
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 06 grudnia 2017 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1615. 

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 w 
tej chwili 12 radnych. 
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXXI Sesji Rady w 
następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 
3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5.  Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031. 
6. Ocena wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grudusk na lata 2013-2016” 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

2017-2031, 
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
- zwolnień z podatku od nieruchomości, 

    -    wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami  
         komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

- zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Purzyce-
Rozwory, 

- zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Grudusk. 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby z chwilą przybycia na 
Sesję Pani Bożeny Merchel-Potrzuskiej – radcy prawnego, przystąpić do 
rozpatrywania pkt 7 obrad – podjęcie uchwał. 
 
Wniosek Pani Przewodniczącej został zaakceptowany, porządek obrad został przyjęty 
jednomyślnie wraz z zaproponowanymi zmianami. 
 



  

Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokoły z  XXIX i 
XXX Sesji Rady Gminy  zostały przyjęte bez odczytywania. 
Poinformowała, że osobiście zapoznała się z treścią tych protokołów, w pełni 
odzwierciedlają on przebieg obrad Sesji. Radni mieli także możliwość wglądu do  
protokołów, gdyż w okresie międzysesyjnym były wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, są zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępne u protokolanta obrad. 
 
W głosowaniu w/w protokoły został przyjęte jednomyślnie (głosowało 12 radnych), 
bez odczytywania.  
 
Ad.pkt.3 
 

       Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „dlaczego sprzątanie chodników przed dniem 
Święta Zmarłych oraz w ubiegłym tygodniu odbywało się tylko do stadionu 
sportowego? Sprzątający robotnicy oświadczyli, że takie mieli zalecenie od Pana 
Wójta. To samo dotyczy flag w związku ze Świętem Niepodległości, wywieszono je 
tylko do stadionu. Po pierwszych opadach śniegu okazało się, że samochody mają 
kłopoty z podjechaniem pod górkę od strony Gruduska w kierunku ronda. Dlatego też 
przydałyby się w tym miejscu pojemniki z piaskiem, gdyż kierowcy kopią dołki w 
pasie zieleni w celu pozyskania piasku. Czy zostały poczynione jakieś działania w celu 
odprowadzenia wody deszczowej z działki przy stacji kolejowej? Kto opiekuje się 
świetlicami wiejskimi?” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak przypomniał o konieczności naprawy drogi w Żarnowie 
wyrażając obawę, że w tym roku nie zostanie to już chyba wykonane. Zwrócił też 
uwagę na szkody wyrządzane przez bobry w Wiksinie.  
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zwrócił się z pytaniem, czy podjęte zostały 
działania odnośnie naprawy drogi w Kołakach Małych? 
 
Radny Pan Jacek Rama – „Rada Gminy zdecydowała, że Sesje mają być nagrywane 
na urządzenia elektroniczne, a to nie jest dokonywane. W budynku byłego Ośrodka 
Zdrowia ma być wymieniany piec centralnego ogrzewania, zakup tego pieca 
wyniesie, jak informował Pan Wójt, ok. 6.500 zł, radni przychylili się do tej 
propozycji. Zachodzi jednak pytanie, czy przed sezonem grzewczym nie należałoby 
dokonać fachowego przeglądu całej instalacji grzewczej w tym budynku? Z mojej 
wiedzy wynika, że nikt tego nie robił tam od lat. Czy rozliczenia między Urzędem 
Gminy a lokatorami tego budynku są słuszne i sprawiedliwe? Proszę o informacje o 
stanie robót przy wymianie dachu na budynku szkolnym. Dotarła do mnie informacja, 
że przecieka dach na hali sportowej, czy Pan Wójt wie o tym? Droga żwirowa 
Grudusk – Purzyce-Trojany jest obecnie w takim stanie, że nie można tam 
przejechać. Złożyłem do Wójta Gminy pismo w tej sprawie, Pan Wójt odpisał, że 
podejmie w tym temacie odpowiednie działania. W jednym z ostatnich numerów 
Tygodnika Ciechanowskiego ukazał się artykuł na temat pobierania przez Wójtów 



  

Gmin pieniędzy za niewykorzystany urlop. Czy nasz Pan Wójt te pieniądze pobierze?” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o udzielenie 
rolnikom dokładnych informacji nt. odszkodowań za pozwolenie na przekopanie sieci 
kanalizacyjnej na ich gruntach, odwołał się do artykułu na ten temat w Tygodniku 
Ciechanowskim. Poprosił też obecnego na sali członka Izb Rolniczych Pana Marka 
Smolińskiego o przekazanie na posiedzeniu prośby dotyczącej konieczności 
przesunięcia terminów siania poplonów w naszym rejonie.   
 
