
 
PROTOKÓŁ Nr III/2018 

Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 21 grudnia 2018 roku 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.12oo, zakończono o godz.1545. 

Sesji przewodniczył Pan Michał Zakrzewski – Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pan Przewodniczący powitał radnych i zaproszonych gości 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 III 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. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
4. Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031. 
     5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
         - zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
         - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata  
           2018-2031, 
         - w  sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym   

  zasobem gminy na lata 2019-2024 i zasad wynajmowania lokali 
  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,   

          -  zasad usytuowania  na terenie gminy Grudusk  miejsc  sprzedaży i  
            podawania napojów alkoholowych, 
         -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
            Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 
            w Gminie Grudusk                                                                                                             
         -  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy 
            Grudusk w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego  
            rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
         -  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  

             z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w 
             szkole   i w domu” na lata 2019-2023, 

         -  określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z  
            pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup  
            posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci   
            produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim  rządowym  
            programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
         -  zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa  



  

            Borzuchowo-Daćbogi 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Grudusk  
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino-Andrychy 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino-Klary 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino-Koski 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Kołaki Wielkie 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Leśniewo Dolne 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Leśniewo Górne 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Łysakowo 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Mierzanowo 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Nieborzyn 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Przywilcz 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Pszczółki Górne 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Purzyce-Rozwory 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Purzyce-Trojany 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Rąbież Gruduski 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Sokołowo 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Sokólnik 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Stryjewo Wielkie 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Strzelnia 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wiksin 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wiśniewo 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Zakrzewo Wielkie 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Żarnowo 
         - zmiany Statutu Gminy Grudusk                                                                                       
    8.  Pytania i wnioski. 
    9. Zamknięcie obrad. 
 
 
W tym miejscu obrad głos zabrał Pan Łukasz Berka – instruktor strzelectwa 
sportowego, który poinformował, że już po raz drugi uczestniczy w Sesji Rady Gminy 
i ponawia swój wniosek dotyczący wydzierżawienia na strzelnicę sportową wyrobiska 
po byłej żwirowni, położonej w sąsiedztwie dawnego wysypiska odpadów 
komunalnych. Pan Berka za dzierżawę żwirowni zaproponował kwotę 1400 zł rocznie 
i podpisanie umowy na okres 10 lat, z prawem pierwokupu. Koszty przystosowania 
żwirowni na strzelnice sportową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poniósłby 
sam, a na początek radni i sołtysi mogliby skorzystać ze strzelnicy bezpłatnie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Robert Kaszuba oświadczył, że Rada zobowiązuje 
Wójta Gminy do negocjacji w sprawie wydzierżawienia żwirowni a radni  
przeprowadzą konsultacje z mieszkańcami i ze swoją opinią na ten temat zapoznają 
na kolejnej Sesji. 
 
Ad.pkt.2 
 
   Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski zgłosił wniosek, aby protokół z  II 
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 
 
     Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz – „w okresie międzysesyjnym byłem na 
spotkaniu u Prezydenta Ciechanowa, obecny był Marszałek Województwa, 
rozmawialiśmy na tematy związane ze zbiórką odpadów komunalnych. Ze spotkania 
tego można wysnuć wniosek, że „temat śmieciowy” jak gdyby schodził z góry na  
dół, wzrastają opłaty. Złożyłem wizytę u Starosty Ciechanowskiego, rozmawialiśmy 
na tematy wzajemnej współpracy, otrzymałem zapewnienie, że każda gmina powiatu 
będzie równo finansowana. Zakończony został remont kuchni w świetlicy w Rąbieżu 
Gruduskim, wspólnie z przedstawicielami gmin sąsiednich uczestniczyłem w 
posiedzeniu rady przebudowy drogi Nr 616, na którym  padło wiele negatywnych 
uwag, m.in. braku zabezpieczenia wykopów. Oddane zostały do użytku 
pomieszczenia klubu Senior+, w m-cu styczniu postaramy się opracować regulamin 
korzystania z tego klubu przez wszystkich mieszkańców gminy. Musimy dokładnie 
rozliczyć ten projekt, którego koszt wyniósł 206 tys. zł, z czego 150 tys. zł stanowi 
dofinansowanie. W dniu dzisiejszym, wspólnie z Panem Ryszardem Czaplickim, 
uczestniczyłem w odbiorze przyłącza energetycznego w przepompowni w Przywilczu. 
Wszystkie usterki zostały usunięte, wiosną na tym obiekcie będzie przeprowadzona 
niwelacja terenu i obsianie trawą. Zawitała do nas zima i zgodnie ze zgłoszeniami 
posypujemy piaskiem drogi gminne. Nie będziemy tego czynić na drogach 
powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg posypuje tylko niektóre odcinki, jak pod 
podjazdami, czy na przystankach. Na wniosek mieszkańców Rąbieża Gruduskiego 
posypano ścieżkę rowerową wiodąca do tej miejscowości. W dniu 14 grudnia odbyła 
się tradycyjna Wigilia, zaproszenie skierowane do wszystkich mieszkańców gminy 
zamieszczone było na stronie internetowej, prosiłem o rozpropagowanie tej 
informacji proboszcza z Łysakowa. Uważam, że ta forma Wigilii jest dobra, w związku 
ze zgłoszonymi uwagami będziemy się starać, aby sołtysów o tej uroczystości 
informować imiennie.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zgłosił pytanie, ile obecnie wynosi cena za składowanie 
odpadów komunalnych? 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki poinformował, że cena ta, 
łącznie z transportem, wynosi przeciętnie ok. 600 zł za tonę. Uzależniona ona jest od 
rodzaju odpadów, najdroższe są odpady szkodliwe i niebezpieczne. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym uczestniczył w przygotowaniach do III Sesji Rady Gminy Grudusk,  



