
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 28 czerwca 2017 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.11oo, zakończono o godz.1540. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych i zaproszonych gości oraz 
stwierdziła prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 
radnych. 
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXVIII Sesji Rady, który 
został przyjęty 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz                     

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2016 rok, 
a/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2016 rok 
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

    6.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku  
          za 2016 rok oraz przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i 
          młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    7.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2017-2031, 
- zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Grudusk, 
     -   wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami  
         komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,                          

- przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grudusk 
na lata 2017-2019”, 

- uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2017-2019, 

- przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, 
Sokołowo, 



  

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2017 
roku, 

- 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. 

    8.  Sprawy różne. 
    9. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z  XXVII 
Sesji Rady Gminy  został przyjęty bez odczytywania. 
Poinformowała, że osobiście zapoznała się z treścią tego protokołu, w pełni 
odzwierciedla on przebieg obrad Sesji. Radni mieli także możliwość wglądu do  
protokołu, gdyż w okresie międzysesyjnym był wywieszony na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępny u protokolanta obrad. 
 
W głosowaniu w/w protokoły zostały przyjęte jednomyślnie (głosowało 14 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

      Radny Pan Piotr Gołębiewski – „zbliżają się żniwa więc przekazuję apel od 
rolników, którzy posiadają sprzęt rolniczy dość dużych rozmiarów. Wystające gałęzie 
drzew rosnących wzdłuż drogi niszczą sprzęt, uszkadzają lusterka. Wiem, że mogą 
być kłopoty ze znalezieniem ludzi do obcięcia tych gałęzi, więc mogą to np. zrobić 
strażacy za odpowiednią odpłatą. Dlaczego nic się nie dzieje w zakresie planowanego 
oznakowania naszych dróg?” 
 
 Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „czy na nowym rondzie będą się świecić 2 lampy? 
Mieszkańcy bloków przy ulicy Kolejowej mają kłopoty z przetrzymywaniem śmieci w 
piwnicach i niektórzy z nich wynoszą te śmieci do koszów przy sklepach w centrum 
Gruduska.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „chciałbym przypomnieć o małych koszach na 
śmieci, które miały być zamontowane na poszczególnych ulicach Gruduska.” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „rozpoczęły się wakacje więc jest okazja, aby wreszcie 
dokonać naprawy dachu nad pomieszczeniami szkolnymi, w których przebywają  
3-latki. Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że nie ma grzyba, ale w dalszym ciągu 
jest nieprzyjemny zapach, na świeżo wymalowanych ścianach widać zacieki. Byłem w 
jednej ze szkół w Ciechanowie i tam posiadają gabinet dla pielęgniarki. Czy takie 
gabinety można utworzyć w naszych szkołach? W związku ze zbliżającym się 
okresem żniw dobrze byłoby dokonać obcięcia gałęzi drzew przy drodze do Purzyc-



  

Trojan. Chociaż była naprawiana droga do Sokólnika, wytworzył się teraz próg, który 
utrudnia wjazdy i zjazdy, droga ta nie spełnia obecnie warunków technicznych. W 
nawierzchni drogi w kierunku Purzyc-Trojan powstało wiele wyrw, naprawianych 
kiedyś sposobem gospodarczym, są one bardzo niebezpieczne dla pojazdów. Do 
radnych dotarł list od kapelmistrza orkiestry, w którym zwraca uwagę na brak 
pieniędzy na zakup niezbędnych instrumentów. Są kłopoty ze zdobyciem tych 
pieniędzy, stąd też chociaż minimum działań w tym zakresie powinien wykazać 
Dyrektor GOKiS.” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak przypomniał o konieczności naprawy drogi Wiksin-
Żarnowo i zamontowaniu przepustu na drodze przy figurce w Wiksinie.  
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „przy drodze do Kołaków Wielkich rosną drzewa 
ograniczające widoczność i one były przyczyną wypadku, w którym niedawno zostały 
poszkodowane 4 osoby. Na jakim etapie jest temat rozbudowy sieci kanalizacyjnej w 
kierunku Wiśniewa? Kiedy zostanie zakończona budowa drogi w Kołakach Wielkich? 
Mieszkańcy naszej wsi uważają, że pomieszczenie po sklepie jest wiejskie, gdyż 
Gminna Spółdzielnia przekazała je wsi. Dlatego też na planowane zakwaterowanie w 
tym pomieszczeniu ludzi poszkodowanych w pożarze w Humięcinie-Klarach, zgodę 
powinni wyrazić mieszkańcy wsi, powinno zostać zwołane zebranie wiejskie na ten 
temat. Obok jest remiza, fundusz wiejski jest przeznaczony na jej modernizację, być 
może będą się tam odbywały jakieś imprezy. Na jaki okres czasu mają być tam 
umieszczeni pogorzelcy?” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „mijają kolejne terminy a w dalszym ciągu nic się nie 
dzieje w zakresie remontu drogi do Pszczółek-Czubaków. Są sygnały od rodziców, 
aby po likwidacji gimnazjum patronem szkoły podstawowej w Grudusku został Papież 
Jan Paweł II.” 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz wnioskował, aby przywrócić cotygodniowy system 
zbiórki odpadów komunalnych. 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej 
gminy nie ma żadnych informacji o rozstrzygniętych konkursach i przyjęciach do 
pracy w Urzędzie Gminy?” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński prosił o dokonanie wycięcia „barszczu Sosnowskiego”, 
przystąpienie do kolejnego etapu wywozu żwiru na drogi oraz o usunięcie zarośli z 
przydrożnych rowów, które można by zlikwidować poprzez zastosowanie 
chemicznych oprysków. 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski zwrócił się także o wycinkę 
przydrożnych zarośli oraz przypomniał o konieczności zamontowania lampy ulicznej w 
Borzuchowie. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska pytała, kiedy zostanie wykonany 
wjazd na osiedle w jej wsi, gdyż są kłopoty z dojazdem pojazdu do wybierania 



