
 
PROTOKÓŁ Nr II/2018 

Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 26 listopada 2018 roku 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.10oo, zakończono o godz.1115. 

Sesji przewodniczył Pan Michał Zakrzewski – Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pan Przewodniczący powitał radnych oraz stwierdził 
prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych, obecni są wszyscy radni. 
Na protokolanta powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad II Sesji Rady, który został 
przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 radnych – głosowanie imienne) w następującym 
brzmieniu (karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu): 
 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

    3.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
- powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów 

osobowych i przedmiotu działania, 
- ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

    4.  Sprawy różne, wolne wnioski. 
    5.  Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
   Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski zgłosił wniosek, aby protokół z  I Sesji 
Rady Gminy  został przyjęty bez odczytywania. 
Poinformował, że osobiście zapoznał 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 imiennym w/w protokół został przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 
radnych), bez odczytywania.  

(karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich 
składów osobowych i przedmiotu działania 
 



  

Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował o zapisach ustawy o 
samorządzie gminnym na temat powoływania stałych komisji, przyjął do projektu 
uchwały zgłoszenia przynależności radnych do poszczególnych komisji, zgodnie z 
wolą radnych oraz zaproponował, aby członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
zostali przewodniczący trzech pozostałych komisji. 
 
Powyższa propozycja została zaakceptowana. 
 
Radny Pan Robert Kaszuba zgłosił wniosek, że osobiście chciałby być członkiem 
dwóch komisji: Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Ochrony Środowiska. 
 
W wyniku dyskusji i negatywnych opinii innych radnych dotyczących zgłoszonego 
wniosku, Pan Robert Kaszuba zdecydował, że będzie członkiem tylko Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. 
 
Podczas głosowania imiennego, Uchwała Nr 4/II/2018 w sprawie powołania stałych 
komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych i przedmiotu działania 
została przyjęta jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 

(w/w Uchwała oraz karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 

- projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Grudusk 
 
Wyjaśnień odnośnie w/w projektu uchwały udzieliła Pani Bogumiła Malinowska – 
Sekretarz Gminy.  
Pani Sekretarz była zdania, że wobec specyfiki pracy, zaproponowane stawki 
wynagrodzenia Wójta Gminy nie są wygórowane, choć wynagrodzenie to ustala się w 
zasadzie tylko na początek kadencji i będzie ono obowiązywało przez 5 lat. Wójtowi 
nie przysługują żadne nagrody pieniężne, delegacje może pobierać tylko na dalsze 
wyjazdy a w jazdach lokalnych ma ustalony limit kilometrów. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca uważał, że nie należy ustalać Wójtowi zbyt wysokiego 
wynagrodzenia, gdyż nie będzie miał motywacji do pracy. 
 
W głosowaniu imiennym powyższa Uchwała Nr 5/II/2018 przyjęta została 14 głosami 
przy 1 głosie przeciwnym (głosowało 15 radnych) 

(Uchwała oraz karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
 

Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że planowane było, aby 
na dzisiejszej Sesji został także rozpatrzony temat związany z ustaleniem diet dla 
radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady. Jednak zgodnie z sugestią radcy 
prawnego Urzędu Gminy, sprawa ta została przełożona na kolejną Sesję. Mimo to 
Pan Przewodniczący zaproponował, aby wszyscy radni zastanowili się nad wysokością 
tych diet, stąd też zapoznał z uchwałami Rady w tej sprawie, podjętymi jeszcze w 
poprzedniej kadencji. Stwierdził, że stawki tych diet obowiązują w dalszym ciągu, 



  

wszyscy radni za udział w dwóch Sesjach w tej kadencji otrzymają diety zgodnie z 
obowiązującymi stawkami. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska oświadczyła, że do tego tematu trzeba 
będzie jeszcze powrócić, kiedy dowiemy się o ustaleniach Wojewody odnośnie metod 
ustalania diet dla radnych a w szczególności wynagrodzenia dla Przewodniczącego 
Rady. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał zakrzewski poddał pod głosowanie wniosek w 
sprawie utrzymania wysokości diet dla radnych, sołtysów za udział w posiedzeniach 
Rady i ryczałtu dla przewodniczącego Rady na poziomie dotychczas obowiązującym. 
 
W głosowaniu imiennym powyższy wniosek został przyjęty jednomyślnie (głosowało 
15 radnych). 

(karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.4 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski przekazał radnym następujące 
informacje, dotyczące: 
- ustawowych zasad składania interpelacji i zapytań do Wójta Gminy, 
- po pierwszej Sesji Rady Gminy, na stronie internetowej gminy (Biuletyn Informacji 
Publicznej), zamieszony został protokół I Sesji Rady wraz z testowymi nagraniami 
wideo i audio obrad. W ten sposób będziemy postępowali po każdej Sesji aż do 
zakupu kompletnego programu obsługi elektronicznej obrad Rady Gminy, 
- do wszystkich radnych, bezpośrednio po złożonym ślubowaniu, wysłane zostały 
druki oświadczeń majątkowych. Obowiązek składania tych oświadczeń wynika z 
ustawy o samorządzie gminnym, pierwsze oświadczenia radni składają w terminie 30 
dni od daty złożenia ślubowania, która w naszym przypadku przypada na dzień 19 
grudnia br.  
 
Radna Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby Sesje Rady odbywały się w jednym, 
konkretny  dniu, najlepiej w środy i o późniejszej godzinie, 12oo lub 13oo. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się do Wójta Gminy z wnioskiem o dokonanie 
remontu przystanku autobusowego przy budynku GOKiS, z którego korzystają osoby 
dojeżdżające do pracy. 
Pan Gorczyca wnioskował także rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Kolejowej 
w Grudusku, od byłego SKR do byłej wagi buraczanej. Zaproponował, aby na ten 
odcinek przenieść lampę uliczną znajdującą się obecnie przy posiadłości Pani 
Grodeckiej, która jest tam niepotrzebna. 
 
Pan Wójt oświadczył, że powyższe wnioski zanotował i przyjął do realizacji. 
 
Radna Pani Anna Małecka uważała, że posiedzenia komisji Rady powinny być także 
zwoływane w godzinach późniejszych, np. o godz.15oo. 
 



  

Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski uważał, że terminy zwoływania 
posiedzeń powinny ustalić komisje we własnym gronie. 
Następnie poddał pod głosownie imienne wniosek dotyczący zwoływania Sesji Rady 
Gminy w środy, o godz.12oo. 
 
Powyższy wniosek został przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 

(karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu). 
 

Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz stwierdził, że chociaż jest otwarty na wszelkie 
rozmowy, to jednak musimy dostosować się do przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym i interpelacje muszą być składane tylko na piśmie.  
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt poinformował, że regionalna potrawa naszego 
Koła Gospodyń Wiejskich, pod nazwą „bugaj”, została wpisana na „Listę Produktów 
Tradycyjnych”, trwają prace przy budowie placu zabaw w Kołakach Wielkich, na 
ukończeniu jest remont świetlicy w Rąbieżu Gruduskim, zakończono remont 
pomieszczeń byłego Ośrodka Zdrowia w ramach programu SENIOR+, teraz należy te 
pomieszczenia odpowiednio wyposażyć. 
Na zakończenie wystąpienia Pan Wójt zwrócił się z pytaniem do Rady, czy akceptuje 
organizację tradycyjnej Gminnej Wigilii, która w tym roku zorganizowana zostałaby w 
dniu 14 grudnia, na podobnych zasadach, jak w roku ubiegłym, czyli byłaby otwarta 
dla wszystkich mieszkańców? 
 
Powyższa propozycja Pana Wójta została zaakceptowana. 
 
Radny Pan Adam Olszewski przekazał informację, że w najbliższą środę o godz.11oo, 
w Inspektoracie Weterynarii w Ciechanowie przeprowadzone będzie szkolenie na 
temat uboju zwierząt na własny użytek. 
 
Radna Pani Beata Ciska stwierdziła, że takie informacje powinny być zawsze 
zamieszczane na stronie internetowej gminy. Jej zdaniem, obecnie strona ta wymaga 
aktualizacji i usunięcia wielu zbędnych już informacji. 
 
W dalszej części obrad, radni podjęli dyskusję na temat przekazywania materiałów 
sesyjnych radnym drogą elektroniczną. 
Przyjęto ustalenia, że każdy radny będzie posiadał własny, służbowy adres e-mail, na 
który będą przesyłane wszelkie informacje związane z działalnością Rady, w tym 
zawiadomienia i materiały na każdą Sesję Rady i posiedzenia komisji. 
 
Ad.pkt.5 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, II Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
    Protokółował                                                              Przewodniczący Rady 
    
 Jerzy Czarniewicz                                                       mgr inż. Michał Zakrzewski 


