
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 
Sesji Rady Gminy Grudusk, która odbyła się w dniu 29 marca 2017 roku 

 
 

Miejsce obrad plenarnych – Gminny Ośrodek Kultury i Sporu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz. 1300, zakończono o godz. 1650. 
Sesji przewodniczyła Pani Beta Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy Grudusk. 
 
Otwierając posiedzenie Pani Przewodnicząca powitała radnych i zaproszonych gości 
oraz stwierdziła prawomocność obrad informując, że na stan 15 radnych obecnych 
jest 14. 
 
Na protokolanta Sesji powołuję Pana Jacka Sycha. 
 
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 Przewodniczącej Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 

rok oraz ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku. 

6. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2013-2016”. 

7. Ocena zasobów opieki społecznej. 
8. 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”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata  
  2017-2031, 

          - dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  
            Szkolnego, 
          - przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
           bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2017 roku”, 
           - wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej na terenie Gminy 
             Grudusk, 
           - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  
            Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne,             
            Sokołowo, 
          - zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Zakrzewo Wielkie, 
          - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych  

  Straży Pożarnych,      
       - poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za   
         gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia 
         inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,                                                                                                                                                



       - wysokości diet przysługujących radnym z tytułu udziału w pracach Rady Gminy  
         i jej organów 
       - wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych                     
         jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach Rady Gminy. 

10. Sprawy różne.  
11. Zamknięcie obrad. 

 
Po odczytaniu porządku obrad, Pani Przewodnicząca powitała obecną na Sesji Panią 
Renatę Drążewską – Dyrektora MZDW Rejon w Ciechanowie. 
Pani Przewodnicząca zaproponowała aby Pani Dyrektor zabrała głos przed punktem 
trzecim. 
Nie było uwag do przedstawionego porządku procedowania. 

 

Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zaproponowała aby protokoły z XXV i XXVI 
Sesji Rady Gminy Grudusk zostały przyjęte bez odczytywania. 
Poinformowała również, że osobiście zapoznała się z treścią tych protokołów, które  
w pełni odzwierciedlają przebieg obrad obydwu Sesji. Radni mieli także możliwość 
wglądu do protokołów, gdyż w okresie międzysesyjnym były zamieszczone na stronie 
internetowej gminy, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz 
dostępne u protokolanta przed rozpoczęciem dzisiejszej Sesji.  
Do protokołów nie zostały zgłoszone żadne uwagi i zostały one przyjęte jednogłośnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
Zgodnie z poprzednimi ustaleniami o zabranie głosu została poproszona Pani 
Dyrektor Renata Drążewska. Poinformowała ona na wstępie, że przebudowa drogi 
616 na terenie Gminy Grudusk, to inwestycja MZDW w Warszawie Wydział 
Inwestycji, ponieważ jest to duże zadanie „Rejon” z punktu widzenia utrzymania i 
przejęcia tej drogi pełni tylko nadzór. Na to zadanie wydatkowanych jest prawie 6 
mln złotych, jest to dosyć duża inwestycja na terenie tej Gminy. 
Po tym krótkim wstępie Pani Dyrektor oświadczyła, ze czeka na pytania na pytania. 
 
Pan Radny Piotr Gołębiewski zadał trzy pytania. Pierwsze dotyczyło przesunięcia 
przystanków autobusowych na drodze 616 w okolicach miejscowości Stawy                       
i Przywilcz od strony Ciechanowa. Pasażerowie (w tym dzieci wracające ze szkoły) 
wysiadają bezpośrednio do rowu, co jest niebezpieczne i naraża ich na wypadki. 
Drugie pytanie było związane z usytuowaniem znaku drogowego który wskazuje 
drogę od strony Mławy do Przasnysza prosimy o znak na rozjeździe Jest on ukryty i 
kierowcy przejeżdżają skrzyżowanie. Znak stoi na wysokości mleczarni i jest ukryty. 
Prośba o znak na Przasnysz. 
Trzecie pytanie dotyczyło szerokości ronda, czy nie jest zbyt wąskie? 
Za organizację ruchu i geometrię drogi w Województwie Mazowieckim odpowiada 
Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor 
rejonu drogowego zaś realizuje zadania, które otrzyma, więc nie ma on wpływu na 
organizację ruchu. To w wymienionym wyżej Departamencie zapadają decyzje 
dotyczące przystanków. 
W przypadku tablic, ta sama sytuacja – decyduje Departament. Możemy wnioskować 
tylko o zmianę ale wiąże się to z wykonaniem projektu organizacji ruchu. 



Jeśli chodzi o wąskie ronda, departament uzasadnia to spowolnieniem ruchu                     
i wymusza na kierowcach spowolnienie prędkości. 
Radny Zdzisław Gorczyca pytał czy na etapie robienia projektu, ktoś weryfikuje 
rzeczywistość, czy tylko, to co jest tylko na papierze? 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że projektanci podpisują się, jest decyzja Wojewody na 
realizację inwestycji drogowej Większość odpowiedzialności spada na projektantów. 
Radny wspomniał o tym, że interweniował w sprawie przejścia przy stadionie w 
zarządzie dróg (korespondencja od Pana Glińskiego z Warszawy), a z treści pisma, 
jakie otrzymał wynika, że pasy muszą być namalowane prostopadle. Radny po 
wykonaniu zdjęć postanowił zweryfikować w Mazowieckim Zarządzie Dróg, stan 
faktyczny z projektem. Ten projekt odbiegał od tego, co jest w rzeczywistości. 
Kwestia związana z rozbudową drogi 616, trzynaście bodajże działek ogrodowych, 
ludzie nie mają dojazdu, bo wjazd został zniszczony i oni teraz nie mogą dojechać na 
swoje działki. Kolejna sprawa, wjazd na stację PKP nie ma zrobionych przepustów 
wodnych, do dnia dzisiejszego stoi woda. Projekt powinien być weryfikowany, jaka 
jest rzeczywistość. 