  

szamba. Wnioskowała także, aby złożyć specjalne podziękowania strażakom, którzy 
brali udział w gaszeniu pożaru w Humięcinie-Klarach. 
 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński przypomniał o czekającej na remont 
drodze w Żarnowie, poinformował o popękanej nawierzchni drogi Żarnowo-Wiksin, 
przy posesji Państwa Komor, zwrócił też uwagę, że już niedługo będą wywożone 
buraki z pól a nasze drogi nie są do tego przystosowane. 
 
Sołtys wsi Leśniewo Górne Pan Marcin Piotrowicz zwrócił się z pytaniem, na jakim 
etapie jest temat remontu drogi Leśniewo Górne – Leśniewo Dolne, czy jest już 
wykonana dokumentacja na to zadanie? Uważał, że jest to pilna sprawa z uwagi na 
zbliżające się żniwa. 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor wnioskowała o wycięcie zarośli z przydrożnych 
rowów. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Koski Pan Józef Sosnowski uważał, że ze względu na zbliżający 
się okres żniw, należałoby natychmiast przystąpić do naprawy nawierzchni dróg. 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek prosił o przekazanie do Powiatowego 
Zarządu Dróg informacji o połamanym asfalcie na drodze Łysakowo – Grudusk. 
 
Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański uważał, że robotnicy, którzy dokonują wycinki 
zarośli z przydrożnych rowów, powinni być wyposażeni w odpowiedni, chociaż 
podstawowy sprzęt do tych celów. 
 
Sołtys wsi Nieborzyn Pan Grzegorz Oman poinformował, że mieszkańcy Nieborzyna 
wyrazili niezadowolenie i są przeciwni zakwaterowaniu pogorzelców z Humięcina-Klar 
w pomieszczeniu po byłym sklepie. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „problemów jest wiele a do ich rozwikłania niemal 
wszędzie potrzebne są pieniądze, których gmina nie ma. W celu ich pozyskania 
próbuję wprowadzić pewne podwyżki niektórych podatków czy opłat, ale jest wobec 
mnie pewien opór, odczuwam utrudnienia. Wcześniej aż takich problemów 
finansowych nie było. Wydatki są duże, sporo kosztują nas szkoły, trzeba dokładać 
do gospodarki śmieciowej i ściekowej, remontować drogi. Temat obcinki gałęzi przy 
drogach można rozwiązać, ale ja teraz nie mam ludzi, roboty mogę zlecić tylko 
spółdzielni socjalnej lub osobom odpracowującym kary. Jeżeli strażacy chcą pomóc, 
to możemy współpracować. Zakupiliśmy już 100 znaków drogowych ale z ich 
ustawieniem czekamy, gdyż niektóre drogi nie mają jeszcze zatwierdzonej organizacji 
ruchu. Na rondzie będą dwie lampy, po odbiorze poproszę firmę o ich załączenie. 
Zbiórka odpadów komunalnych nie bilansuje się nam. Można zwiększyć częstotliwość 
zbiórki odpadów, ale firma nie będzie ich odbierać za darmo, wzrosną koszty. Musimy 
wzmóc kontrolę segregacji odpadów. Wielu mieszkańców zadeklarowało segregację a 
nie wystawia worków z  takimi odpadami. Zatrudniłem pracownika w Urzędzie Gminy 
– panią Adamską, która dopiero wdraża się w tematy związane z ochroną 
środowiska. Pani Bieniek zatrudniona w roku szkolnym do odwożenia dzieci zajmie 



