
 
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 

nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku 
 

 
 
 
Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.1400, zakończono o godz.1440. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych i 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 stan 15 radnych w obradach uczestniczy 13 
radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXX Sesji Rady, który został 
przyjęty w następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w           
Grudusku  im. Władysława Broniewskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Grudusku im. Władysława Broniewskiego 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej w 
Humięcinie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Humięcinie. 
 3. Sprawy różne. 
 4. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
      Wyjaśnień dotyczących projektów uchwał udzieliła Sekretarz Gminy Pani 
Bogumiła Malinowska. 
Pani Sekretarz poinformowała, że w m-cu marcu podjęta była uchwała w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i 
wszyscy myśleli, że jest to już koniec tematu. Jednak Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zarządziło, że teraz, w terminie do 30 listopada muszą zostać podjęte 
uchwały deklaratoryjne, potwierdzające istniejący stan prawny. Wzory projektów 
uchwał, które są przedstawione na dzisiejszej Sesji, zostały opracowane przez 
Ministerstwo, zgodnie z art.117 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie następujące projekty 
uchwał: 



  

- projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grudusku  im. Władysława Broniewskiego w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grudusku im. Władysława Broniewskiego 
 
W/w Uchwała Nr 230/XXX/2017 została podjęta jednomyślnie (głosowało 13 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej  Szkoły Podstawowej w Humięcinie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
w Humięcinie 
 
Powyższa Uchwała Nr 231/XXX/2017 podjęta została jednomyślnie (głosowało 13 
radnych). 
 

(Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.3 
 
      Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zapoznała Radę z wnioskiem w sprawie 
nadania Szkole Podstawowej w Humięcinie imienia Ignacego Mościckiego, który 
został skierowany do Rady Gminy przez Panią Iwonę Ożarowską, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Humięcinie w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 
Samorządu Uczniowskiego tej szkoły. 

(w/w wniosek w załączeniu protokołu) 
 

Przedstawiony wniosek Rada zaopiniowała pozytywnie. 
 

Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska wyjaśniła, że Rada Gminy może podjąć 
uchwałę w tej sprawie dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich procedur, 
wynikających z przepisów prawnych. 
 
Radny Pan Adam Olszewski był zdania, że aktualnie konieczna stała się także zmiana 
patrona Szkoły Podstawowej w Grudusku. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska stwierdziła, że ten temat może być 
rozpatrywany dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w dniu 1 grudnia mija 150 rocznica 
urodzin Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Z tej okazji na terenie gminy odbędzie 
się kilka uroczystości. W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury zaplanowano 
wykład pt.: Wokół genealogii Mościckich, wystawę pt.: Ignacy Mościcki – Prezydent 
rodem z Mazowsza oraz koncert Wojciecha Gęsickiego z Ciechanowa.  
W dniu 1 grudnia w Mierzanowie pod głazem upamiętniającym Prezydenta złożone 
zostaną kwiaty (w tym wiązanka od samorządu gminnego) a następnie w Szkole 
Podstawowej w Humięcinie odbędzie się przygotowana przez uczniów akademia. W 
najbliższą niedzielę, w kościele w Łysakowie zostanie odprawiona Msza Św. w intencji 
Prezydenta.  



  

Następnie Pan Wójt przekazał informację, że w budynku byłego Ośrodka Zdrowia 
wystąpił problem z piecem, który należy wymienić. Koszt zakupu nowego pieca to 
kwota 6.500 zł + VAT. Jest to już piec nowoczesny, który ogranicza powstawanie 
smogu. Pan Wójt zwrócił się do Rady o opinię w tej sprawie. 
 
Rada jednomyślnie uznała, że zakup nowego pieca do ogrzewania budynku byłego 
Ośrodka Zdrowia jest konieczny. 

 

Ad.pkt.4 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 
zamknięta. 
      
    
 
   Protokółował                                                                    Przewodnicząca Rady                                                                                                                                                                          
  Jerzy Czarniewicz                                                                     mgr Beata Ciska                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 


