
 
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017 

nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 08 marca 2017 roku 
 

 
 
 
Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.1300, zakończono o godz.1450. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych i zaproszonych gości oraz 
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 sali obrad obecni są 
wszyscy radni.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXVI Sesji Rady, który został 
przyjęty w następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 
 
 Ad.pkt.2 
 
       Wyjaśnień odnośnie projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy Pani Bogumiła 
Malinowska. 
Poinformowała, że zgodnie z art.206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy 
wprowadzające ustawę – prawo oświatowe, zobowiązani jesteśmy do przygotowania 
projektu dostosowania sieci naszych szkół do nowego ustroju szkolnego. W 
uzasadnieniu projektu uchwały są opisane nasze zamiary w tym temacie, chociaż 
radni mogą mieć własne propozycje. Zgodnie z tą ustawą nie można dokonywać 
likwidacji szkół ani tworzyć ich filii. Z dniem 1 września br. nie będzie już naboru do 
pierwszych klas gimnazjalnych, powstają ośmioklasowe szkoły podstawowe, klasy 
drugie i trzecie gimnazjum są klasami gimnazjalnymi w szkołach podstawowych. 
Kuratorium Oświaty będzie miało 21 dni na zaopiniowanie projektu sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a w terminie do 31 marca 
Rada musi już podjąć uchwałę w sprawie  ustalenia sieci tych szkół. 
Pani Sekretarz ustosunkowując się do uwagi sołtysa wsi Humięcino Pana Waldemara 
Płatka wyjaśniła, że dawniej Humięcino-Koski było przypisane do obwodu szkoły w 
Humięcinie, jednak uczniowie z tej wsi uczęszczali do szkoły w Grudusku. Teraz, po 
wysłuchaniu opinii sołtysów, Humięcino-Koski znalazło się w obwodzie szkoły w 
Grudusku. 



  

Odpowiadając na pytanie radnego Pana Stanisława Makijonko, Pani Sekretarz 
poinformowała, że uczniowie z danego obwodu szkolnego mogą uczęszczać do 
szkoły w innym obwodzie, z tym tylko, że gminy nie obowiązuje wtedy dowożenie ich 
do szkoły. 
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Pani Marlena Gałęziewska oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Humięcinie Pani Iwona Ożarowska poinformowały o 
liczbie uczniów, którzy będą uczęszczać do klas siódmej i ósmej szkół podstawowych, 
Pani Ożarowska odpowiadając na pytanie radnego Pana Zdzisława Gorczycy 
oświadczyła, że temat prowadzenia szkoły w Humięcinie przez stowarzyszenie w tej 
chwili nie jest brany pod uwagę. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 201/XXVI/2017 podjęta została 10 głosami przy 5 
głosach wstrzymujących się (głosowało 15 radnych). 
 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że po konsultacji z Panem 
Mierzejewskim i Panem Makijonko, została udzielona odpowiedź dziennikarzowi 
Tygodnika Ciechanowskiego, Panu Kowalskiemu, dotycząca wysokości diet radnych. 
Pani Przewodnicząca, wspólnie z Panem Zbigniewem Mierzejewskim, reprezentowała 
Radę Gminy na pogrzebie byłego Komendanta Gminnego OSP Pana Stefana 
Stryjewskiego.  
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski zgłosił wniosek, aby przewodniczącym komisji 
Rady ustalić taką samą wysokość diet za udział w posiedzeniach komisji, jaka 
obowiązuje pozostałych radnych. 
 
Radny Pan Jacek Rama oświadczył, że popiera wniosek Pana Mierzejewskiego. W 
ubiegłym roku temat ten był również poruszany w Tygodniku, tytuł artykułu był w 
zasadzie taki sam jak teraz, sugerujący, że Radni ustalili podwyżkę diet. Podwyżka 
była efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia średniej płacy w kraju.  
Zdaniem Pana Ramy należy dogłębnie zająć się tematem diet naszych radnych, aby 
Tygodnik Ciechanowski nie zarzucał, że Rada w Grudusku podwyższa diety. Redaktor 
Kowalski pisząc w gazecie artykuł o wysokości diet, uderzył w całą naszą Radę a 
przecież podwyżek diet nie było. Sytuacja powtarza się, dlatego też na kolejnej Sesji 
należy całkowicie zmienić system ustalania diet. Pan Rama zgłosił wniosek, aby 
sprawa diet dla Radnych była szczegółowo rozpatrzona na następnej sesji.  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca stwierdził, że w treści artykułu w Tygodniku 
Ciechanowskim było wyjaśnienie Pani Przewodniczącej na temat naliczania diet dla 
naszych radnych i każdy, kto się z tym zapoznał, zrozumiał o co chodzi. Jednak 