  

się teraz uporządkowaniem, kontrolą spraw związanych ze zbiórką odpadów. 
Wszyscy mogą zadeklarować segregację odpadów a np. przy blokach mieszkalnych 
wrzucać do pojemników odpady niesegregowane, nie ma możliwości kontroli. Małe 
kosze na odpady miały już być ustawione na ulicach Gruduska ale Pani Skarbnik 
stwierdziła, że przy tak dużych, innych wydatkach, na razie musimy wstrzymać się z 
tym zadaniem. Temat wymiany dachu na pawilonie szkolnym jest znany i musimy się 
z nim uporać. Na ten rok tego zadania nie udało się ująć w budżecie gminy. Może 
jednak, w ramach ogłoszonego przetargu, uda się znaleźć firmę, która to zadanie 
wykona a z zapłatą poczeka do roku przyszłego? Koszt naprawy dachu wraz z 
wymianą namoczonych płyt i waty ocieplającej to ok. 140 – 150 tys. zł. Zlecona 
ekspertyza budynku była pozytywna, nie jest on zagrzybiony. Zlecę spółdzielni 
socjalnej obcięcie uciążliwych gałęzi przy drogach. Temat zjazdu na drodze w 
Sokólniku zgłaszałem firmie, miało to zostać naprawione, problem zna nawet Pani 
Dyrektor WZD. Otrzymaliśmy kilka worków asfaltu na zimno i na dniach spróbujemy 
pokryć nim wyrwy w jezdniach. Orkiestra ma problem związany z brakiem 
instrumentów. Do tej pory zawsze mogła liczyć na naszą pomoc, co mogliśmy, to 
kupiliśmy, teraz niestety brakuje funduszy. Fragment drogi Wiksin-Żarnowo 
postaramy się naprawić korzystając z destruktu asfaltowego, tak jak drogę na 
oczyszczalnię ścieków. Musi być do tego odpowiednia temperatura. Na temat 
przepustu na drodze w Wiksinie rozmawiałem już z Panią Dyrektor, miała sprawa być 
załatwiona. Ponowię ten temat w dniu 7 lipca, podczas otwarcia ronda. 
Powiadomiłem Powiatowy Zarząd Dróg, że przyczyną wypadku na drodze do Kołaków 
Wielkich mogły być drzewa, które ograniczają widoczność. W dniu wczorajszym 
miano dokonać odpowiedniego przeglądu. Temat rozbudowy kanalizacji do Wiśniewa 
jest kontynuowany, właśnie otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków odpowiedź na pismo dotyczące kolejki wąskotorowej. Otrzymałem 
obietnicę, że droga w Kołakach Wielkich zostanie dokończona w roku przyszłym. 
Obowiązkiem gminy jest znalezienie lokali zastępczych dla osób poszkodowanych w 
pożarze, stąd takie pomieszczenia przygotowujemy w Kołakach i Nieborzynie, w 
budynkach, których właścicielem jest gmina. Nie ma żadnej innej możliwości, może 
gdzieś w gminie są puste budynki? Koszty przygotowania pomieszczeń po sklepach 
na zastępcze lokale mieszkalne są nieduże. Trzeba tych ludzi gdzieś ulokować na czas 
określony a w ciągu kilku miesięcy nie jestem w stanie pobudować nowego budynku. 
Nie mogę określić jak długo pogorzelcy będą tam mieszkać. W Humięcinie-Klarach 
gmina posiada grunty po byłej szkole, jak też po spalonym budynku, na których 
można pobudować lokale socjalne. Takie inicjatywy wspiera Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Wspólnie z Panią Kierownik GOPS szukaliśmy w na terenie gminy 
wolnych lokali, nie mogliśmy ich znaleźć, stąd musimy wykorzystać swoje obiekty. Na 
temat remontu drogi do Pszczółek-Czubaków musimy rozmawiać i zastanowić się, jak 
ten problem rozwiązać. Jeżeli rodzice, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna jest za 
nadaniem szkole podstawowej imienia Papieża Jana Pawła II, to nie ma żadnego 
problemu, należy składać odpowiednie wnioski. Myślę, że Rada Gminy się do nich 
przychyli. Informacje o nowych przyjęciach do pracy w Urzędzie Gminy są 
zamieszczane na stronie internetowej gminy. Przyjęta ostatnio do pracy Pani 
Agnieszka Adamska nie jest zatrudniona na stałe, zastępuje tylko pracownicę 
przebywającą na urlopie macierzyńskim. Powiatowy Urzęd Pracy skierował 
kandydatów na to stanowisko, po ich przesłuchaniu postanowiliśmy zatrudnić Panią 
Adamską, która w czasie rozmów wyróżniała się, ma odpowiednie kwalifikacje.          