W odpowiedzi Pani Dyrektor stwierdziła, że projekt musi być weryfikowany, za 
to odpowiadają projektanci. Rowy służą tylko i wyłącznie odwodnieniu drogi. Rów 
melioracyjny projektanci, z tego co wiem, uzgadniają ze służbami wodnymi, również 
zrzut wód. Jest pozwolenie wodnoprawne, które nakłada pewne obowiązki i z tego co 
wiem, wykonawca trzyma się tych zasad, które ma w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Radny Gorczyca zwrócił uwagę, że wcześniej woda odchodziła wspomnianym 
rowem a teraz jest on zamurowany kamieniem. 

Pani Dyrektor powiedziała, że Pismo dotyczące tej kwestii poszło do Warszawy                    
i MZDW zajmie stanowisko w tej sprawie. 
Radny Gorczyca zwrócił się również o wyjaśnienie dlaczego w piśmie dotyczącym 
poziomego oznakowania drogi 544 w kierunku Przasnysza jest mowa o pozytywnej 
opinii Starosty Powiatu Mławskiego. Jaki ma on wpływ na sprawy dotyczące dróg w 
Grudusku?  
Pani Dyrektor wyjaśniła, że w piśmie zaistniała zapewne pomyłka a sam projekt 
uzgadniany był zgodnie ze starostą właściwościowym miejscowo. 
Pan Marek Smoliński podniósł kwestię gabarytów rowów melioracyjnych, pytał po co 
rowy mają głębokość po półtora metra? 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że przebudowa rowu również jest objęta pozwoleniem 
wodnoprawnym. Projektanci biorą za to odpowiedzialność, muszą w projektach 
uwzględniać różnicę spadków.  
Pan Radny Zbigniew Mierzejewski poruszył ponownie kwestię dotyczącą oznakowania 
kierunku jazdy na Przasnysz (prośba w imieniu kierowców, którzy mają problem z 
zawracaniem w przypadku przeoczenia rozjazdu o lepsze oznakowanie) oraz sprawę 
organizacji ruchu dotyczącą wjazdu na parking na ul. Strażackiej.  
Pani Dyrektor odpowiedziała, że organizację ruchu zatwierdza Departament 
Nieruchomości a w sytuacji, kiedy następuje zmiana organizacji ruchu z jakiejkolwiek 
przyczyny projektanci mają obowiązek dostosować się do obowiązujących przepisów, 
tak samo Departament. Zaznaczyła, jednak że przyjrzy się poruszanej przez radnego 
tematyce. 
Pan Radny Stanisław Makijonko pytał, czy mieszkańcy ul. Żeromskiego mogą we 
własnym zakresie obniżyć sobie wjazdy, czy muszą mieć specjalne zezwolenie. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że zgodnie z ustawą, każde wejście w pas drogowy               
z jakąkolwiek pracą wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Jeżeli ktoś jest 



zainteresowany jakąkolwiek zmianą, czy pracami w obrębie pasa drogowego musi 
wystąpić z wnioskiem do właściwego terytorialnie rejonu, w którym się znajduje, w 
tym przypadku do Rejonu Drogowego w Ciechanowie. Na stronie MZDW są wnioski, 
które można sobie przyporządkować, czy to jest przebudowa zjazdu, czy tylko 
remont, czy jakieś inne prace i taki wniosek należy złożyć. Każde zajęcie pasa jest 
wydawane w formie decyzji administracyjnej. 
Pan Radny Gorczyca zapytał, czy za taki projekt musi płacić wnioskodawca. 
Budowa i utrzymanie zjazdów należy do właścicieli posesji przylegających do drogi, 
zgodnie z ustawą o drogach. Zarządca drogi ma tylko obowiązek w jednym 
przypadku przebudować już istniejące zjazdy, takie które są legalne i mają decyzje 
wydane na właścicieli posesji, w chwili kiedy przebudowuje drogę i zmienia 
dostępność tej drogi do działki, czyli podnosi, obniża, w jakiś sposób ogranicza 
dostęp. Wtedy ma obowiązek przebudować zjazdy i tylko wtedy, w żadnym innym 
przypadku. 
Pan Radny Waldemar Kołakowski pytał o możliwość poszerzenia wjazdu na działkę 
przy drodze na Przasnysz, bądź jego przeniesienia w inne miejsce, gdyż ma problem 
z dojazdem do domu, użytkuje go obecnie wspólnie z sąsiadem. 
Pani Dyrektor poprosiła o złożenie pisma zawierającego opis danej sytuacji. 
Radny Kołakowski pytał również o możliwość budowy chodnika przy drodze w 
miejscowości Wiśniewo. Potrzebę powstanie tej inwestycji uzasadniał względami 
bezpieczeństwa. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest możliwość budowy chodnika za rowem 
odwadniającym jezdnię, bądź przebudowanie drogi w systemie ulicznym, bo nie ma 
możliwości zakrycia rowu i zbudowania chodnika bez odwodnienia. Możliwość ta 
istnieje na zasadzie współpracy z samorządem. 
Pani Radna Barbara Żelazińska zwróciła uwagę, że wzdłuż pasa drogi od Ciechanowa 
do Gruduska były usuwane zakrzewienia ale na odcinku drogi od „Leśniewa Dolnego 
w kierunku Klar” nic nie zostało zrobione. I wyjeżdżając z drogi koło Stryjewa tj. 
skrzyżowanie w kierunku Andrych, tam jest tragedia. Rolnicy wyjeżdżają „w ciemno”, 
może dojść do tragedii. 
Pani Dyrektor – na terenach prywatnych działek muszą zakrzewienia usuwać 
właściciele, MZDW nie może ingerować w takie tereny. Na terenach prywatnych 
właściciele mogą usunąć drzewa.  
Kolejne pytanie Radnej Żelazińskiej dotyczyło możliwości budowy chodników                      
w Leśniewie Dolnym. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że istnieje możliwość zawarcia porozumienia z 
samorządami w tym przedmiocie. 
Kolejne pytanie dotyczyło znaku ostrzegającego przed dzikimi zwierzętami                       
w Leśniewie Dolnym. 
Pani Dyrektor stwierdziła, że tereny wykazane przez nadleśnictwo, jako migracje 
dzikich zwierząt, zostały oznakowane. Należy z Urzędu Gminy wystąpić z 
odpowiednim pismem i wskazać takie miejsca, jeżeli występują.  
Pan Sołtys Andrzej Malinowski pytał, czy przy okazji budowy ronda można liczyć na 
modernizację fragmentu drogi od strony Mławy, w postaci chociażby jednego 
chodnika, uzasadniając, to względami bezpieczeństwa. 
W planach nie ma zmiany przekroju szlakowego ulicy, jest natomiast przewidziany 
remont odcinka drogi w okolicach mostu. 
 