Radny Pan Adam Olszewski po raz kolejny przypomniał o konieczności 
przeprowadzenia modernizacji drogi do Pszczółek-Czubaków i uregulowania stanu 
prawnego tej drogi. Zwrócił się także z pytaniem, czy papież Jan Paweł II może 
zostać patronem szkoły w Grudusku? 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz – „mieszkańcy ul. Cichej w Grudusku interesują się, na 
jakim etapie jest temat remontu tej ulicy?” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński prosił o uregulowanie systemu zbiórki odpadów 
komunalnych, szczególnie kiedy to jest związane z terminem ich odbioru 
przypadającym na dzień świąteczny. Poinformował, że coraz większe szkody czynią 
bobry, w związku z czym należałoby się zająć tym tematem. 
 
Radna Pani Anna Małecka prosiła o naprawę poboczy przy byłej żwirowni, które 
zostały zniszczone przez samochody ciężarowe. 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor – „należałoby zlikwidować wyrwy w asfalcie na 
drodze w Wiksinie. Droga ta przy stawie jest zalewana wodą. Przed naszą wsią 
trzeba ustawić znak drogowy „teren zabudowany” oraz zabrać niepotrzebny znak 
„stop” przed przejazdem przez tory kolejowe. Również w Wiksinie bobry wyrządzają 
szkody.” 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska prosiła o wykonanie ocieplenia świetlicy 
wiejskiej, zanim nastąpią znaczne spadki temperatur. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Andrychy Pani Ewa Rykowska postulowała o naprawę dróg 
żwirowych w Humięcinie-Andrychach, gdyż na drogach tych grzęzną samochody i 
gubią tablice rejestracyjne. 
 
Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska zwróciła się z pytaniem, kiedy 
w jej wsi zostanie wycięte drzewo przy drodze biegnącej przez wieś, które zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców? 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska w imieniu własnym i mieszkańców 
podziękowała Panu Wójtowi za pomoc w wykonaniu wszystkich prac zaplanowanych 
w funduszu sołeckim. 
 
Sołtys wsi Leśniewo Górne Pan Marcin Piotrowicz przypomniał o drodze 
przeznaczonej do remontu, prosił o pomoc w wycięciu zarośli przy posesji Pana 



  

Jurkiewicza, poprzez skierowanie tam robotników zatrudnionych przy Urzędzie 
Gminy. Stwierdził, że podczas objazdu dróg gminnych, radni pominęli jego wieś, 
gdzie też są drogi wymagające napraw. 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski interesował się, czy pieniądze 
z funduszu sołeckiego, które ze względu na złą pogodę nie zostały wykorzystane w 
tym roku, zostaną przesunięte na rok przyszły? 
 
Księgowa spółdzielni socjalnej Pani Marta Twardowska zwróciła się z pytaniem, czy 
prace zlecane do wykonania spółdzielni są odzwierciedlane w budżecie gminy? 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek zwrócił się z prośbą o alarmowanie służb 
drogowych w sprawie konieczności odmulenia wiosną przydrożnych rowów. 
 
Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański wskazał na konieczność przeprowadzenia 
remontu drogi powiatowej Przywilcz – szosa ciechanowska. Jeżeli roboty 
modernizacyjne na tej drodze nie zostaną wykonane, to za 2 – 3 lata przestanie ona 
istnieć. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Koski Pan Józef Sosnowski zadał pytanie, czy ich wieś, w 
ramach funduszu sołeckiego, może sama zamawiać żwir na wywożenie i utwardzenie 
dróg gminnych? 
 