  

czytelnicy w większości zasugerowali się tytułem tego artykułu. Pan Gorczyca uważał, 
że zmiany wysokości diet należy dokonać pod koniec roku, aby nie było opinii, że 
Rada uległa presji prasy. 
 
Radny Pan Piotr Wojciechowski był zdania, że Rada powinna wystąpić o sprostowanie 
tytułu tego artykułu, aby nie wprowadzać czytelników w błąd celowo lub 
nieświadomie. Podwyżka była automatyczna, związana ze wzrostem minimalnego 
wynagrodzenia. Zmiana systemu naliczania diet jest bezcelowa.  
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski stwierdził, że wskazane byłoby, aby konkretnie 
redaktorowi Kowalskiemu zwrócić uwagę, że takie artykuły wywołują wiele 
niejasności i zbędnych komentarzy.  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko także uważał, że jeżeli system diet nie zostanie 
zmieniony, to prasa będzie ciągle pisała o ich podwyższaniu. Dlatego też należy 
wrócić do kwotowego systemu diet. Być może w innych gminach są niższe diety, ale 
jest więcej sesji, co w efekcie daje większe roczne wynagrodzenie radnych.  
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski zwrócił uwagę na to, iż sprawa podwyżek diet za udział 
w sesji dotyczy także sołtysów, których obejmuje taki sam procentowy system 
naliczania.  
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że na kolejną Sesję Rady 
zostanie przygotowany odpowiedni projekt uchwały w sprawie zmiany systemu diet 
dla radny. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zgłosił wniosek dotyczący konieczności naprawy 
nawierzchni ul. Polnej w Grudusku. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko nawiązał do wcześniejszych ustaleń dotyczących 
zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Nową. Stwierdził, że samochody w 
dalszym ciągu przejeżdżają tą ulicą powodując niszczenie jej nawierzchni. 
 
Radny Piotr Gołębiewski zgłosił problem powyrywanego asfaltu na drodze do 
Przywilcza. 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak uważał, że należy zwracać baczniejszą uwagę na pracę 
równiarki na drogach. Obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby wykorzystać równiarkę, 
ale kiedy zostanie sprowadzona, o terminie jej pracy na drogach w danym sołectwie 
powinni wiedzieć sołtys i radny, którzy także powinni odebrać wykonane roboty. 
 
Radny Pan Jacek Rama zwrócił się z pytaniem, kiedy ruszą roboty przy budowie 
ronda w Grudusku? 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski postulował o naprawę zniszczonych w czasie zimy 
poboczy dróg. 
 



  

Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska prosiła o rozpoczęcie prac w remizie, w 
ramach zaległego funduszu sołeckiego, który nie został w pełni wykorzystany.  
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki przedstawił informację na 
temat nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. 
Gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na wybór firmy, która zajmie się zbiórką 
odpadów komunalnych. Umowa z firmą NOVAGO podpisana została tylko do 31 
grudnia 2017 roku, gdyż będą zmiany w przepisach. Zgodnie z nowymi przepisami 
obowiązywał będzie nowy system zbiórki odpadów, polegający na ich gruntownej 
segregacji. Musimy wejść w ten system, aby uniknąć kar. Marzec ma być jeszcze 
okresem przejściowym, od 1 kwietnia zbiórka odpadów będzie się odbywała już 
zgodnie z nowym regulaminem. Każdy rodzaj odpadów należy gromadzić w 
odpowiednim, kolorowym worku, a to będzie kontrolowane. Na odbiór odpadów 
pochodzenia rolniczego powinny być oddzielne umowy ale można je składować w 
workach z odpadami niesegregowanymi. Worki zabezpieczy firma NOVAGO a będą je 
na terenie gminy rozprowadzać pracownicy zajmujący się zbiórką odpadów. Będą też 
oni udzielać informacji w jakich workach należy umieszczać poszczególne rodzaje 
odpadów. Chodzi też o to, aby jak najwięcej mieszkańców przystąpiło do selektywnej 
zbiórki. Odpady będą zbierane systemem co dwa tygodnie, w jednym tygodniu 
odpady segregowane, w drugim tygodniu odpady nie podlegające segregacji. Jeżeli 
ten system nie zda egzaminu, powrócimy do cotygodniowego systemu zbiórki 
odpadów. Deklaracje można zmieniać, ale trzeba ich przestrzegać. Pan Czaplicki 
poinformował również o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.  
 