Pani Sołtys Katarzyna Korycińska poruszyła kwestię zalewania posesji w Leśniewie 
Dolnym. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w Leśniewie Dolnym nie ma zjazdów tylko gruntowe 
dojazdy, które nie funkcjonują jeszcze jak zjazdy. Dyrektor powtórzyła, że zgodnie z 
ustawą o drogach budowa i utrzymanie zjazdów i przepustów należy do właścicieli 
posesji. 
Pani Sołtys Zofia Komor upomniała się o wjazd do figurki na początku wsi Wiksin. 
Pani Dyrektor zapisała poruszaną kwestię, składając deklarację bliższego zapoznania 
się z sytuacją. 
Pan Ryszard Czaplicki – Kierownik Zakładu Komunalnego – zadał pytanie dotyczące 
odbioru wody przez rowy przydrożne, które są czyszczone (w stronę Ciechanowa).  
W miejscowości Leśniewo woda przelewa się przez ulicę, jest zjazd a przepustu nie 
ma. 
Dyrektor Drążewska odpowiedziała, że w takiej sytuacji MZDW występuje do 
właścicieli posesji o udrożnienie przepustu pod zjazdem ewentualnie z wnioskiem do 
decyzję na lokalizację zjazdu. 
Radny Olszewski poruszył problem możliwości poszerzenia zjazdów z drogi 616 do 
okolicznych wsi od Ciechanowa do Gruduska po prawej stronie. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w takim przypadku należy występować o zgodę na 
przebudowę zjazdu do zarządcy drogi, samowolnie nie można. 
Radny Gorczyca zwrócił uwagę, że skoro są przepisy dotyczące zjazdów, przepustów 
z ‘64 roku a infrastruktura jest 50 lat młodsza, to te zjazdy już nie mają racji bytu,             
w takiej formie jak były kiedyś. 
Pani Dyrektor zauważyła, że ustawodawca cały czas to zmienia. 
Pan Radny Stanisław Makijonko zapytał czy znaki na drogach gminnych Urząd Gminy 
może ustawiać dowolnie, bez uzgodnień. 
Pani Dyrektor Drężewska odpowiedział, że nikt nie może dowolnie ustawiać znaków. 
Znaki ustawia się zgodnie z projektami organizacji ruchu zatwierdzonymi przez organ, 
który jest do tego uprawniony. Na drogach gminnych organem uprawnionym jest 
Starostwo. 
Pan Radny Kołakowski zapytał o możliwość modernizacji istniejących wjazdów. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że można ale konieczna jest zgoda zarządcy drogi. 
Z uwagi na brak kolejnych pytań Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Dyrektor 
Drążewskiej i zarządziła pięciominutową przerwę. 
 
Ad.pkt.3 
 
Pan Marek Smoliński został poproszony o zaprezentowanie pisma z Biura 
Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wymieniona instytucja zwróciła się z prośbą                          
o konsultacje z rolnikami i Wójtem Gminy na temat, jak jest realizowana przez koła 
łowieckie współpraca z właścicielami gospodarstw rolnych na terenie Gminy. Opinie 
będą brane pod uwagę w realizacji procedury zmierzającej do wydzierżawienia kołom 
łowieckim gruntów przeznaczonych do polowań na okres 10 lat. Czy są jakieś 
zastrzeżenia do działalności kół? 
Uwagę zgłosił Sołtys Malinowski prosząc o to aby myśliwi zbierali nie pozostawiali po 
sobie łusek od nabojów. 
 
Pan Radny Piotr Gołębiewski zgłosił następujące sprawy: 
- zarwany mostek na rowie melioracyjnym pomiędzy Łysakowem a Sokołowem, 



- wycinka drzew (wierzb) przy drodze do Przywilcza, 
- potrzeba zainstalowania barierki przy rowie melioracyjnym w połowie drogi do 
Przywilcza, z uwagi na głębokość rowu, 
- usuniecie drzewa w Stryjewie, 
- chodnik w Nieborzynie do naprawy, 
- czy jest szansa na odzyskanie działki użytkowanej prywatnie, a która jest 
własnością wspólnoty wiejskiej. 
 
Pan Radny Adam Olszewski: 
- podziękowania za równiarkę, która ruszyła na drogi, 
- prośba o podjęcie kwestii remontu drogi. 
 
Pan Radny Zdzisław Mierzejewski zgłosił problem dotyczący uporządkowania przez 
spadkobierców zaniedbanej działki na ulicy Szkolnej. 
 
Pan Radny Grzegorz Antczak pytał czy będzie w tym roku budowana droga w 
Żarnowie i dokończone zostaną uprzednio rozpoczęte inwestycje. 
 
Pan Radny Stanisław Makijonko zgłosił następujące sprawy: 
 

- poczynienie starań o zainstalowanie małych koszy na śmieci wydłuż ulic gminnych             
i wojewódzkich, 
- czy dzierżawcy mieszkań w ośrodku zdrowia muszą płacić za ogrzewanie przez cały 
rok, 
- prośba o realizację uprzednio składanych wniosków, 
 
Pan Radny Zdzisław Gorczyca zadał następujące pytania: 
- czy ktoś, kto zapłacił za śmieci za cały rok, to po podwyżce musi regulować 
niedopłatę, czy ta podwyżka taką osobę obowiązuje, 
- czy w zakupionych przez Gminę znakach są również oznaczenia nazw ulic Polna, 
Cicha, Strażacka), 
- co się dzieje ze śmieciami segregowanymi i niesegregowanymi, do jakiej frakcji są 
zaliczane po zabraniu przez samochód na wysypisko, 
- czy działka przy stadionie będzie sprzątnięta. 
 