  

W miesiącu lipcu postaramy się dokonać kolejnej wywózki żwiru na nasze drogi. 
Obiecuję, że zarośla przy drodze w Borzuchowie zostaną wkrótce usunięte, 
zamontowana zostanie także lampa uliczna. Nie jestem zwolennikiem chemicznego 
niszczenia przydrożnych zarośli, uważam, że należy postępować zgodnie z zasadami 
ekologii. Do Wojewody złożyliśmy wniosek o wyrażenie zgody dotyczącej wykonania 
wjazdu na osiedle w Humięcinie-Klarach. Ponadto musimy dojść do porozumienia z 
dzierżawcą Panem Chmielewskim odnośnie przeznaczenia działki pod wjazd, ale ten 
problem uda się nam rozwiązać. Na pewno będzie jeszcze okazja wyróżnienia 
strażaków za udział w akcji podczas pożaru w Humięcinie-Klarach. Ja już dzisiaj 
serdecznie dziękuję wszystkim strażakom, pożar naprawdę mógł nabrać większych 
wymiarów i narobić jeszcze większych szkód. Jak tylko uda się nam zdobyć jakieś 
pieniądze to drogę Wiksin – Żarnowo postaramy się pokryć emulsją asfaltową i 
posypać gruzem. Twierdzi się, że przyczyną pękania asfaltów na naszym terenie są 
gliniaste gleby, które ciągle pracują. Zleciłem geodecie wytyczenie drogi Leśniewo 
Górne – Leśniewo Dolne i z przeprowadzeniem remontu musimy poczekać aż 
zakończy on swoje prace. Powiatowy Zarząd Dróg wie w jakim stanie jest 
nawierzchnia drogi Grudusk – Łysakowo. Robotnik, który dokonuje wycinki zarośli z 
przydrożnych rowów twierdzi, że daje sobie radę własnym sprzętem, ale zawsze 
możemy mu jakieś narzędzia dokupić.” 
 
Pani Marlena Gałęziewska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku 
poinformowała, że gabinet pielęgniarki jest w szkole, opiekę świadczy Pani Danuta 
Czarniewicz – pracownik Ośrodka Zdrowia, która w szkole jest raz lub dwa razy w 
tygodniu. Przeprowadza bilanse, badania wzroku, jest obecna podczas różnych 
egzaminów, nigdy nie odmawia pomocy a rodzice pozytywnie oceniają jej pracę. 
W tej chwili nie ma możliwości na stałe zatrudnienia pielęgniarki ze środków 
własnych, zaś zatrudnienie w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest 
możliwe tylko wówczas, gdy szkoła liczy 1000 uczniów. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki wyjaśnił, że gmina ma 
obowiązek zapewnienia lokali dla swoich mieszkańców. Lokale socjalne przyznaje się 
na dwa lata a te lokale, które przygotowuje się dla rodzin poszkodowanych w 
pożarze w Humięcinie-Klarach, są to lokale zastępcze, które są przyznawane na pół 
roku. Budynki, w których planuje się umieścić te rodziny zostały skomunalizowane i 
są własnością gminy. 
 
Ad.pkt.4 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „w Urzędzie Gminy pełnię we wtorki 
dyżury. Odpowiadam, po konsultacji na wpływające pisma. Reprezentowałam Radę 
podczas pogrzebu Pani Kamińskiej – mamy Pani Dyrektor I. Ożarowskiej oraz 
podczas jubileuszu 50 – cio lecia święceń kapłańskich księdza kanonika Mieczysława 
Leśnikowskiego. Włączyłam się również w działania na rzecz pomocy pogorzelcom z 
Klar. Do Rady wpłynęło pismo Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie o pomoc w sfinansowaniu zakupu nowych karetek oraz pismo Pana 
Artura Kowalika w sprawie propozycji nadania Szkole Podstawowej w Humięcinie 
imienia Ignacego Mościckiego. Wpłynęło również pismo Pana kapelmistrza naszej 



  