Sołtys wsi Zakrzewo Wielkie Pani Sylwia Wodzyńska zaproponowała, aby zebrać 
zamówienie z całej gminy i zakupić tabliczki z numerami posesji. Pani Wodzyńska 
interesowała się, czy numerowane powinny być także posesje niezamieszkałe? 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska oświadczyła, że wszystkie Sesje są nagrywane 
i na podstawie tych nagrań sporządzany jest protokół. Pani Przewodnicząca 
przypomniała, że zgodnie z ustaleniami Rady, nagrania po przyjęciu protokołu z sesji 
są kasowane.  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „zlecam sprzątanie wszystkich chodników i jeżeli są 
pod tym względem uwagi, proszę je zgłaszać. Przyjęty został taki zwyczaj, że flagi 
wywieszane są głównie w centrum Gruduska. Chociaż jest to droga wojewódzka, 
skrzynia z piaskiem w okolicach ronda pojawi się. Jeszcze na etapie przebudowy 
drogi do Chorzel wystąpiliśmy z wnioskiem o odprowadzenie wody z działki przy 
stacji kolejowej, jednak został on rozpatrzony negatywnie. Dlatego też problem ten 
postaramy się rozwiązać we własnym zakresie. Świetlicami wiejskimi opiekujemy się 
wszyscy, mieszkańcy oraz gmina, gdyż inwestuje w ich remonty. Mieszkańcy starają 
się wyposażać te świetlice i utrzymywać wokół nich porządek, a prace porządkowe 
zlecam osobiście. Dotyczy to także świetlic w Humięcinie i Humięcinie-Andrychach. 
Zależy mi na dokończeniu drogi w Żarnowie, stąd też w przyszłym roku przymierzymy 
się do tego zadania. Położenie brakującego asfaltu na tej drodze będzie nas 
kosztowało ok. 72 tys. zł. Jak był realizowany projekt budowy tej drogi, po prostu 
zabrakło pieniędzy na całość tego zadania. Znam problem związany z bobrami, 
dotyczy to m.in Sokólnika i Purzyc-Rozwory. Wystąpiłem o odstrzał tych zwierząt, 
jednak otrzymałem negatywną odpowiedź, gdyż gmina nie jest stroną w tej sprawie. 



  

Pamiętam o drodze w Kołakach Małych, ale musimy poczekać chociaż na lekki mróz, 
bo teraz byłoby to tylko topienie żwiru. Otrzymałem od Rady zgodę na zakup nowego 
pieca do budynku byłego Ośrodka Zdrowia. Jednak musi to być piec spełniający 
warunki ustawy antysmogowej, stąd też będzie on zakupiony za ok. dwa tygodnie. W 
budynku tym palaczem jest osoba z dużym doświadczeniem a piec musi być 
wymieniony, gdyż uległ on awarii, ponadto ma już 12 lat. Przeglądy techniczne tego 
budynku odbywają się na bieżąco. Mieszkańcy otrzymują dokładne rozliczenie 
wszystkich kosztów, jakie gmina ponosi utrzymując ten budynek. W rozliczeniu jest 
wszystko uwzględnione – metraż, zużycie energii, koszt zatrudnienia palacza itp. 
Jeżeli ktoś uważa, że jest to źle robione, proszę podsunąć lepszy sposób. Na pewno 
mieszkańcy mniej by płacili, gdyby został zwolniony palacz, któremu zgodnie z 
przepisami trzeba wypłacać wszystkie składniki wynagrodzenia. Jednak lokatorzy 
chcą sobie wygodnie mieszkać, nie chcą sami zajmować się pracami związanymi z 
ogrzewaniem. Wymiana dachu na pawilonie szkolnym dobiegła końca. Dzisiaj 
wykonane prace obejrzy inspektor nadzoru, w najbliższy piątek odbędzie się wstępny 
odbiór. Konstrukcja dachu na hali sportowej jest tak wykonana, że w czasie silnych 
wiatrów z boku, może dostawać się woda a nawet śnieg. Poczyniłem działania w 
sprawie naprawy drogi Grudusk – Purzyce-Trojany. U Pana Stryjewskiego 
prowadzona była budowa i drogę  rozjeździły samochody. Zwróciłem się do naszego 
dzielnicowego z prośbą o interwencję w tej sprawie, po której firma prowadząca 
budowę zobowiązała się do naprawy tej drogi. Z chęcią bym poszedł na urlop i 
skorzystał z dłuższego wypoczynku, jednak zawsze coś stoi na przeszkodzie. Jeżeli 
kiedykolwiek wziąłem jakieś pieniądze za niewykorzystany urlop to na pewno ich 
potrzebowałem i nie poszły one do mojej kieszeni, zawsze mogę to udowodnić. Przez 
dłuższy czas nie zatrudniałem sekretarza, sam prowadziłem jego sprawy. Z tego 
tytułu trochę pieniędzy zaoszczędziłem. Będę czynił starania o pozyskanie pieniędzy 
na modernizację drogi do Pszczółek-Czubaków, chociaż teraz o takie pieniądze jest 
bardzo ciężko. Temat patrona szkoły może być poruszany dopiero po złożeniu 
odpowiedniego wniosku, na rozpatrzenie którego jest czas 60 dni. Wówczas 
rozpoczniemy procedury. Czekamy na dogodny moment, aby wystąpić o pieniądze na 
przebudowę ulicy Cichej, gdyż sami z tym tematem sobie nie poradzimy. Jeżeli 
termin odbioru odpadów komunalnych przypada na dzień świąteczny, to zbiórka 
odbywa się następnego dnia pracującego. Wystąpię o naprawę pobocza drogi         
Nr 616, o ustawienie znaku „teren zabudowany” przed Wiksinem, znak „stop” przed 
przejazdem kolejowym został wpisany do protokołu odbioru celem jego usunięcia, 
jednak ta procedura musi trochę potrwać. Już wkrótce dowieziemy watę i ocieplimy 
świetlicę w Kołakach Wielkich. Ustaliłem z Panem Piętką, że na drogę w Humięcinie-
Andrychach przewieziemy gruz i tłuczeń, ale w tej chwili Pan Piętka ma kłopoty z 
samochodem do transportu. Może ktoś dysponuje takim pojazdem? Takich drzew do 
wycięcia, jak w Leśniewie Dolnym, mamy kilka. Jedna z firm, która by się tym zajęła, 
chce pieniądze i drzewo. Może ktoś prywatnie zająłby się wycinką za pozyskanie 
drzewa? Jutro wyślę robotników w celu wycięcia krzewów w Leśniewie Górnym a 
naprawą drogi w tej wsi zajmiemy się jak tylko będą możliwości finansowe. W czasie 
objazdu dróg gminnych byliśmy w Leśniewie Górnym, tylko od innej strony wsi. 
Wystosuję pismo w sprawie oczyszczenia przydrożnych rowów w Humięcinie jak też 
w sprawie drogi Przywilcz – szosa ciechanowska. Zgłosiła się pewna firma zajmująca 
się rozprowadzaniem tabliczek z numerami posesji i nawet chciała przedstawić swoją 
ofertę na Sesji Rady, ale lepiej będzie jak ogłosimy przetarg na ich zakup. Na 