Pan Radny Waldemar Kołakowski: 
- prośba o zwrócenie się do Powiatu o dokończenie drogi w Kołakach Wielkich, 
- kwestia kanalizacji sanitarnej we Wiśniewie, 
- sprawa remizy (inwestycja zaczęta ale dosyć wolno kontynuowana). 
 
Pan Radny Jacek Rama zgłosił następujące sprawy: 
- czy coś się wyjaśniło w kwestii posterunku policji, 
- Borzuchowo – Trojany – most, skrzyżowanie, są tam ubytki po zimie one są dosyć 
głębokie, niebezpieczne, 
- istnieje potrzeba (sygnalizowana przez mieszkańców) ponowienia akcji 
informacyjnej na temat nowych zasad segregacji odpadów, ponieważ jest to dość 
skomplikowane, 
 
Pan Marek Smoliński zaproponował żeby przydrożne śmieci zebrane do czarnych 
worków przez właścicieli przyległych pól były zabierane, po wystawieniu. 



 
Pan Sołtys Edward Rybczyński zwrócił się z prośbą o przycięcie krzewów w 
przydrożnych rowach pomiędzy Żarnowem a Wiksinem, zgłosił wgniecenie w 
poboczu jezdni oraz pytał o inwestycje drogowe na terenie Sołectwa. 
 
Pan Sołtys Jerzy Żerański wnioskował o wycięcie krzaków na drodze gminnej „od 
Państwa Bednarskich w stronę Kuskowa” oraz o zabezpieczenie stawu barierą 
ochroną. 
 
Pani Sołtys Alina Łojewska odnośnie świetlicy, to się trochę ślimaczy (problem z 
zakupem drzwi). Prośba, w związku z tym, że Fundusz z tamtego roku był u nas tak 
ściągnięty do końca, więc może zaczęlibyśmy realizację Funduszu za rok 2017               
od Kołaków i zajęcie się malowaniem tej blachy, bo nie będzie co ratować. 
 
Pan Sołtys Michał Zakrzewski zwrócił się z prośbą o wycięcie krzaków na rowach, bo 
teraz jest tego mniej oraz o uzupełnienie ubytków w asfalcie. 
 
Pani Sołtys Ewa Rykowska prosiła o nawiezienie piasku na drogę naprzeciwko posesji 
Państwa Bieńkowskich. Jest tam „okropny” przejazd. 
 
Pan Sołtys Andrzej Malinowski wnioskował o załatanie bardzo dużej wyrwy                      
na ul. Strażackiej. Pytał również o budowę „stawowiska” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki ustosunkowując się do interpelacji Pana Radnego 
Gołębiewskiego oświadczył, że jeśli chodzi o zarwany mostek, to musi dokonać jego 
oględzin. Odnosząc się do kwestii związanych z drogą do Przywilcza, Wójt 
poinformował, że nie jest to pas drogowy Gminy Grudusk, nie mniej będzie zawracał 
się do Powiatowego Zarządu Dróg o załatwienie zgłoszonych problemów 
(analogiczna sytuacja w Stryjewie). Chodnik w Nieborzynie prawdopodobnie uda się 
w tym roku wykonać. Równiarka będzie pracować od dzisiaj do momentu 
wyrównania dróg (koszt – 160 złotych za godzinę). Operator będzie współpracował z 
sołtysami poszczególnych miejscowości. Sprawa uporządkowania posesji na            
ul. Szkolnej jest w toku. Została podjęta decyzja o zabiciu okien i drzwi. Gmina jest w 
kontakcie ze spadkobiercami. Droga do Żarnowa jest w planach, w ramach Funduszu 
Sołeckiego, będzie poprawiona. Z przepustami we Wiksinie coś trzeba zrobić. Gmina 
jest na etapie wyboru oferty zakupu „małych koszy” niedługo powinno być to 
zrealizowane. Sezon grzewczy w budynku ośrodka można przerwać ale wtedy nie 
będzie ciepłej wody. W tej sprawie będą rozmowy z lokatorami. 
Przypadek z dokonaniem opłaty za odpady za cały rok i otrzymania monitu do 
uregulowania różnicy wynikłej z podwyżki, która nastąpiła w międzyczasie jest 
sytuacją kłopotliwą bowiem prawo miejscowe nie normuje tej kwestii. Z uwagi na to 
różnicę trzeba będzie umorzyć. Należy uzupełnić o tę kwestię odpowiednie zapisy. 
Zakupiono 100 znaków drogowych, wśród których nie ma tabliczek  z nazwami ulic 
ale chcielibyśmy, żeby ten sam wykonawca dodatkowo je wykonał.  
Cały czas jesteśmy w kontakcie i podejmujemy rozmowy z przedstawicielami firmy 
odbierającej odpady na temat usprawnienia segregacji. Jest ona właściwa, gdyż 
uzyskałem następującą informację: w 2015 roku odebrano z terenu Gminy 775,76 t 
odpadów, w tym 71,5 t segregowanych. W 2016 roku odpowiednio 809,2 t w tym 
119,18 t segregowane. Jest to, jak widać ewidencjonowane, ktoś to po prostu waży. 