Sołtys Gruduska Pan Andrzej Malinowski zwrócił uwagę na trudności, jakie mają z 
odpadami mieszkańcy bloków, z ich składowaniem. Również Radny Pan Zdzisław 
Gorczyca zwrócił uwagę na ten problem.  
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że skoro koszty odbioru odpadów przez firmę 
NOVAGO są w zasadzie takie same a firma będzie odbierać śmieci co dwa tygodnie, 
czy kwota ta nie jest wygórowana?  
 
Pan Ryszard Czaplicki poinformował, że wzrosły opłaty emisyjne za tonę odpadów.  
 
Radny Pan Jacek Rama zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat zmian 
przepisów dotyczących wycinki drzew. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki poinformował, że nowe 
przepisy w tym zakresie obowiązują od 1 stycznia. Zgodnie z tymi przepisami osoby 
fizyczne na swoich działkach mogą wycinać drzewa bez zezwolenia, jeżeli nie 
obejmuje je ochrona. Należy także zwrócić uwagę na okresy lęgowe ptaków. Firmy i 
przedsiębiorcy na wycinkę drzew muszą posiadać zezwolenia, które wymagane są 
także na wycinkę drzew w lasach.  
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zwróciła się w imieniu Pana Wójta do Rady z 
pytaniem, czy można wydzierżawić mieszkanie w budynku byłego Ośrodka Zdrowia, 
które nie zostało sprzedane z uwagi na brak zainteresowanych? Sprzedaż zostałaby 
czasowo zawieszona 



  

Rada jednomyślnie wyraziła zgodę. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „przepraszam za spóźnienie na obrady, ale miałem 
spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
Wspólnie objechaliśmy zasoby, które gmina chce przejąć od Agencji a są to grunty 
przy oczyszczalni ścieków, obszar przeznaczony na zalew, teren wokół zbiornika 
wodnego w Rąbieżu Gruduskim, działki wewnętrzne na osiedlu w Humięcinie-Klarach. 
Rozmawialiśmy także o rurociągu kanalizacyjnym w Humięcinie-Klarach, budowę 
którego Agencja chce dofinansować. We wszystkich kwestiach poczyniliśmy 
odpowiednie ustalenia. Firma, która na naszym terenie budowała światłowód, 
zwróciła się do nas o podpisanie protokołu wykonania robót. Odpowiedź mogła być 
tylko jedna, jak firma uporządkuje tereny, na których prowadzono roboty, protokół 
podpiszemy. Są ustalenia odnośnie modernizacji drogi wojewódzkiej od Sokólnika w 
kierunku Gruduska, roboty wykona firma z Mińska Mazowieckiego do końca czerwca. 
Firma, która buduje rondo w Grudusku zaczyna się przygotowywać do rozpoczęcia 
robót. Na kolejną Sesję poproszę przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu Dróg, który 
złoży wyjaśnienia w tej sprawie. Firma wykonująca roboty ma duże opóźnienia, 
jednak MZD nie chce iść na żadne ustępstwa, dotyczy to np. odwodnienia ul. 
Kolejowej. Temat bardzo ważny to zbiórka odpadów komunalnych. Musimy poważnie 
pomyśleć o segregacji tych odpadów, gdyż z tym wiążą się duże pieniądze, których 
firma NOVAGO będzie od nas żądać. Proszę propagować segregację wśród 
mieszkańców. Mały autobus szkolny uległ awarii, konieczna była wymiana pompy, 
stąd nastąpiła przerwa w dowożeniu dzieci. Autobus miał być naprawiony na piątek 
w ubiegłym tygodniu, jednak z uwagi na pewne kłopoty z dostarczeniem właściwych 
części zamiennych, wyruszył w trasę we wtorek w tym tygodniu. W budynku byłego 
Ośrodka Zdrowia są wolne pomieszczenia, dlatego też, w ramach programu 
„Senior+” można wystąpić o dotację na zagospodarowanie tych pomieszczeń na 
potrzeby ludzi starszych. Pozyskać można do 300 tys. zł dotacji i 200 zł na każdego 
seniora. Zagospodarowane pomieszczenia mogłyby być wykorzystane na różnego 
rodzaju zajęcia, warsztaty, rehabilitację itp. dla osób starszych. Czy gmina może 
wystąpić o taką dotację, będzie się to wiązało także z naszymi kosztami? ”  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że takie potrzeby seniorzy już zgłaszali, 
więc przystąpienie do programu jest dobrym pomysłem. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski uważał, że znak informacyjny w kierunku Przasnysza od 
strony Mławy powinien być usytuowany dodatkowo na rozjeździe dróg Przasnysz – 
Ciechanów. Brak pełnej informacji powoduje, że kierowcy przejeżdżają skrzyżowanie 
i zawracają na bocznych uliczkach niszcząc ich nawierzchnię.   
 