  

pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Grudusk, przyjmował interesantów.  
Brał udział w Gminnej Wigilii, w posiedzeniach Komisji Społeczno-Socjalnej i Komisji 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony  Środowiska.  
Uczestniczył także w uroczystym otwarciu Klubu Seniora w Grudusku. 
 
Ad.pkt.4 
 
     Główne założenia projektu budżetu gminy na 2019 rok omówiła Pani Małgorzata 
Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 
 

(projekt budżetu gminy na 2019 rok w załączeniu protokołu) 
 

Sołtys wsi Leśniewo Dolne Pani Katarzyna Korycińska oświadczyła, że jej wieś w tym 
roku nie wykorzystała całej kwoty funduszu sołeckiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Robert Kaszuba zaproponował, aby pod dyskusję 
poddać temat związany ze swobodą zadłużania gminy bez wiedzy Rady, poprzez 
upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów. Pan Kaszuba uważał, że tylko Rada 
może zezwolić Wójtowi Gminy i to na niewielkie, krótkoterminowe pożyczki. 
Ponadto Pan Kaszuba stwierdził, że projekt budżetu na 2019 rok jest nierealny, nie 
wnosi nic nowego, pieniądze przeznaczone na modernizację dróg to tylko spłata 
długów z poprzednich lat. 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska wyjaśniła, że Rada Gminy może 
upoważnić Wójta Gminy do zaciągania niewielkich pożyczek w sprawach 
wyjątkowych i koniecznych, kiedy nie obraduje Rada. Taki zapis był w uchwałach 
budżetowych także w poprzednich latach, tylko dla względów bezpieczeństwa. Pani 
Skarbnik uważała, że Wójt o podjętych w tej kwestii działaniach na pewno złoży 
Radzie informację. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski uważał, że Rada nie może ograniczać Wójtowi takiego 
działania. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz oświadczył, że w tej chwili budżet gminy nie 
dysponuje żadnymi środkami, które mogą uzupełnić  fundusze sołeckie. 
Zdaniem Pana Wójta na tym etapie pracy nad projektem budżetu gminy, nie można 
jeszcze wnosić żadnych zmian. Oświadczył, że mając na uwadze poziom zadłużenia 
gminy, nie planuje w tej chwili zaciągania kredytów i pożyczek. Roboty wykonane 
przez poprzedniego Wójta w zakresie modernizacji dróg skutkują dokonaniem zapłaty 
w roku 2019, stąd też pewne kwoty muszą być zabezpieczone w budżecie na ten cel. 
 
Ad.pkt.5 
 
      Dyskusja oraz głosowanie imienne nad poszczególnymi projektami uchwał 
przedstawia się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 
 



  

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik 
Gminy. 
 
Komisje Rady pozytywnie ustosunkowały się do projektu uchwały, z tym, że Komisja 
Społeczno-Socjalna niejednomyślnie. 
 
W głosowaniu imiennym w/w Uchwała Nr 6/III/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2018-2031 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik 
Gminy. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu imiennym powyższa Uchwała Nr 7/III/2018 przyjęta została 
jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2019-2024 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
 
Komisje Rady pozytywnie oceniły projekt uchwały. 
 
W głosowaniu imiennym w/w uchwała Nr 8/III/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania  na terenie gminy Grudusk  miejsc  
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu imiennym powyższa Uchwała Nr 9/III/2018 przyjęta została 
jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2019 w Gminie Grudusk    
 
Opinie Komisji Rady odnośnie projektu uchwały były pozytywne. 
 