Nawiązując do przywołanych danych, przybyło zatem odpadów segregowanych, 
pomimo, to Gmina Grudusk nie osiąga wskaźników pułapu segregacji (powinno być 
16% a Gmina uzyskała wskaźnik 14,72% - brakuje ponad jeden procent). Na 
następnej sesji będą przedstawiciele firmy odbierającej odpady i będziemy rozmawiać 
o możliwościach ograniczenia ilości odpadów niesegregowanych na rzecz segregacji. 
Jest to bardzo istotna kwestia z ekonomicznego punktu widzenia. Obecnie opłata za 
składowanie odpadów na wysypisku wynosi 115 zł. za tonę ale za dwa lata ma 
wzrosnąć do 270 zł za tonę odpadów niesegregowanych. Koszty będzie oczywiście 
ponosić Gmina. Trzeba w związku z tym zrobić wszystko aby podjąć ten 
„niewdzięczny temat”. Z uwagi na to podjęte zostały działania polegające na 
wprowadzeniu 5 kolorów worków (pomimo, że obowiązek będzie dopiero od lipca). 
W takim układzie odpady są zbierane, w jednym tygodniu niesegregowane, w drugim 
segregowane. W przypadku odpadów segregowanych worki będą sprawdzane (np. 
jeśli zielony worek, to czy jest tam szkło), należy uczulać na to mieszkańców. 
Informacja o nowym systemie odbioru odpadów była podana na poprzedniej sesji. 
Działka przy stadionie jest już przejęta przez Gminę, będzie można już w związku              
z tym ją uporządkować. Rozmowy ze Starostą na temat drogi w Kołakach zostały 
wstępnie podjęte i w najbliższym czasie będą kontynuowane. Sprawa związana z 
kanalizacją we Wiśniewie też jest rozwojowa, bowiem problem jednego                          
z mieszkańców został rozwiązany ale pojawili się kolejni, którzy żądają 
zadośćuczynienia za udostępnienie działki. Z tego samego powodu wydłużyły się też 
prace związane z doprowadzeniem kanalizacji w Klarach, trzeba było zmieniać trasę 
przebiegu sieci. W remizie prace postępują została położona podłoga, w łazienkach 
są płytki, kładziona jest gładź na ściany. Wójt prosił o spokojne podejście do tego 
tematu. Tłuczeń na drogę w Kołakach będzie zawieziony. Jeśli chodzi o posterunek, 
to z rozmowy przeprowadzonej z Komendantem Policji w Ciechanowie i jego 
Zastępcą wynika, że rozważane jest ewentualne jego zlokalizowanie w Regiminie. 
Jednym z argumentów przemawiającym za takim rozwiązaniem, jest fakt, że Gmina 
Grudusk, to bezpieczny teren. Niebagatelne znaczenie mają też kwestie natury 
organizacyjno-ekonomicznej, które przemawiają za usytuowaniem posterunku w 
Regiminie. Jeśli chodzi o Borzuchowo-Trojany i ul. Strażacką ubytki ma usuwać 
Spółdzielnia „Grodzisko”. Informacja o wprowadzeniu nowych zasad segregowania 
odpadów może faktycznie nie do wszystkich dotarła, stąd też powstałe zamieszanie. 
Jednak trzeba podkreślić, że odbierający odpady starali się w miarę sukcesywnie 
wszystko zabrać. Jeżeli chodzi o czyszczenie rowów, to dwie osoby z „robót 
publicznych”, które mogły by się tym zająć zostały czasowo oddelegowane do 
pomocy przy zbiórce odpadów. Kolejny temat, to wycinka drzew. Zadanie jest już 
zlecone i niebawem, sukcesywnie będzie realizowane. Koło figurki być może uda się 
uzupełnić ubytki destruktem. Droga wewnętrzna we wsi, jeśli poprawią się warunki, 
to „postaramy się pomóc”.  
 
Ad.pkt.4 
 
Działania podejmowane przez Pana Wójta w okresie międzysesyjnym: 
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie dotyczącym zatrudniania osób 
bezrobotnych,  
- złożenie wniosku na dofinansowanie do zdjęcia azbestu w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska (ogłoszony przetarg na wykonanie zadania), 



- złożenie wniosku na zakup kotłów (również współpraca z WFOŚ) – około 30 osób 
chętnych, 
- złożenie wniosku o samochód strażacki (326 tys. - możliwość dofinansowania w 
wysokości 200 tys. z PSP), 
- współpraca z Kuratorium - konsultacje w sprawie utworzenia sieci szkół zostały 
zakończone z pozytywnym skutkiem (projekt uchwały jest w porządku obrad bieżącej 
sesji), 
- opracowany został operat wodnoprawny na wjazd do miejscowości Klary, Gmina 
uzyskała również pozwolenie na budowę kanalizacji, 
- zorganizowany został przetarg na odpady z kwotą 33 tys. „z groszami” na miesiąc 
(minimalnie mniej niż w poprzednim przetargu), jeśli wpłaty będą systematyczne i 
wszyscy będą wpłacać ta kwota powinna być wystarczająca, 
- drugie ogłoszenie na sprzedaż mieszkania, nie było zainteresowania zakupem 
podczas I przetargu, 
- Gmina została ukarana przez WIOŚ za niespełnienie warunków, jeśli chodzi o 
segregację odpadów (1343 zł), 
- dziewiątego lutego wpłynęło pismo z Biura Poselskiego Pani poseł Cicholskiej                 
w sprawie pawilonu szkolnego, rzekomo zagrażającemu zdrowiu i bezpieczeństwu 
dzieci, które w tym pawilonie przebywają, dziesiątego lutego rzeczone pismo zostało 
skierowane pismo do Sanepidu, Instytutu Techniki Budowlanej i do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o stwierdzenie, czy rzeczywiście ta 
sytuacja wymaga podjęcia radykalnych działań, np. zamknięcia tego obiektu. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny przysłał już dane kontroli. Wynika z nich, że należy 
zadbać o dach, który jest najprawdopodobniej źródłem tych wszystkich kłopotów. 
Instytut Techniki Budowlanej nie odpowiedział na pismo. Dlatego też została podjęta 
decyzja o poszukaniu innego podmiotu. Rozmowy podjęto z Ośrodkiem 
Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej w Warszawie. Koszt inspekcji i dokonania 
badania pobranych próbek, to 3800 + VAT. Wyniki będą znane po 40 dniach, wtedy 
będzie wiadomo czy coś wyhodowano z pobranego materiału badawczego. 
- w miesiącach styczniu i lutym miało miejsce odśnieżanie, co kosztowało około              
35 tys. złotych, 
- do Urzędu Gminy wpłynął anonim dotyczący, jednego z mieszkańców miejscowości 
Pszczółki, co do jego zachowania. Pismo to rozpatrzono w ten sposób, że Wójt wraz z 
Kierownikiem GOPS zaprosili na rozmowę osobę wskazaną w anonimie i sprawa 
została załatwiona. 
- uzyskanie pozwolenia na odstrzał bądź odstraszenie bobrów, 
- pogrzeb druha Stefana Stryjewskiego (zmarł w wieku 91 lat), zasłużonego dla 
gminnej społeczności (podziękowania dla strażaków za udział w uroczystości 
pogrzebowej, za przygotowanie uroczystości), 
- problemy z wyegzekwowaniem prawomocnego Wyroku Sądu dotyczącego Pana 
Petrykowskiego, który nie odbiera korespondencji,  
- wycena ciągnika (samochodu strażackiego dla Leśniewa) to ok. 4 tys. zł, nie będzie 
on sprzedany za tę kwotę,  
- przejęcie destruktu od MZDW pozyskanego z przebudowywanej drogi, 
- podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na samochód OSP 336 tys. zł, 
- uszkodzone zostały wskutek odwilży dwie drogi, które trzeba było naprawić, koszt 
to ok. 7 tys. zł,  
- podpisana umowa na termomodernizację urzędu, jest ogłoszony przetarg,  
- przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru, 