  

niezamieszkałych posesjach tabliczek z numerami raczej nie będziemy wieszać. 
Staram się, aby spółdzielnia socjalna zbyt długo nie czekała na pieniądze za 
wykonanie zleconych prac.” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zwrócił się z pytaniem, czy w budynku byłego 
Ośrodka Zdrowia muszą być dwa piece? 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko poinformował, że w gabinecie stomatologicznym, 
który wynajmuje gmina, trzeba wymienić płytki. 
 
Radna Pani Anna Małecka zakomunikowała, że w naszym Ośrodku Zdrowia przestała 
funkcjonować rehabilitacja. 
 
Radny Pan Jacek Rama oświadczył, że prowadzone usługi rehabilitacyjne miały 
ogromne znaczenie nie tylko dla naszych mieszkańców, z usług tych korzystali także 
pacjenci z gmin ościennych. Prosił o zajęcie się tym problemem i poinformował, że w 
tej sprawie pismo do Ministerstwa Zdrowia wystosowało już 5 radnych. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w budynku byłego Ośrodka Zdrowia są trzy piece, 
piec do ogrzewania wody jest odrębny.  Myślałem już o wymianie płytek w gabinecie 
stomatologicznym, ale to jest związane z kosztami. Znany mi jest problem dotyczący 
rehabilitacji. Zwróciłem się z prośbą do Pana Humięckiego o informację w sprawie 
ilości pacjentów korzystających z rehabilitacji i po jej otrzymaniu w tej sprawie 
wystosuję odpowiednie pismo.” 
 
Ad.pkt.7 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 232/XXXI/2017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 12 radnych) 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2017-2031 
 
Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 233/XXXI/2017 przyjęta została jednomyślnie. 
 
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 



  

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że zaproponował stawki podatku od 
nieruchomości takie same, jak w projekcie uchwały przedłożonej Radzie w 2016 
roku. Wtedy taką uchwałę Rada uchyliła. 
 