orkiestry o finansową pomoc w doposażenie orkiestry w instrumenty.  W miarę 
możliwości staram się pomagać mieszkańcom naszej gminy”.  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „mamy pewien problem związany z dowozem 
dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Humięcinie. Moglibyśmy go rozwiązać 
poprzez wykorzystanie naszego małego autobusu, ale na to nie chce się zgodzić jego 
matka, która domaga się specjalistycznego pojazdu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Szukałem możliwości wynajęcia takiego samochodu w 
Czernicach Borowych, PUK Ciechanów oraz w Domu Pomocy Społecznej Kombatant, 
ale nie mogliśmy zgrać się czasowo, w Internecie zamieszczone zostało ogłoszenie na 
ten temat. Obecnie nie ma możliwości otrzymania dotacji na zakup takiego 
samochodu. Mam nadzieję, że w okresie wakacji uda się nam ten problem rozwiązać.  
W Urzędzie Gminy odbywane są staże, była zmiana pracownika na jednym ze 
stanowisk pracy na czas odbywania urlopu macierzyńskiego. Przeprowadzono w 
naszej gminie kilka kontroli, m.in. kontrolowano obiekt szkolny, obecny był Sanepid, 
Straż Pożarna. Odbywałem spotkania z Paniami dyrektorkami szkół, na których 
omawialiśmy m.in. sprawy związane bieżącym funkcjonowaniem szkół, z organizacją 
nowego roku szkolnego. Teraz nasze ustalenia zatwierdza Kuratorium Oświaty, 
wymagane są opinie związków zawodowych. Od nowego roku szkolnego koszt 
utrzymania szkół zwiększy się, m.in. ze względu na to, że będą teraz trzy klasy 
siódme. Zakupiliśmy znaki drogowe, jak tylko zostanie opracowana organizacja 
ruchu, znaki te zostaną ustawione. Sprzedaliśmy ciągnik za 13 tys.zł, nabył go rolnik 
z gminy Gzy, w dalszym ciągu istnieje problem ze sprzedażą mieszkań w budynku 
byłego Ośrodka Zdrowia. W dniu 20 kwietnia w Zakrzewie Wielkim odbyło się 
zebranie wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa, została nim Pani Sylwia 
Wodzyńska. Rozpatrywany jest spór związany z drogą Nieborzyn – Stawy, zgłoszony 
został zarzut, że przy budowie tej drogi naruszony został w Stryjewie Wielkim teren 
prywatny. Był to zarzut niesłuszny, droga jest położona na gruncie gminnym. 
Wspólnie ze szkołami i GOPS organizowany jest wypoczynek letni, bazując w dalszym 
ciągu na Fundacji Witosa dzieci mogły wyjechać na kolonie, sami na naszym terenie 
organizujemy półkolonie dla 36 dzieci. Dziękuję pracownikom GOPS, za aktywne 
włączanie się w organizację letniego wypoczynku, pomimo tego, że nie należy to do 
ich obowiązków. Dotarł do nas sygnał o pojawieniu się u nas narkotyków, 
powiadomiłem o tym naszego dzielnicowego. Musimy szybko i wspólnie na takie 
zdarzenia reagować. Przeprowadzona została wycinka poboczy przy naszych 
drogach, odbyły się impreza z okazji Dnia Dziecka oraz inscenizacja historyczna pn.: 
„Dzień z życia średniowiecznej osady”. Po raz kolejny mogłem przy organizacji Dnia 
Dziecka liczyć na wiele osób, zebraliśmy ok. 5350 zł od radnych, sołtysów i innych 
sponsorów (Pan Wójt dziękując radnym i sołtysom za wsparcie finansowe wręczył 
każdemu z nich pamiątkowe dyplomy). W celu udzielenia pomocy pogorzelcom 
poszkodowanym w wyniku pożaru w Humięcinie-Klarach, uruchomione zostało konto, 
na którym obecnie jest ok. 7 tys. zł. Budynek, który ucierpiał w pożarze ubezpieczony 
był na 40 tys. zł, powstałe szkody wycenił już rzeczoznawca. Prowadzę działania 
związane z otrzymaniem pozwolenia na wykonanie wjazdu na osiedle w Humięcinie-
Klarach. Po raz drugi ogłosimy jutro przetarg na zakup samochodu dla OSP Grudusk. 
Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż nie było żadnych ofert. Związane to było 
z niewłaściwymi parametrami pojazdu, dotyczącymi m.in. jego wysokości. 
Wystąpiłem do Marszałka Województwa o zmianę tych parametrów i taką zgodę 



  