- spotkanie z dyrektorami szkół, 
- posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, 
- apel o przeczyszczanie kominów w związku z licznymi zdarzeniami palenia się 
sadzy, 
- spotkanie z Sołtysami, 
- przejęcie pewnych zasobów gruntowych od Agencji Nieruchomości, pod potrzeby 
ewentualnej rozbudowy oczyszczalni ścieków 
- spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, dotyczące rozwoju 
samorządności,  
- sprawa kontroli w szkole związanej z wcześniej wspomnianym pismem – nie ma 
jeszcze wyników.  
(15 min. przerwy) 
 
Ad.pkt.5, pkt.6 i pkt.7 
 
Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Hannę Bęcławską – Kierownika 
GOPS w Grudusku. Ośrodek Pomocy Społecznej aby realizować swoje zadania musi 
opierać się o znajomość 16 ustaw. OPS wykonuje zadania własne, finansowane z 
budżetu Gminy oraz zadania Wojewody, finansowane z budżetu ministerstwa. 
Do zadań własnych Gminy należy: 
- wypłata zasiłków celowych, 
- dożywianie (tzw. zadanie wspierane), 
- usługi opiekuńcze (w roku 2016 wydana została kwota 365.919,27 zł z tego 
refundacja z Urzędu Pracy wyniosła 66.569,81 zł, kwota zebrana od 
świadczeniobiorców to 58.360,80 zł, natomiast 240.988,66 zł – wkład własny 
Gminy). 
Aby mieć możliwość ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej trzeba spełnić 
kryteria dochodowe. Są one zróżnicowane w zależności o jakie świadczenie dana 
osoba się ubiega. 
Jeśli chodzi o świadczenia z pomocy społecznej, to kryterium dochodowe wynosi: 
- dla osoby samotnej 634 zł, 
- dla osoby, która ma rodzinę 514 zł. 
Jeśli wystąpimy o dożywianie, to kryterium dochodowe wynosi: 
- dla osoby samotnej 951 zł, 
- dla osoby, która ma rodzinę 771 zł. 
Największym kryterium dochodowym, jakie zostało zmienione od pierwszego marca, 
jest kryterium, które dotyczy wydawania żywności. Wynosi ono: 
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1.268 zł 
- dla gospodarstw wieloosobowych, na osobę – 1.028 zł. 
Wyżej wymieniony program jest dla OPS działaniem nieobligatoryjnym. 
Dalsze zadania OPS to: 
- zasiłki stałe (na terenie Gminy przysługują 3 osobom), 
- zasiłki okresowe (pieniądze „zamawiane” z budżetu Wojewody – w roku 2016 na 
terenie Gminy pobierały je 23 rodziny). 
Dożywianie (zadanie własne) współfinansowane: 40% płaci Gmina, 60% Wojewoda. 
Objętych dożywianiem było 88 osób. Ubywa dzieci korzystających z dożywiania.  
Świadczenia dla osób bezdomnych (na terenie Gminy 2 osoby). Prowadzimy 
działania, aby osoby te usamodzielniły się. Koszt utrzymania wynosi 1.000zł 
miesięcznie.  



Kolejnym działem realizowanym w OPS są świadczenia rodzinne. Są one wypłacane, 
jeśli rodzina nie przekroczy dochodu – 674 zł (na osobę). Jeśli w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne – 764 zł (na osobę). Beneficjentom świadczeń rodzinnych 
przysługują również dodatki m. in z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka. 
Poza tym miejscowy OPS wypłacał tzw. becikowe (25) oraz „Kosiniakowe” (13). 
Świadczenia opiekuńcze: 
- zasiłki pielęgnacyjne – 43, 
- świadczenia pielęgnacyjne – 10, 
- zasiłek opiekuńczy „na starych zasadach” – 6, na „nowych” – 9.  
- zasiłki dla opiekuna – 9 osób. 
Świadczenie wychowawcze (500+) płacone jest na 479 dzieci, na łączną kwotę 
2.134.398zł. 
Fundusz Alimentacyjny.  
Dłużników alimentacyjnych na terenie Gminy Grudusk jest 20. Kwota zaległości, to 
168.100 zł. Wyegzekwowane przez komorników należności, to 24.625,25zł.  
Kolejnym istotnym działaniem realizowanym przez GOPS jest procedura „niebieskiej 
karty”. Taka kart jest związana z przemocą w rodzinie. Jeżeli działania nie przynoszą 
efektu zostaje powiadomiony sąd rodzinny i nieletnich. Kończy się w ten sposób 
procedura na poziomie OPS. W roku 2016 funkcjonowało 16 kart na terenie gminy.  
Kolejnym działaniem środowiskowym jest „Gminny Dzień Dziecka”, który będzie 
organizowany również w tym roku. Część pieniędzy na ten cel pochodzi ze środków 
alkoholowych, część ze zbiórki. Przedsięwzięcie, to organizowane jest we współpracy 
ze szkołami i GOK. 
GOPS w Grudusku zajmuje się również organizowaniem letniego wypoczynku dzieci.  
W 2016 roku wydano 25.552,70 kg żywności, wartość rynkowa to 92 tys. zł.  
Kolejnym działaniem są dodatki mieszkaniowe ale w 2016 roku wypłacono tylko 3 
takie świadczenia ponieważ trudno jest spełnić kryteria uprawniające do ich 
pobierania. 
Podsumowanie. W 2016 roku wydane przez GOPS środki, to 3.843.503,50 zł. 
Wydano również 936 decyzji. 
Kadra pracownicza GOPS w Grudusku: 
- 2 pracowników socjalnych, 
- 1 prowadzący świadczenia rodzinne, 
- 1 prowadzący fundusz wspólny ze świadczeniami rodzinnymi, 
- księgowa (zatrudniona na 0,5 etatu), 
- 1 kierownik, 
- 2 asystentów, 
- 9 opiekunek. 
Pani Kierownik zapoznała z kosztem zatrudnienia opiekunek w gminie Ciechanów, 
celem porównania z kosztami w naszej gminie.  
GOPS realizuje również zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                    
w rodzinie. Do zadań własnych Gminy z zakresu tej ustawy należy zatrudnianie 
asystentów rodzin oraz udzielanie pomocy rodzinom wspierającym. 
Kolejne działanie to Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii. 
W roku 2016 zrealizowane zostały następujące działania: 
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, 
- posiedzenia Komisji (odbyło się ich 6), 
- wyjazd rodzinno-trzeźwościowy (Niepokalanów), w tym roku będzie Toruń,  