V-ce przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pana Jacek Rama i Przewodniczący 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Pan Stanisław 
Makijonko poinformowali, że opinie ich komisji odnośnie projektu uchwały są 
pozytywne, chociaż niejednomyślne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 234/XXXI/2017 przyjęta została 10 głosami, przy 1 
głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 12 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko zgłosił wniosek, aby z projektu uchwały, w § 1 pkt 1 
wykreślić ppkt „a” dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli 
służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grudusk. 
Pan Makijonko był zdania, że Rada nie powinna zwalniać Zakładu Usług Wodnych z 
podatku od nieruchomości, gdyż i tak nie ma żadnego wpływu na wysokość ustalanej 
ceny wody. 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska poinformowała, że zgłoszony wniosek 
powinien zostać przegłosowany. Następnie powinno odbyć się głosowanie nad 
uchwałą, która nie będzie miała zapisu pkt 1 ppkt „a”. 
Pani Bożena Merchel-Potrzuska poinformowała także, że od nowego roku Zakład 
Usług Wodnych nie będzie już ustalał ceny wody. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „od 1 stycznia Wody Polskie przejmą system – 
prawo wodne. Zanim to nastąpi, ZUW na pewno zdąży przygotować podwyżkę ceny 
wody, która spowoduje, że będziemy płacić niebotyczne kwoty. Czy będziemy w 
porządku zwalniając z podatku od nieruchomości Zakład Komunalny a nie zrobimy 
tego odnośnie Zakładu Usług Wodnych? Może ten temat byśmy rozważyli w 
przyszłym roku? Zróbmy przerwę a ja postaram się zadzwonić do ZUW i dowiedzieć 
coś więcej w tej sprawie.” 
 
Zgodnie z wnioskiem Pana Wójta Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska ogłosiła 15-
minutową przerwę. 
 
Na obrady przybył Pan Zbigniew Mierzejewski, od tej chwili obecnych jest 13 
radnych. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „rozmawiałem z Z-cą Dyrektora ZUW. Zgodnie z 
nowymi przepisami prawa wodnego będą oni mieli 180 dni na opracowanie wniosku 
w sprawie wysokości nowych taryf, wniosek musi być złożony do końca marca i 
zatwierdzony w ciągu 3 miesięcy. Z-ca Dyrektora powiedział, że jak Rada podejmie 
uchwałę, która nie będzie zwalniała ZUW z podatku od nieruchomości, to oni 
wypowiedzą umowę. Gdyby tak zrobiła każda gmina, ZUW upada. Wtedy 



  

musielibyśmy przejąć wodociągi. Tak zrobiła gmina Regimin i na razie są z tego 
zadowoleni, nie wiadomo jednak co będzie dalej. Możemy i my tak postąpić, ale na 
przebudowę oczekuje hydrofornia w Wiksinie a zrobić to może tylko ZUW. Pan 
Dyrektor apeluje, abyśmy się wstrzymali ze swoją decyzją, gdyż ZUW podniesie cenę 
wody a to może spowodować poważny problem, gdyż wiadomo, jak mieszkańcy 
reagują na każdą podwyżkę. Obawiam się, że cena wody będzie wysoka, gdyż ZUW 
będzie musiał mieć pieniądze na zapłacenie podatku. Uważam, że trzeba się 
dokładnie zastanowić, jakie mogą być konsekwencje naszej decyzji. Lepiej 
poczekajmy, nie wiemy jak będzie funkcjonował nowy system prawny.” 
 
Radny Pan Jacek Rama uważał, że podwyżki cen wody i tak nas nie ominą. 
Stwierdził, że skoro gmina Regimin przejęła wodociągi, to warto zaryzykować i 
postąpić podobnie. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski także był zdania, że podwyżki ceny wody muszą 
nastąpić, gdyż będzie to wynikało z nowych przepisów prawnych. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony 
przez Przewodniczącego Komisji FRGiOŚ Pana Stanisława Makijonko, dotyczący nie 
zwalniania Zakładu Usług Wodnych z podatku od nieruchomości. 
 
W głosowaniu w/w wniosek został przyjęty 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym 
się (głosowało 13 radnych). 
 
W kolejnym głosowaniu Rada 10 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się 
(głosowało 13 radnych) podjęła Uchwałę Nr 235/XXXI/2017 w sprawie zwolnień z 
podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem powyższego wniosku. 
 
- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja przychyla się do proponowanych stawek opłat za odbiór 
odpadów komunalnych. 
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zbigniew Mierzejewski oświadczył, 
że jego komisja wnioskowała o wniesienie poprawek w uzasadnieniu projektu 
uchwały, gdyż wkradły się tam błędy w wyliczeniu proponowanych stawek opłat za 
odbiór odpadów. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki przedstawił Radzie dokładne wyliczenia, na podstawie 
których proponuje się podwyżkę o 1 zł stawek za odbiór odpadów. 
Następnie Pan Wójt zapoznał ze stanowiskiem samorządów odnośnie podwyżek za 
składowanie odpadów. Decyduje ilość odpadów wywożonych na wysypisko, im 
mniejsze ilości, tym opłaty także będą niższe. Pan Wójt uważał, że należy apelować 
do mieszkańców, aby produkowali mniejsze ilości odpadów, np. suche liście można 
gdzieś w gospodarstwie gromadzić i nie wystawiać ich do odbioru na wysypisko. 
 



  

Pan Mierzejewski stwierdził, iż inne samorządy wprowadziły na terenie swoich gmin 
czytniki. U nas można byłoby na workach naklejać kartki i mieszkańcy wnosiliby 
dodatkowe opłaty od nadwyżek śmieci.  
 
Pan Wójt przypomniał zasady naliczania opłat za odpady komunalne i zgodnie z nimi 
nie ma takiej możliwości. Czytniki są chyba wewnętrzną sprawą tych samorządów  
służą prawdopodobnie badaniu stopnia segregacji.  
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 236/XXXI/2017 przyjęta została 12 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa 
Purzyce-Rozwory 
 
Komisje nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 237/XXXI/29017 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Grudusk 
 
V-ce Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Jacek Rama poinformował, że 
na posiedzeniu komisji nie było zgody co do zapisów § 9 pkt 2 i 3 załącznika do 
projektu uchwały, stąd też wymaga to przedyskutowania na Sesji Rady. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska 
Pan Stanisław Makijonko również zgłosił zastrzeżenia do § 9 załącznika do projektu 
uchwały. Zgłosił pytanie, czy ze strony prawnej możliwy byłby zapis, że o 
przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada a nie Wójt Gminy? 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska wyjaśniła, że zgodnie z konstrukcją 
ustawy samorządowej konsultacje powinien przeprowadzać Wójt Gminy, jako organ 
wykonawczy. Natomiast Rada Gminy powinna być do ustalania zasad tych 
konsultacji. Do tej pory konsultacji tak wiele nie było, teraz będzie im podlegał np. 
program rewitalizacji gminy. Jeżeli ta uchwała nie zostałaby podjęta, to wówczas 
Rada będzie musiała podejmować uchwałę przy każdych zaplanowanych 
konsultacjach. 
 
Radny Pan Jacek Rama uważał, że w tej chwili nie ma żadnych aktów prawnych, 
które regulowałyby sprawy przeprowadzania konsultacji. Jego zdaniem 
przeprowadzanie konsultacji jednoosobowo przez Wójta Gminy jest groźne, 
uniemożliwia się  bowiem zabranie głosu przez społeczeństwo. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że wchodzimy w projekt Fundacji 
Wspomagania Wsi w zakresie konsultacji w sprawie przyjęcia planów 
zagospodarowania przestrzennego, dlatego też podjęcie takiej uchwały jest 



  

konieczne. Pozwoli to na ukierunkowanie konsultacji dotyczących tych planów i 
pozyskanie informacji o udziale w nich mieszkańców poszczególnych miejscowości. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zgłosił wniosek, aby w § 9 pkt 2 i 3 załącznika do 
projektu uchwały, Wójta Gminy zastąpić Radą Gminy.  
 
W głosowaniu powyższy wniosek otrzymał następującą ilość głosów: za przyjęciem 
wniosku – 6 głosów, za odrzuceniem wniosku – 6 głosów, 1 głos wstrzymujący się 
(głosowało 13 radnych). 
 
Radca prawny Pani Bożena Merchel-Potrzuska poinformowała, że wniosek nie został 
przyjęty, gdyż nie otrzymał większości głosów. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Grudusk. 
 
Wyniki głosowania: za przyjęciem wniosku – 6 głosów, za odrzuceniem wniosku – 6 
głosów, 1 głos wstrzymujący się (głosowało 13 radnych). 
 
Uchwała nie została przyjęta, gdyż nie otrzymała większości głosów. 

