
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.14oo, zakończono o godz.1515. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych oraz stwierdziła 
prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych, obecni są wszyscy radni. 
Obrady te, podobnie jak i inne są nagrywane. 
Pani Przewodnicząca poinformowała także, że nagranie z obrad XXXI Sesji Rady 
zostało udostępnione Panu Jackowi Ramie, na jego wniosek. 
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXXII Sesji Rady, który 
został przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 radnych) w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
3. Interpelacje i wolne wnioski. 
4. Informacja o realizacji zadań realizowanych przez Zakład Komunalny w 2017 roku. 

     5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

    -   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk  
        na lata 2017-2031, 
    - przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok, 
    - przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2018 rok. 

     6. Sprawy różne. 
     7. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z  XXXI  
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 protokół został przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 radnych), 
bez odczytywania.  
 

Ad.pkt.3 
 

 Radny Pan Waldemar Kołakowski poinformował, że coraz gorzej wygląda stan drogi 
w Kołakach Małych. 



  

 
 Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „w dniu 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, 
zdarzyła się dość długa przerwa w dostawie energii elektrycznej, trwająca od godziny 
czwartej rano do godziny trzynastej. Przywrócenie dostawy energii polegało tylko na 
wymianie bezpiecznika na transformatorze. Czy nie można byłoby wystąpić do 
Zakładu Energetycznego, aby upoważnił jakąś osobę z uprawnieniami do 
dokonywania takich napraw?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „czy został już zamontowany nowy piec w budynku byłego 
Ośrodka Zdrowia? Proszę o informację, czy zakończył się już remont dachu na 
budynku pawilonu szkolnego? Czy pieniądze z ubezpieczenia spalonego budynku w 
Humięcinie-Klarach, 40 tys. zł, wpłynęły na konto Urzędu Gminy?  Czy spływają też 
do gminy pieniądze, z którymi zalega właściciel siłowni wiatrowych? Kiedy zostaną 
wypłacane zaległe diety dla radnych i sołtysów z tytułu udziału w posiedzeniach 
Rady? W Leśniewie Dolnym nie ma chodnika, więc dzieci wysiadające z autobusu 
zmuszone są poruszać się po jezdni.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski stwierdził, że taka sama sytuacja jest w przypadku 
wysiadania dzieci z autobusów na pozostałych, źle usytuowanych przystankach. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zwrócił się z pytaniem, komu może być udostępnione 
nagranie z obrad Rady i na jakiej podstawie? 
Zwrócił także uwagę na potrzebę rozwiązania problemu związanego z odśnieżaniem 
ścieżki rowerowej przy drodze w kierunku Wiksina. Po ostatnich opadach śniegu 
rowerzyści jeździli po jezdni, co jest niezgodne z przepisami drogowymi. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska stwierdziła, że nagranie z obrad Rady zgodnie 
z ustaleniami miało być kasowane po sporządzeniu protokołu i jego przyjęciu, jednak 
Pani prawnik uznała, że nie widzi przeszkód do udostępnienia tego nagrania tym 
wszystkim, którzy zwrócą się z takim  wnioskiem.  
 
Radna Pani Anna Małecka prosiła o odłowienie wałęsającego się, bezdomnego psa, 
który w Rąbieżu Gruduskim zagraża m.in. bezpieczeństwu dzieci. 
 
Radny Pan Adam Olszewski przypomniał o konieczności uregulowania stanu 
prawnego działek pod drogą do Pszczółek-Czubaków. Poinformował, że stan tej drogi 
systematycznie się pogarsza, co odbija się na stanie technicznym pojazdów. 
 
Radny Pan Zbigniew Mierzejewski – „czy prawdą jest, że po ostatnich pomiarach 
geodezyjnych okazało się, że część działki, na której usytuowana jest ulica Strażacka, 
należy do Pani Magdy Grodeckiej?” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „jeżeli dzisiaj Rada dokonana przesunięcia środków 
finansowych w budżecie gminy, pomyślimy o nawiezieniu żwiru na drogę w Kołakach 
Małych. Zakład Energetyczny na pewno nikogo nie upoważni do wymiany 
bezpieczników w transformatorach, każe ten problem zgłaszać telefonicznie. Mamy 
na naszym terenie pracownika ZE, Pana Niemierzyckiego, którego możemy poprosić 
o pomoc w przypadku przerw w dopływie energii elektrycznej. Nowy piec został 



  