- finansowanie działań prowadzonych w tym zakresie przez szkoły.  
Pani Kierownik zapoznała zebranych z oceną zasobów społecznych.  
Pan Sołtys Andrzej Malinowski zapytał, jakie jest zainteresowanie korzystaniem z 
pomocy społecznej. 
Pani Kierownik odpowiedziała, że jeśli chodzi o pomoc społeczną, to zainteresowanie 
maleje, natomiast gdy chodzi o zasiłki „rządowe” (zasiłki rodzinne, „pięćsetki”) to 
wzrasta. 
Pan Radny Waldemar Kołakowski zapytał, kto ustala kryteria dochodu. 
Pani Kierownik odpowiedziała, że ustala je Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej. Są one co 3 lata jest to weryfikowane ale w tym roku nie ulegną zmianie. 

(szczegółowe sprawozdania w załączeniu) 
Opinie komisji: 
Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna, 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
pozytywna. 
 
Ad.pkt.8 
 
O zabranie głosu został poproszony Pan Jacek Rama – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Przedstawił on opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk w sprawie 
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”. 
Komisja Rewizyjna, na posiedzeniach w dniach 12 i 23 stycznia 2017 r., rozpatrując 
złożoną skargę, dokonała analizy zaistniałych faktów, opierając się na wyjaśnieniach 
złożonych przez Pana Wójta i informatyka Urzędu Gminy Pana Mariusza Krawczyka. 
W wyniku uzyskanych informacji oraz wniosków, które wynikły w czasie dyskusji, 
Komisja Rewizyjna wypracowała następujące stanowisko: 
- skarga 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”, jest zasadna. Komisja stwierdza, że 
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, jako kierownik jednostki organizacyjnej, 
ponosi Pan Wójt. Powyższą opinię Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy             
w celu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Zdanie odrębne zgłosiło dwóch radnych z Komisji Rewizyjnej, Pan Zbigniew 
Mierzejewski i Pan Piotr Gołębiewski. Panowie ci uważają, że skarga była bezzasadna 
i bezprzedmiotowa. Opinię podpisali: Przewodniczący Komisji Jacek Rama 
Wiceprzewodniczący – Piotr Gołębiewski i członkowie Komisji – Stanisław Makijonko 
oraz Zbigniew Mierzejewski. 
 
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Grudusk Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie, którego wyniki są 
następujące:  
za niezasadnością skargi głosowało 9 radnych, zdaniem zaś 4 skarga była 
uzasadniona. Jeden radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania w/w Uchwała 202/XXVII/2017 została przyjęta większością 
głosów, uznając skargę za nieuzasadnioną.  
 
Ad.pkt.9 



 
Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 
Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna, 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
pozytywna. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 203/XXVII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2017 – 2031 
Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna (przy jednym głosie 
wstrzymującym), 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
pozytywna. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 204/XXVII/2017 przyjęta została większością 
głosów (13 głosów - za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymujący się). 
 
- projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego 
Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna, 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 
(niejednomyślna). 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 205/XXVII/2017 przyjęta została większością 
głosów (13 głosów - za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymujący się). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 
2017 roku” 
Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna, 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
pozytywna. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 206/XXVII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), 
 
- projekt uchwały w sprawie - wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej 
na terenie Gminy Grudusk 
Pan Wójt Jacek Oglęcki wyjaśnił dlaczego obecny numer działki może ulec zmianie. 
Wynika to z niesfinalizowanej do końca sprawy poszerzenia przebudowywanej drogi 
wojewódzkiej. Prawdopodobieństwo takiej zmiany jest minimalne ale niewykluczone. 
Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna, 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
pozytywna. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 207/XXVII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), 
 



- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo 
Dolne, Sokołowo, 
Radny Gołębiewski zapytał czy uchwała dotyczy tylko zakreślonego na mapach 
obszaru. Pan Wójt potwierdził, że projekt uchwały dotyczy terenów zaznaczonych. 
Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna, 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
pozytywna. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 208/XXVII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), 
 
- projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Zakrzewo 
Wielkie, 
Komisja Społeczno-Socjalna – opinia pozytywna, 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia 
pozytywna. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 209/XXVII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), 
 