(wszystkie podjęte uchwały w załączeniu protokołu) 
 
 
Ad.pkt.4 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „w szkole w Grudusku mieliśmy uroczystość z 
udziałem pierwszoklasistów, wiceprzewodniczącej Sejmiku Samorządu Województwa 
Mazowieckiego - Pani Wiesławy Krawczyk, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego. Uczniowie otrzymali odznaki odblaskowe, udało się pozyskać tor 
przeszkód, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się zasad bezpieczeństwa przy 
poruszaniu się po drogach. W dniu 3 listopada wspólnie z radnymi dokonaliśmy 
objazdu dróg gminnych. 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości, trzeba 
obiektywnie stwierdzić, że wszystkie uroczystości były zaplanowane i 
przeprowadzone na przyzwoitym poziomie. Spotkałem się z dyrektorami szkół, z 
którymi omawiałem m.in. sprawy związane z organizacją różnych uroczystości, 
sprawy remontów, budżetu szkół, dojazdu uczniów do szkoły. 16 listopada 
uczestniczyłem w 11 Kongresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Serocku, 
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski. Podejmowałem działania w zakresie 
zakupu pieca do budynku byłego Ośrodka Zdrowia oraz oświetlenia ulicy Kolejowej. 
Rozliczony już został temat związany ze zbiórką azbestu, można składać wnioski w 
tej sprawie na rok przyszły, aby w momencie uruchomienia nowego programu, 
starczyło pieniędzy i na nasze potrzeby. To samo dotyczy zakupu pieców 
ekologicznych. Zakupionych zostało 25 takich pieców, mieszkańcy którzy skorzystali z 
tego programy są na pewno zadowoleni. W dniu 8 grudnia, w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu odbędzie się spotkanie w ramach Lokalnej Grupy Działania 
Północnego Mazowsza, na którym będą omawiane m.in. tematy dotyczące 
pozyskania pieniędzy na budowę, przebudowę, modernizację i adaptację obiektów na 



  

potrzeby gospodarcze, renowację zabytków, budowę obiektów małej architektury, 
adaptację obiektów na potrzeby turystyki, porządkowanie i renowację terenów 
zieleni, prowadzenie kursów zawodowych, rozwój usług opiekuńczych i wiele innych. 
Jeśli kogoś te tematy interesują, to serdecznie zapraszam na to spotkanie, na którym 
będzie mowa, na co można będzie składać wnioski i jak one powinny być 
sporządzone. W dniu 14 listopada Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do 
realizacji projekt pn. „Mazowsze 2018”. Dofinansowane będą zadania m.in. w 
następujących zakresach: ład przestrzenny, utrzymanie i tworzenie nowych obszarów 
zieleni, tworzenie obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, świetlic 
wiejskich, remiz OSP, stadionów, hal sportowych, siłowni,  placów zabaw, zakup 
instalacji pełniących funkcje publiczne, remont i wyposażenie gminnych bibliotek 
publicznych, wsparcie twórczości artystycznej. Z każdej gminy można wytypować 
dwa sołectwa, które będą mogły zostać objęte tym programem. Dofinansowanie nie 
będzie może duże, 50 % wartości zadania, drugie 50 % środków trzeba mieć swoich. 
Moja prośba, aby nasi mieszkańcy aktywnie włączyli się do tego programu. Nabór 
wniosków trwa już od 1 grudnia i będzie prowadzony do 10 stycznia 2018 r (Pan 
Wójt omówił jak taki wniosek powinien wyglądać). Proszę, aby ze mną ustalać 
wszelkie inicjatywy w tym zakresie, żeby gmina mogła dofinansować drugą część 
zadania. Będzie to odrębny fundusz danego sołectwa. W okresie międzysesyjnym 
miałem wiele spotkań z różnymi osobami, zaistniał problem z szambem w Szkole 
Podstawowej w Humięcinie, gdzie z powodu dużej ilości opadów rozsypał się rurociąg 
odprowadzający ścieki do szamba i trzeba było go wymienić. W dniu 27 października, 
na spotkaniu w Opinogórze Pani Marszałek Orzechowska informowała właśnie o tym 
drugim funduszu sołeckim. Urząd Marszałkowski posiada ok. 35 mln zł z 
przeznaczeniem na drogi, Pani Marszałek zachęcała do składania wniosków o 
pozyskanie tych środków. W Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyłem w spotkaniu 
dotyczącym programu „Senior+”, w związku z tym programem wspólnie z 
Dyrektorem GOKiS planujemy zagospodarować dla naszych seniorów część 
pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Zdrowia. Przeprowadziliśmy przetarg na 
wybór firmy odbierającej z naszego terenu odpady komunalne, odbyłem spotkanie z 
Komendantem Mazowieckim Państwowej Straży Pożarnej. 1 grudnia była uroczystość 
związana z obchodami 150 rocznicy urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego. Tym 
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości, składam 
serdeczne podziękowanie. Na terenie gminy prowadzone są drobne inwestycje, 
remonty świetlic wiejskich w Mierzanowie, Rąbieżu Gruduskim, remont sali w remizie 
w Przywilczu. Dokończona została budowa wjazdu na osiedle w Humięcinie-Klarach, 
do końca dobiega wymiana dachu na pawilonie szkolnym. Byłem także na spotkaniu 
dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Przedstawiciel Ministerstwa Energetyki 
poinformował, że obecnie jest tendencja przechodzenia z tradycyjnych źródeł energii 
na tzw. „energetykę rozproszoną”. Chodzi w tym programie o to, aby stać się 
samowystarczalnym odnośnie energii, wykorzystując do tego własne źródła i zasoby. 
Na naszym terenie mamy już dwie siłownie wiatrowe, miejmy nadzieję, że ten temat 
będzie się rozwijał, gdyż chyba już opadły emocje z nim związane. W tej chwili 
dużym powodzeniem cieszy się fotowoltaika. Odebrany został po remoncie obiekt 
kolejki wąskotorowej, teraz gmina będzie mogła go przejąć. Przy Urzędzie Gminy 
dokończone zostały prace remontowe, ogrzewanie gazowe chyba się sprawdzi, gdyż 
drugi pojemnik z gazem nie został jeszcze naruszony.” 
 