W głosowaniu imiennym w/w Uchwała Nr 10/III/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 



  

- projekt uchwały w sprawie   ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
Gminy Grudusk w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu imiennym w/w Uchwała Nr 11/III/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych. 
 
 -  projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania  z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w 
szkole   i w domu” na lata 2019-2023 
 
Opinie Komisji Rady odnośnie projektu uchwały były pozytywne. 
 
W głosowaniu imiennym powyższa Uchwała Nr 12/III/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 

- projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na 
świadczenia z  pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci  produktów 
żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu imiennym w/w Uchwała Nr 13/III/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekty uchwał w sprawach: 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Borzuchowo-Daćbogi 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Grudusk  
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino-Andrychy 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino-Klary 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Humięcino-Koski 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Kołaki Wielkie 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Leśniewo Dolne 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Leśniewo Górne 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Łysakowo 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Mierzanowo 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Nieborzyn 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Przywilcz 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Pszczółki Górne 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Purzyce-Rozwory 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Purzyce-Trojany 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Rąbież Gruduski 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Sokołowo 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Sokólnik 



  

         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Stryjewo Wielkie 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Strzelnia 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wiksin 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wiśniewo 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Zakrzewo Wielkie 
         - zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Żarnowo 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski przedstawiając w/w projekty uchwał, 
ustalił terminy zebrań wiejskich z sołtysami obecnymi na Sesji Rady. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektów uchwał. 
 
W głosowaniu imiennym powyższe Uchwały od Nr 14/III/2018 do Nr 38/III/2018 
przyjęte zostały jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grudusk  

 
Opinie Komisji Rady: 
- Komisja Społeczno-Socjalna – opinia negatywna 
- Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna                                                                                      
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca ustosunkowując się do zapisu § 1 pkt 9 projektu uchwały zadał 
pytanie, jak zagłosuje komisja licząca 3 osoby, kiedy w posiedzeniu uczestniczyć będzie 
dwóch członków? Komisją liczącą 3 członków jest u nas Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska stwierdziła, że pracą komisji kieruje jej 
przewodniczący i kiedy nie będzie wymaganego składu, posiedzenie nie odbędzie się. 
Pani Sekretarz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grudusk 
był konsultowany z prawnikiem Wojewody, który wprowadził do projektu niewielkie zmiany, 
ponadto otrzymaliśmy od niego informację, że uchwała Rady w sprawie powołania stałych 
komisji powinna być zmieniona, gdyż w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji muszą być 
wymienione nazwiska jej członków. 
 
W głosowaniu imiennym w/w Uchwała Nr 39/III/2018 przyjęta została 12 głosami, przy 3 
głosach wstrzymujących się (głosowało 15 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały oraz karty głosowań imiennych – w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.8 
 
     Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz – „sołtysi otrzymali dzisiaj plakaty zapraszające 
mieszkańców naszej gminy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, obejmujących sześć 
bloków tematycznych: „Rodzic w internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Kultura w 
sieci”, „Mój biznes w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”. Każdy 
z 6 modułów w wymiarze 12 godzin, uczestnikami szkolenia mogą być osoby w wieku 
powyżej 25 lat, miejsce prowadzenia szkoleń to GOKiS Grudusk, Zespół Placówek 
Oświatowych w Grudusku i Szkoła Podstawowa w Humięcinie. Projekt ten o wartości 114.240 
zł może objąć 204 osoby, koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby to 560 zł. W ramach 
tego programu zakupionych zostało 26 laptopów, które po wykorzystaniu na szkoleniach 
zostaną przekazane do szkół. Na szkolenie można zapisywać się w Urzędzie Gminy u Pani 
Bogumiły Graboń-Golanko. Na posiedzeniach komisji poruszałem już te tematy ale jeszcze 



  

raz pragnę zwrócić się do Rady z następującymi pytaniami: czy można podjąć działania w 
zakresie przygotowań do sprzedaży mieszkań w Humięcinie, w budynku przy szkole, gdyż są 
osoby zainteresowane ich kupnem? Czy można będzie podjąć działania związane z 
przebudową byłej hydroforni w Przywilczu na garaż dla samochodu OSP? O środki na ten cel 
będę występował do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Obecnie samochód ten stoi na 
placu za Urzędem Gminy. Należałoby zająć się rozwiązaniem problemu związanego z 
organizacją ruchu w centrum Gruduska, o tym rozmawiałem z Panią Renatą Drążewską – 
Dyrektorem Rejonu Drogowego MZD. Zleciłem projektantowi wykonanie projektu nowej 
organizacji ruchu, gdyż w tej chwili są kłopoty z dojazdem pojazdów, a szczególnie 
mleczarek, do posesji mieszkańców. Sporządzenie projektu i wszystkie uzgodnienia mogą 
potrwać nawet do 9 m-cy a Mazowiecki Zarząd Dróg może zająć się tym tematem w 2021 
roku. Firma z Mławy, która dokonała modernizacji pomieszczeń dla potrzeb programu 
Senior+, mogłaby zająć się naprawą sufitu na małej sali gimnastycznej w szkole w Grudusku. 
Koszt tego zadania został wyceniony na ok. 35 tys. zł brutto. Czy będę mógł przedłużyć 
umowę z firmą „Hetman”, która zajmuje się zbiórką padłych zwierząt? Czy można podjąć 
działania związane z doprowadzeniem przyłącza kanalizacyjnego do posesji Państwa 
Gąsiorowskich oraz przyłącza wody do powstającego budynku Pana Rogowskiego w 
Grudusku?” 
 