Radna Pani Barbara Żelazińska poinformowała, że w Leśniewie Dolnym, przy posesji 
Pana Jurkiewicza zarośla przy drodze uniemożliwiają przejechanie maszynami 
rolniczymi. 
 
Radna Pani Anna Małecka przypomniała o konieczności wycinki zarośli przy drodze, w 
kierunku posesji Państwa Miecznikowskich, w Rąbieżu Gruduskim. 
 



  

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „otrzymałem informację, że PCK opublikował 2-letni 
program, związany z prowadzeniem usług opiekuńczych (Pan Wójt zapoznał ze 
stawkami opłat za te usługi). Stawki opłat za te usługi są niestety większe niż u nas, 
ktoś musi mieć naprawdę złą sytuację, aby ta opieka była bezpłatna. Mówię o tym, 
aby nie było niejasności i zbędnych komentarzy. W związku z wnioskiem złożonym 
przez biuro Pani Poseł Cicholskiej, że warunki nie odpowiadają temu, aby przebywały 
tam dzieci, 27 lutego skierowałem wniosek do Sanepidu i do Instytutu Techniki 
Budowlanej w Warszawie zlecając przeprowadzenie ekspertyzy pawilonu w szkole w 
Grudusku. Ekspertyza ta zostanie wykonana w ciągu 40 dni, jej koszt to ok. 5000zł.  
Tematem tym zajmie się także Państwowy Inspektor Budowlany. To wszystko 
związane jest z wydatkami z budżetu szkolnego a subwencja oświatowa została 
zmniejszona wynosi poniżej 3mln zł. Wiem o złym stanie nawierzchni niektórych dróg 
i ulic, skorzystamy więc z ofiarowanego nam destruktu asfaltowego. Na utrzymanie 
dróg gminnych w budżecie gminy mamy ok. 50 tys. zł. Odśnieżanie kosztowało nas 
ok. 35 tys. zł, za ok. 5 tys. zł zakupiliśmy znaki drogowe, zostaje ok. 10 tys. zł na 
równiarkę. Jednak zaistniały nowe wydatki w tym zakresie, po okresie zimowym 
musimy naprawić drogi między Łysakowem a Humięcinem-Andrychami i między 
Mierzanowem a Humięcinem. Postaramy się znaleźć środki na te zadania poprzez 
zmiany w budżecie. Zakupiliśmy znaki drogowe, więc ustawimy zakaz wjazdu 
samochodów ciężarowych na ul. Nową w Grudusku. Remont świetlicy w Kołakach 
Wielkich wkrótce się rozpocznie. Będą zatrudnione osoby w ramach robót dla 
bezrobotnych, które wykorzystamy do wycinki zarośli przy drogach. 
 
Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXVI Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
      
    
    Protokółował                                                                Przewodnicząca Rady   
  Jerzy Czarniewicz                                                              mgr Beata Ciska                                                                                                                                                                                          