zakupiony i wstawiony do kotłowni byłego budynku Ośrodka Zdrowia, roboty 
instalacyjne zleciliśmy hydraulikowi, który prawdopodobnie jutro je wykona. Remont 
dachu na budynku szkoły został wykonany. Należy jeszcze poprawić stan elewacji, 
jednak w tej chwili nie pozwalają na to warunki atmosferyczne. Nie powinno już być 
w pomieszczeniach nieprzyjemnego zapachu. Wentylacja działa bardzo dobrze. 
Pieniądze z ubezpieczenia spalonego budynku w Humięcinie-Klarach w wysokości ok. 
33tys. zł spłynęły i zostały wprowadzone do budżetu gminy. Można by było 
wyremontować budynek po szkole w Przywilczu, który służyłby osobom będącym w 
trudnej sytuacji. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęła skarga 
właściciela siłowni wiatrowych na naszą decyzję w sprawie ustalonego podatku. 
Decyzja ta została uchylona, gdyż okazało się, że zastosowane zostały niewłaściwe 
przepisy prawne. Wydaliśmy drugą decyzję, właściciel prawdopodobnie i od niej 
będzie się odwoływał, jednak uważamy, że nie ma on racji i nasza decyzja zostanie 
podtrzymana. Decyzja zostanie wydana za rok 2017 z początkiem stycznia. Diety dla 
radnych i sołtysów jutro zostaną wypłacone. Jestem w stałym kontakcie z 
Mazowieckim Zarządem Dróg w sprawie chodników w Leśniewie Dolnym. Okazało 
się, że opracowany już projekt budowy tych chodników musi zostać uzupełniony o 
kanalizację deszczową, ale to zadanie okazało się za drogie dla MZD. Uważają oni, że 
sieć kanalizacyjna może być usytuowana poza rowem i wtedy może ją wykonać 
gmina. Jednak koszt tego zadania to ok. 800 tys. zł a my tych pieniędzy nie mamy. 
Odnośnie dysponowania nagraniami z Sesji, Rada musi przyjąć własne ustalenia. 
Odśnieżanie ścieżki rowerowej należy do obowiązków Mazowieckiego Zarządu Dróg. 
Zgłoszę do odłowienia bezpańskiego psa w Rąbieżu Gruduskim a tematem 
modernizacji drogi do Pszczółek-Czubaków zajmiemy się na początku stycznia. Wiem, 
że był dokonywany pomiar geodezyjny na ul. Strażackiej, i że część tej ulicy to 
działka Pani Magdy Grodeckiej. Odnośnie usytuowania przystanków autobusowych 
rozmawiam z dyrektorem MZD, który obiecał zająć się tym tematem przy 
opracowywaniu nowej organizacji ruchu. Pan Wójt poinformował też, że 
przeznaczono środki – ok. 11mln. zł na dalszą modernizację drogi w kierunku 
Rzęgnowa”. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski uważał, że gmina nie będzie dokładała się do 
modernizacji dróg wojewódzkich, gdyż nie ma pieniędzy na remonty dróg własnych. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko stwierdził, że wszelkie zastrzeżenia w sprawie dróg 
trzeba wnosić i rozpatrywać już na etapie ich projektowania. 
 
Ad.pkt.4 
 
     Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki odpowiadając na pytania 
radnych, dokonał niezbędnych wyjaśnień odnośnie zadań zrealizowanych przez 
Zakład Komunalny w 2017 roku. Pytania dotyczyły m.in.: kosztów związanych z 
remontem i utrzymaniem pomp, kwot wynikających ze złożonych sprawozdań, 
uzupełnienia sadzonkami wierzb terenu po wysypisku, odsiąków.  

 
(w/w informacja w załączeniu protokołu) 

 
 



  

Ad.pkt.5 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 
 
Proponowane zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok omówiła Pani Małgorzata 
Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki ustosunkowując się do pytania radnego Pana 
Stanisława Makijonko odnośnie przesunięcia na rok przyszły środków na zakup 
samochodu strażackiego poinformował, że zmiana Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego OSP 
spowodowały, że gminy nie otrzymały obiecanych dofinansowań na zakup pojazdów 
strażackich. Stąd też nasz zamiar zakupu takiego pojazdu w tym roku nie doszedł do 
skutku a dofinansowanie unijne na ten cel w kwocie ok. 336 tys. zł zostało 
przesunięte na rok przyszły, z terminem realizacji do końca czerwca. Pan Wójt 
wyraził nadzieję, że brakujące pieniądze znajdą się i samochód strażacki dla OSP 
Grudusk zostanie zakupiony. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski uważał, że tak drogi samochód dla OSP Grudusk nie jest 
wcale potrzebny. Pożarów  jest mało, więc lepiej przydałby się lekki pojazd do 
ratownictwa drogowego. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 238/XXXIII/2017 przyjęta została 13 głosami 
przy 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 14 radnych, radny Pan Adam Olszewski 
opuścił obrady). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk  na lata 2017-2031 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik 
Gminy. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 239/XXXIII/2017 przyjęta została 13 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym się (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok 
 
Powyższa Uchwała Nr 240/XXXIII/2017 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 
2018 rok 
 
W/w Uchwała Nr 241/XXXIII/2017 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 



  

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.6 
 
      Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki odpowiadając na pytanie radnego Pana Zdzisława 
Gorczycy, wymienił sołectwa, które w tym roku nie zrealizowały funduszu sołeckiego. 
Są to: Borzuchowo-Daćbogi, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Pszczółki Górne, 
Sokólnik, Strzelnia, Żarnowo. 
Pozostałe sołectwa fundusz sołecki zrealizowały częściowo lub w całości. 
Odnośnie pytania radnego Pana Andrzeja Rykowskiego poinformował, że temat 
remontu dróg jest aktualny, czekamy na ogłoszenie terminu naboru wniosków o 
dofinansowanie tych zadań. 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska odpowiadając na pytanie radnego Pana 
Jacka Ramy odnośnie wysokości zobowiązań w płatnościach gminy, jakie pozostały 
jeszcze w tym roku poinformowała, że aktualnie jest to kwota ok. 500 tys. zł, która 
do końca roku prawdopodobnie zwiększy się o 200-300 tys. zł. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska oraz Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki złożyli 
wszystkim radnym życzenia noworoczne. 
 
Ad.pkt.7 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXII Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                               Przewodnicząca Rady                                                             
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska                                                              