  

Radny Pan Stanisław Makijonko zaproponował, aby obecny budynek poczty rozebrać 
a pocztę przenieść do pomieszczeń budynku byłego Ośrodka Zdrowia.  
 
Ad.pkt.5 
  
     Najważniejsze aspekty projektu budżetu gminy na 2018 rok omówił Wójt Gminy 
Pan Jacek Oglęcki. 
Pan Wójt zachęcił do dyskusji na temat tego projektu, aby go dopracować i przyjąć w 
m-cu styczniu. 
 

(projekt budżetu gminy na 2018 rok – w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.6 
 
Sprawozdanie z wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grudusk na lata 2013-
2016” nie było przedstawiane, gdyż radni dokładnie zapoznali się z nim na 
posiedzeniach komisji, które do tego sprawozdania nie wniosły uwag. 
 

(w/w sprawozdanie w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.8 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zapoznała z pismem mieszkańców          
ul. Szkolnej w Grudusku, dotyczącym prośby o zamontowanie oświetlenia ulicznego 
przy ich posesjach. 

(w/w pismo w załączeniu protokołu) 
 

Poinformowała także, że wpłynęło pismo od dyrekcji szpitala w Ciechanowie z prośbą 
o udzielenie pomocy finansowej na zakup karetek pogotowia. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zaprosił na tradycyjną gminną uroczystość wigilijną, 
która odbędzie się w dniu 20 grudnia o godz.17oo w Gminnym Ośrodku Kultury i 
Sportu. Uroczystość ta uatrakcyjniona będzie występami dzieci i młodzieży, chóru 
oraz orkiestry. 
Następnie Pan Wójt poinformował, że w dniu 11 grudnia br. zaplanowane są 
ćwiczenia jednostek OSP. Na drodze Grudusk – Żarnowo upozorowany będzie 
wypadek autobusu rejsowego a jednostki OSP, w tym jednostka powiatowa, ćwiczyć 
będą przeprowadzanie akcji ratunkowej. 
Na terenie gminy mamy ustalone cztery rejony odśnieżania, są wybrani wykonawcy 
tego zadania. Pan Wójt prosił, aby nie dzwonić niepotrzebnie w sprawie odśnieżania, 
poinformował, że teraz osobiście będzie jeździł i sprawdzał, które drogi wymagają 
odśnieżania. 
Zasygnalizował także, aby wszyscy obserwowali, co się dzieje w Sejmie, gdyż 
planowane są zmiany w ordynacji wyborczej. 
Ustosunkowując się do wniosku radnego Pana Zbigniewa Mierzejewskiego w sprawie 
wystąpienia o przywrócenie rehabilitacji w naszym Ośrodku Zdrowia, Pan Wójt 



  

poinformował, że wystąpi z takim pismem po otrzymaniu niezbędnych danych, o 
które prosił Pana Humięckiego. 
 
Ad.pkt.9 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXI Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