otrzymałem, prawdopodobnie w połowie lipca przetarg powinien zostać 
rozstrzygnięty. Dużo czasu poświęcałem obserwując prowadzoną przebudowę drogi 
Grudusk – Rąbież Gruduski. Kontynuowałem działania w zakresie pozyskania gruntów 
pod budowę zalewu w Grudusku, geodeta wykonał już wstępną mapkę 
rozmieszczenia tego zbiornika (Pan Wójt zaprezentował mapkę uczestnikom Sesji). 
Na ukończeniu jest już remont świetlicy w Kołakach Wielkich, w Łysakowie dokonano 
wymiany drzwi i okien, nie zdążyliśmy z takimi pracami w Przywilczu. Odbyło się 
spotkanie Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nasi strażacy 
uczestniczyli w powiatowych uroczystościach w Glinojecku, byli w Niepokalanowie, 
gdzie zamówiona została Msza Św. w ich intencji, zapoznali się z funkcjonowaniem 
istniejącej tam jednostki straży pożarnej, zostały wręczone odznaczenia. Rozpoczął 
się remont budynku Urzędu Gminy, dopiero za czwartym razem wyłoniliśmy w 
przetargu wykonawcę. Wartość inwestycji to 491 tys.zł. Jest także powołany w 
drodze przetargu inspektor nadzoru. Postęp prac jest duży, obejmują one m.in. 
ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, montaż urządzeń fotowoltaicznych. 
Jedna z firm proponuje nam udział w programie związanym z zakupem i montażem 
urządzeń fotowoltaicznych. Można przystąpić do tego programu kiedy będziemy mieć 
50 chętnych. Byłem na spotkaniu w Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie 
omawialiśmy temat przekazania działki pod zalew, w firmie USKOM dyskutowaliśmy 
nad programem, który pozwoli osiągnąć wysoki poziom recyklingu. Nasza gmina 
osiągnęła taki poziom, nie ma kar, jednak poziom ten w kolejnych latach będzie 
coraz wyższy. Pod tym względem wprowadzane są coraz większe rygory. 
Podejmowałem kolejne działania związane z rozbudową kanalizacji w kierunku 
Wiśniewa, spotkałem się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z którym 
omawiałem temat torowiska po byłej kolei wąskotorowej. Odbyło się spotkanie z 
sołtysami, na którym omawialiśmy sprawy związane ze stratami w rolnictwie ze 
względu na przymrozki. Złożono cztery wnioski o odszkodowania za straty w 
uprawach w wyniku wiosennych przymrozków. Rozstrzygnięty został przetarg na 
zakup pieców ekologicznych, umowy zostały już podpisane z wykonawcami. Trwa 
zbiórka azbestu a dokonuje tego firma z Zambrowa, która wygrała ogłoszony 
przetarg. Ustalane są terminy odbioru azbestu, w tej sprawie proszę się kontaktować 
w Urzędzie Gminy z Panią Agnieszką Adamską. Uczestniczyłem w uroczystościach: 
nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz 50-lecia kapłaństwa księdza 
kanonika Mieczysława Leśnikowskiego.” 
 
 
 
Ad.pkt.5 
 
     Omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok  dokonała  
Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 

(sprawozdanie w załączeniu protokołu) 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Rama odczytał Uchwałę Komisji Nr 
1/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykonania przez Wójta Gminy budżetu za 
2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grudusk. 

(w/w Uchwała w załączeniu protokołu) 
 



  

Pan Zbigniew Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Pan 
Stanisław Makijonko – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 
Ochrony Środowiska, w imieniu swoich komisji przedstawili pozytywne opinie o 
wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok i wnioskowali o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy z tego tytułu. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska odczytała: 
1/ Uchwałę Nr Ci.170.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Grudusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, 
2/ Uchwałę Nr Ci.199.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Grudusk. 

(powyższe Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła i poddała pod głosowanie następujące 
projekty uchwał:  
1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 
  
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 214/XXVIII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2016 rok  (Pani Przewodnicząca przypomniała radnym, że przyjęcie przez Radę tej 
uchwały musi zapaść bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady) 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 215/XXVIII/2017 została przyjęta 12 głosami przy 2 
głosach wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska złożyła Panu Jackowi Oglęckiemu – Wójtowi 
Gminy oraz Pani Małgorzacie Miłoszewskiej – Skarbnikowi Gminy podziękowania za 
wykonanie budżetu za 2016 rok.  
 
 
Ad.pkt.6 
 
          Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu złożył Pan 
Marek Szpakut – Dyrektor GOKiS. 

 (informacja w załączeniu protokołu) 
 

W uzupełnieniu wystąpienia, Pan Dyrektor zaprezentował zdjęcia z głównych imprez 
organizowanych przez GOKiS.  
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Marlena Gałęziewska poinformowała o 
organizowanych półkoloniach na terenie naszej gminy, przedstawiła ich program, 



  

które obejmuje m.in.: dwa posiłki dziennie, zajęcia kulturalno-oświatowe, pogadanki 
policji, kino, wycieczki, w ramach których przewidziany jest rejs statkiem, pobyt w 
ZOO i planetarium. 
 