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Pani Przewodnicząca odczytała wartości ekwiwalentu wynikające z projektu uchwały: 
- 13 zł za udział w działaniach ratowniczych, za godzinę, 
- 6,50 zł za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP, za godzinę. 
Komisja Społeczno-Socjalna – Pan Przewodniczący Mierzejewski zgłosił propozycję 
sformułowaną na Komisji dotyczącą podwyższenia wysokości ekwiwalentu za udział                        
w działaniach ratowniczych, 15 zł za 1 godzinę oraz za udział w szkoleniach 
organizowanych przez PSP, w wysokości 8 zł za godzinę. 
Radny Gołębiewski poprosił Panią Przewodniczącą o przypomnienie jakie stawki 
obowiązywały dotychczas. Pani Przewodnicząca poinformowała, że dotychczas 
obowiązujące stawki to odpowiednio 10 zł i 5 zł. 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – Pan 
Przewodniczący Makijonko oświadczył, że Komisja opowiedziała się (niejednogłośnie) 
za stawkami wynikającymi z projektu uchwały tj. odpowiednio 13 zł i 6,50 zł. 
Najpierw poddano głosowaniu propozycję sformułowaną przez Komisję Społeczno-
Socjalną (15 zł i 8 zł) za którą opowiedziało się 6 radnych. Natomiast za przyjęciem 
projektu uchwały ze stawkami odpowiednio 13 zł i 6,50 zł opowiedziało się 8 
radnych. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 210/XXVII/2017 przyjęta została większością 
głosów w brzmieniu zgodnym z pierwotną wersją projektu tj. 
- za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 13 zł za 1 godzinę, 
- za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP w wysokości 6,50 zł                      
za 1 godzinę. 
 (głosowało 14 radnych), 
 
- projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,        



Komisja Społeczno-Socjalna – propozycja wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% 
(opinia pozytywna), 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – propozycja 
wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% (opinia pozytywna). 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 211/XXVII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), 
 
- projekt uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym z tytułu udziału 
w pracach Rady Gminy i jej organów 
Komisja Społeczno-Socjalna – propozycja diet z tytułu udziału w sesjach Rady Gminy 
w wysokości 270 zł. oraz z tytułu udziału w posiedzeniach komisji stałych Rady 
Gminy w wysokości: 350zł – Przewodniczący Komisji i 190 zł – członkowie Komisji. 
Pozytywna opinia Komisji. 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – propozycja 
Komisji jest taka sama – opinia pozytywna. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 212/XXVII/2017 przyjęta większością głosów: 
11 głosów - za, 0 przeciwnych, 3 wstrzymujących się (głosowało 14 radnych),  
 
- projekt uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach Rady 
Gminy 
Komisja Społeczno-Socjalna – propozycja diety przysługującej przewodniczącym 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzniach Rady Gminy 
w wysokości 110 zł. Pozytywna opinia Komisji. 
Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – propozycja 
Komisji jest taka sama – opinia pozytywna. 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 213/XXVII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
 
Ad.pkt.10 
 
Pan Radny Mierzejewski wyraził podziękowanie Wójtowi Jackowi Oglęckiemu za 
zaproszenie na Sesję Pani Dyrektor Drążewskiej. 
Pani Radna Żelazińska zapytała czy coś wiadomo w sprawie szczepienia psów. 
Pan Wójt odpowiedział, że jest nowy Powiatowy Lekarz Weterynarii, z którym jeszcze 
nie rozmawiał. 
Pan Wójt dokonał również sprostowania dotyczącego wyceny ciągnika. Właściwa 
kwota to 5.950 zł  
Wójt poinformował również, że około 80 - 90 rodzin zadeklarowało udział w 
programie dotyczącym gazyfikacji Gruduska, w poniedziałek złożę wniosek. 
Zdaniem Wójta przyczyną kłopotów z pawilonem szkolnym jest prawdopodobnie 
pokrycie dachowe. W związku z tym, jeśli nie będzie innych zaleceń pokontrolnych, 
trzeba będzie zrealizować to zadanie. Przy czym realizacja miałaby miejsce w tym 
roku (miesiące lipiec, sierpień), natomiast płatność za wykonaną usługę w roku 2018. 
W dalszej części „spraw różnych” Pan Wójt zwrócił się do obecnych z pytaniem 
dotyczącym pomysłu urządzenia targowiska. Przedstawił wydrukowaną na kartkach 
wizualizację przedsięwzięcia i poinformował, że do 26 kwietnia można składać 
wnioski.  



Firma „Dino” zwróciła się o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej              
i kanalizacyjnej. Firma ta rozbudowuje w Polsce sieć marketów, jest mocno 
zaawansowana w tej rozbudowie na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, w Małopolsce. 
Czy będą chcieli tu inwestować – nie wiadomo. 
Pan Radny Piotr Gołębiewski zapytał o środki na OSP pismo od Pana Jarosława 
Zielińskiego – sekretarza stanu w MSWiA. Czy ma Pan jakieś informacje, czy będzie 
więcej pieniędzy dla strażaków ochotników? Zgodnie też z tym pismem to gmina ma 
obowiązek znaleźć środki na bezpłatne umundurowanie dla strażaków. 
Pan Wójt poinformował, że ma być 15 mln. złotych więcej m.in. na zakup sprzętu  
np. samochody. 
Pan Radny Waldemar Kołakowski stwierdził, iż kwota 15zł za udział w akcjach dla 
strażaków jest niska, na co Pan Radny Piotr Gołębiewski odpowiedział, iż jest to 
Ochotnicza Straż Pożarna i jej celem nie jest zarabianie pieniędzy na wyjazdach. W 
Przywilczu strażacy oddają pieniądze na konto straży.  
Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż przegłosowana podwyżka dla strażaków jest 
na poziomie 30%.  
Pan Radny Jacek Rama zapytał, czy ten sklep wielko-powierzchniowy, to firma jest 
polska, czy zagraniczna? 
Pani Przewodnicząca Beata Ciska, odpowiedziała, że to firma polska. 
Pan Radny Stanisław Makijonko zapytał, czy ta firma, bo to jest                              
wielko-powierzchniowa powyżej 1000 m2, czy wtedy jest potrzebna zgoda Rady na 
takie inwestycje? 
Pan Wójt odpowiadając stwierdził, że ten pawilon usługowo-handlowy miałby 
powierzchnię w granicach około 600 m. 
Pani Przewodnicząca zwróciła się do Radnych z prośbą o propozycje dotyczące 
organizacji Dnia Samorządowca. 
 
Ad.pkt.11 
Po wyczerpaniu porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy Grudusk została zamknięta. 
 
 
 
 
        Protokółował                                                       Przewodnicząca Rady 
         Jacek Sych                                                            mgr Beata Ciska 


