnego Pana Jacka Ramy, że sprawę zwolnień z 
płatności „podatku śmieciowego” należy rozważać na etapie składania wniosków i 
deklaracji. 
                                                           
Komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, większością głosów.  
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 198/XXV/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zgody na  sprzedaż nieruchomości gminnej 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że poprzednia uchwała w tej sprawie 
miała zły zapis, na co zwrócił uwagę notariusz. Wymaga on teraz, aby zostały 
podjęte dwie uchwały: pierwsza określająca sprzedaż nieruchomości w formie 
bezprzetargowej a druga wyrażająca zgodę na wzajemne potrącenie wierzytelności. 
Wyjaśnień udzieliła również Pani prawnik.  
Radni nie otrzymali projektów tych uchwał, gdyż informacja o dokonaniu w/w zmian 
dotarła do Pana Wójta w dniu poprzednim. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 199/XXV/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zgody na potrącenie wierzytelności 

 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 200/XXV/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 

Ad.pkt.8 
 
      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „dziękuję za uchwalenie budżetu gminy, który 
jest najważniejszym dokumentem, na jakim pracujemy. Pani Skarbnik, mimo małego 
doświadczenia, projekt tego budżetu opracowała bardzo dobrze. Musimy wiedzieć, że 
zaskarżone i uchylone uchwały już na starcie spowodują zmniejszenie wpływów do 
budżetu o ok. 100 tys. zł. Panie Rama, Pana pismo do Wojewody o uchylenie tych 
uchwał wywoła konkretne skutki, gminę będzie to kosztować, wydatki nie będą się 
równoważyć w wielu dziedzinach. Być może z niektórych rzeczy będziemy musieli 
zrezygnować, z tych, do których gmina dokłada. Przykładem jest gospodarka 
odpadami, ściekowa, czy też pomoc społeczna. Jeżeli Państwo uważacie, że gmina 
nie powinna zaciągać kredytów, wydawać obligacji to nie zaniżajcie kwot wpływów. 
Wówczas nie trzeba byłoby tego robić. Nieprzyjęcie podwyżki opłat za odpady, którą 
proponowałem w ubiegłym roku spowodowały ubytki w budżecie. Musimy znaleźć 
brakujące 100 tys. zł, aby mieć pieniądze na najważniejsze działania. Naszym 
wspólnym celem powinno być równoważenie budżetu, wtedy nie będziemy chodzić 
po znajomych i opowiadać jak kto głosował. Po co się różnić, w imię czego to 



  

robimy? Czy po to aby pozyskać chwilową aprobatę? Aby ktoś powiedział dobrze 
robicie, bo nie podwyższacie podatków, a Wójt ciągle chce podwyżek? Jeżeli są 
wymagania, to musimy mieć na nie pieniądze. Czy działania te służą na pewno dobru 
mieszkańców? Za chwilę być może trzeba będzie ograniczyć liczbę kursów autobusu 
szkolnego. Proszę Państwa, abyśmy wszystkie problemy rozwiązywali sami. 
Wojewoda ani w sąsiednich gminach nie muszą wiedzieć co się u nas dzieje. Czy to 
służy naszym mieszkańcom? Nie jątrzmy w gminie ani na zewnątrz. Pracuję w tym 
samorządzie od 1990 roku a od roku 1994 jestem Wójtem Gminy. Po raz pierwszy, u 
schyłku mojej kariery zdarzyło się, że ktoś próbuje mi rzucać kłody pod nogi a 
wkładam dużo wysiłku w to co robię.  
Rusza program PROW związany z naborem wniosków dotyczących m.in. tworzenia 
grup producentów rolnych czy też restrukturyzacji małych gospodarstw. Pełna 
informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej PROW. Sygnalizowałem 
już na komisjach, że wolnego mieszkania w budynku byłego Ośrodka Zdrowia nie 
udało się sprzedać. O jaką kwotę obniżymy cenę tego mieszkania? Ciągnik MTZ, 
będący własnością gminy, już od kilku lat jest nieużywany, planuję go sprzedać. Na 
kolejnej Sesji przekażę informację o dokonanej wycenie tego ciągnika. Zgłosili się do 
nas fanatycy starych pojazdów strażackich z propozycją kupna samochodu „Star”, 
będącego na stanie OSP Leśniewo Dolne. Może ogłosimy przetarg i sprzedamy ten 
pojazd a jednostka OSP w Leśniewie Dolnym zadowoli się pojazdem marki „Lublin”, 
którego jest możliwość zakupić.” 
 
Rada zdecydowała, aby cenę mieszkania w byłym Ośrodku Zdrowia, wystawionego 
na sprzedaż, zmniejszyć o 15 %, zgodziła się na sprzedaż ciągnika. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski stwierdził, że najwyższy czas, aby wreszcie 
uregulować sprawy bezpieczeństwa na parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Grudusku. 
 
Radna Pani Barbara Żelazińska przypomniała o konieczności budowy chodników w 
Leśniewie Dolnym, co poprawi bezpieczeństwo szczególnie dzieci. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski zwrócił się z pytaniem, od kiedy będzie 
realizowany fundusz sołecki? 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że sprawę rozwiązania problemu 
parkingu przy ZPO w Grudusku zleci odpowiednim fachowcom. Jest już koncepcja, 
aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych. 
Na temat budowy chodników w Leśniewie Dolnym Pan Wójt w najbliższym czasie 
będzie rozmawiał z Marszałkiem Województwa. 
Fundusz sołecki na 2017 rok można już zacząć realizować. 
 
Ad.pkt.9 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXV Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