Dyrektor GOKiS Pan Marek Szpakut odpowiadając na interpelację radnego Pana 
Jacka Ramy, w związku z uwagami, które Pan Dyrektor wygłosił na festynie odnośnie 
stanowiska Rady dotyczącego problemów finansowych orkiestry odczytał pismo, w 
którym kapelmistrz orkiestry oraz rodzice dzieci grających wskazuje na główne 
problemy ograniczające działalność orkiestry, głównie na brak instrumentów i 
środków na ich zakup. Poinformował też, że przedstawiał sytuację, iż pod koniec roku 
zabraknie środków.  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca _ „radni powinni pamiętać, że wyrazili zgodę na 
przekazanie dodatkowo 50 tys. zł na działalność GOKiS. Gwarantowane było, że 
pieniądze te nie zostaną przeznaczone na wynagrodzenia. Jednak z dokumentów 
wynika co innego, o 40 tys. zł zwiększono wynagrodzenia. Wynika to również z 
oświadczeń majątkowych. Czy Panu Dyrektorowi wzrosło wynagrodzenie?” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „Rada zawsze akceptowała plany orkiestry. Jeśli 
Pan Wójt lub Pani Skarbnik występowali do Rady o środki na wyjazd, Rada zawsze 
była przychylna. Jakbyśmy przeznaczyli środki na potrzeby orkiestry, to będą one w 
gestii GOKiS. Dlatego też proszę je wydzielić, nie wiemy dokładnie jakie są potrzeby 
orkiestry. Orkiestra wyjeżdża na różnego rodzaju koncerty, więc mogłaby na tym 
zarabiać. Mamy piękne obiekty sportowe a w zakresie tej działalności nic się nie 
dzieje. Jakie są plany zagospodarowania stadionu? Nic się tam nie dzieje. Jakie jest 
zdanie Pana Wójta na temat zgłoszenia drużyny piłkarskiej do rozgrywek B-klasy?” 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska poinformowała, że nie można wydzielić 
środków na działalność orkiestry, gdyż stanowią one dotację dla Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz stwierdził, że istnieją niewielkie szanse na pobieranie 
opłat za występy orkiestry, gdyż dzisiaj niemal wszystkie gminy mają własne 
orkiestry. 
 
Radny Pan Jacek Rama – „pieniędzy na działalność GOKiS zapewne zabraknie. Czy 
mógłby Pan przedstawić, jaka to będzie kwota? Dlaczego więc Dyrektor GOKiS 
zaprasza na Dni Gruduska tak drogie zespoły?” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „Dyrektor GOKiS powinien czuwać nad orkiestrą i 
tematy ewentualnych dofinansowań załatwiać na bieżąco, a nie na Sesji odczytywać 
listy.” 
 
Dyrektor GOKiS Pan Marek Szpakut – „nie otrzymałem podwyżki wynagrodzenia, 
jedynie w 2016r. miałem jubilatkę za 30 lat pracy, była też odprawa dla byłej 
księgowej. Na Dni Gruduska została zaplanowana kwota 15 tys. zł i w niej się 
mieścimy. Cieszę się, że poruszony został temat sportu. Budżet klubu sportowego 
„Sokół” wynosi 15 tys. zł i jest to za mało aby przystąpić do rozgrywek B-klasy. 



  

Potrzeba jeszcze ok. 10 tys. zł. Mamy swoich zawodników, moglibyśmy uczestniczyć 
w tych rozgrywkach ale proszę o rozważenie propozycji zwiększenia budżetu klubu 
sportowego do 25 tys. zł. Problemy finansowe zgłaszam teraz.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki _ „jestem za tym, aby coś działo się także w zakresie 
sportu. Jak była drużyna piłkarska to na jej potrzeby przeznaczałem nawet swoje 
pieniądze, jednak często zawodników trzeba było szukać w innych gminach, gdyż z 
naszego terenu było ich za mało.” 
 
 
Ad.pkt.7 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik 
Gminy, która wnioskowała wprowadzenie do projektu uchwały  jeszcze jednej zmiany 
w ramach kwot zapisanych w projekcie Uchwały związanej z wydatkami na położenie 
destruktu asfaltowego na drodze wiodącej do oczyszczalni ścieków. 
 
Powyższa propozycja został poddana pod głosowanie i przyjęta jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
Po zgłoszeniu pozytywnej opinii komisji Rady na temat projektu uchwały, w kolejnym 
głosowaniu Uchwała Nr 216/XXVIII/2017 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2017-2031, 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do Projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 217/XXVIII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych 
urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Grudusk, 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że przychylając się do wniosku Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, zgłoszonego na 
posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. a dotyczącego obniżenia podwyżki taryf za ścieki z  
8% do 5%, Zakład Komunalny sporządził nowy wniosek o zatwierdzenie tych taryf, 
na podstawie którego przedkłada się Radzie także nowy projekt uchwały, zawierający 
5-procentową podwyżkę. 
 



  

Negatywną opinię o proponowanym zmniejszeniu wysokości podwyżki taryf za ścieki 
wypowiedział Przewodniczący Komisji Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski. Była to 
opinia prywatna. Stwierdził, że koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej są bardzo 
wysokie a ośmioprocentowa podwyżka taryf to jedynie 32 zł więcej dla jednego 
mieszkańca w skali roku. Potrzeb jest wiele a środków na ich załatwienie brakuje. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 218/XXVIII/2017 przyjęta została 13 głosami 
przy 1 wstrzymującym się (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
 
Opinie komisji Rady na temat projektu uchwały były negatywne. 
 
W głosowaniu w/w projekt uchwały został odrzucony 12 głosami przy 2 
wstrzymujących się (głosowało 14 radnych).                          
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
na lata 2017 - 2019”, 
 
Komisje Rady nie miały uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 219/XXVIII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2017 – 2019, 
 
Komisje Rady wyraziły pozytywne opinie na temat projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 220/XXVIII/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, 
 
Komisje Rady nie miały uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 221/XXVIII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk  
w 2017 roku”, 
 
Opinie komisji Rady – pozytywne. 
 



  

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 222/XXVIII/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, 
 
Komisje Rady nie miały uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 223/XXVIII/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach Rady 
Gminy 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 224/XXVIII/2017 przyjęta jednomyślnie (głosowało 
14 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.8 
 
     Radny Pan Jacek Rama – „co będzie z naprawą dróg do Purzyc i Sokólnika jak 
Pani Dyrektor Zarządu Dróg nie pomoże? Jakie działania Pan Wójt wtedy podejmie?” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „może we wniosku dotyczącego rewitalizacji 
należałoby ująć problem segregacji odpadów w blokach przy ul. Kolejowej? Przez 
dwa tygodnie latem nie da się trzymać śmieci w piwnicach. Co będzie, jak worki będą 
wystawiane co tydzień? Czy firma je zabierze?” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „aby droga Kołaki Małe – Wiśniewo stała się 
przejezdna, wystarczy aby przeszła tam równiarka, powinien też być unormowany 
stan prawny”. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w sprawie naprawy dróg Pani Dyrektor pomoże, jak 
nie, to będziemy interweniować gdzie indziej. Wiadomo, czym taki stan dróg grozi. W 
rozwiązywaniu problemów dużym skupiskom ludzkim powinny pomagać zawiązane 
przez nich spółdzielnie bądź wspólnoty. Tak powinno być w blokach przy ul. 
Kolejowej w Grudusku oraz w Humięcinie-Klarach. Ustawialiśmy przy blokach 
pojemniki na odpady, które ktoś przesuwał w inne miejsce. Właśnie zadaniem 
zarządu spółdzielni powinno być wyznaczenie miejsca na te pojemniki, urzędnicy nie 
powinni wkraczać w sprawy wspólnoty mieszkaniowej. Byłem na spotkaniu w Mławie, 
gdzie podobne sprawy były omawiane. Czekam także na inne podpowiedzi, jak ten 
problem rozwiązać. 
W porównaniu z innymi gminami wytwarzamy bardzo dużo odpadów, dlatego też 
była proponowana podwyżka stawki za ich odbiór, system się nie bilansuje i trzeba 



  

dokładać z budżetu gminy. Uważam, że społeczeństwo nasze nie zubożeje, jak 
obejmie je 50-groszowa podwyżka. Na remont drogi Kołaki Małe - Wiśniewo 
potrzebne są pieniądze, nie tylko na równiarkę ale i na geodetę, który tę drogę musi 
na nowo wytyczyć. Firma „Promag” proponuje udział w programie grupowym w 
zakresie zakupu i montażu urządzeń fotowoltaicznych. Programem tym będą objęte 
gospodarstwa rolne, firmy oraz osoby fizyczne. Jednym z warunków przystąpienia do 
programu jest utworzenie 50-osobowej grupy a wtedy można otrzymać 
dofinansowanie nawet w wysokości 50%. Ukazały się przepisy dotyczące oznaczeń 
posesji, co jest ważne dla policji, straży pożarnej, pogotowia. Można zrobić zbiorcze 
zestawienie takich tablic i dokonać ich zakupu. Ankiety, które rozdaliśmy do 
wypełnienia radnym w związku z tworzonym Programem Rewitalizacji pozwolą nam 
wyłowić problemy, które wymagają interwencji i działania, podpowiedzą, w jakim iść 
kierunku i co zrobić na danym terenie. Wiele rzeczy sami ustalimy, ale głos z dołu 
także powinien się liczyć. 
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt przedstawił wyniki egzaminów końcowych 
gimnazjalistów. Średnia ocen egzaminów z języka polskiego i angielskiego jest niższa 
od średniej powiatu, z pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych jest wyższa. 
Pan Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie naprawy dachu 
na pawilonie szkolnym. Wybrana zostałaby firma, która roboty wykona jeszcze w tym  
roku a na zapłatę poczeka do roku przyszłego. 
 
Rada jednomyślnie zdecydowała, aby podjąć takie działania.  
Na zakończenie Pan Wójt podziękował Radzie za udzielone absolutorium. 
Podziękował również współpracownikom, zwłaszcza Pani Skarbnik za bardzo 
skrupulatną pracę w zakresie budżetu gminy.  
 
Ad.pkt.9 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXVIII Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