Rada nie zgłosiła sprzeciwu do przedstawionych zamierzeń Pana Wójta. 
 
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt poinformował, że ostatnio złożone zostały faktury z 
wysokim opłatami za energię zużytą w świetlicach wiejskich. Zaapelował, aby do imprez 
komercyjnych organizatorzy w miarę możliwości dokładali się.  
W podpisanej umowie na oświetlenie uliczne uwzględniona została kwota 6 tys. zł na montaż 
nowych lamp ulicznych. 
Pozytywnie został zaakceptowany nasz wniosek dotyczący modernizacji budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, koszt zadania opiewa na kwotę 854 tys. zł. 
W ramach programów drogowych, na siódmej pozycji uwzględniono nasz wniosek na 
modernizację dróg Humięcino-Mierzanowo i drogi do Polanki. Łączna długość tych dróg to 
3100 m, koszt 1.702 mln zł, współfinansowanie w wysokości 60-63 % wartości inwestycji.  
Pan Wójt poinformował, że będzie się starał przystąpić do tego zadania w latach 2020-2021. 
Następnie Pan Wójt złożył informację o bieżących zaległościach podatkowych i opłatach za 
odbiór ścieków i odpadów komunalnych, poinformował, że w stosunku do dłużników 
wystawiane są tytuły ściągalności, pracownicy Urzędu Gminy dzwonią do dłużników, jednak 
efekty są znikome. 
W celu zdementowania różnych pogłosek, Pan Wójt przedstawił dokładne rozliczenie zakupu 
samochodu bojowego dla OSP Grudusk, poinformował, że łączna wydajność 4 stacji 
uzdatniania wody na terenie gminy w 2018 roku wynosiła 237.870 m3 a spółdzielni socjalnej 
w 2018 r. za wykonanie zleconych zadań, gmina wypłaciła kwotę 42 tys. zł. 
Nastąpiła zmiana wykonawcy odśnieżania obwodu 3 i 4, umowa została podpisana z firmą z 
gminy Gołymin. Z właścicielem tej firmy Pan Wójt przeprowadził rozmowę i poinformował, że 
w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji zadania, umowa zostanie zerwana. Prosił 
także sołtysów, aby udzielali pomocy tej firmie. 
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt poinformował, że do końca roku musi być podpisana 
umowa z wykonawcą, który będzie odbierał z naszego terenu odpady komunalne. Odbyły się 
dwa przetargi niegraniczone ale nie wpłynęła żadna oferta. Firma NOVAGO, która przez 
ostatnie lata działała na terenie gminy, wycofała się z tej działalności. Mamy jednak oferty 
dwóch firm, „Zielonego Miasta” z Mławy i „Błysk-bis” z Makowa Mazowieckiego, z jedną z 
tych firm przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe. Umowa podpisana będzie na 6 m-cy. 
Łącznie z terenu gminy zabiera się ok. 800 ton odpadów, z czego ok. 250 kg przypada 
statystycznie na jednego mieszkańca. Aby uniknąć kar, zmuszeni będziemy do zwiększenia 



  

stopnia segregacji odpadów, stąd też należ podjąć właściwą edukację w tym temacie i zacząć 
ją najlepiej od szkół. Firma, która będzie odbierała odpady, musi zwracać uwagę na 
prawidłową ich segregację, a ci mieszkańcy, którzy będą to robić niewłaściwie, zostaną 
odpowiednio ostrzeżeni. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski zaproponował, aby spróbować odbierać odpady we własnym 
zakresie. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz stwierdził, że w sytuacji na dzień dzisiejszy nie widzi takiej 
możliwości a Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki poinformował, że wieści 
o prowadzeniu takich działań przez niektóre gminy są nieprawdziwe. 
Pan Kierownik uważał, że cały problem związany jest z kwestiami finansowymi, w naszej 
gminie będziemy zmuszeni zmienić regulamin a to może potrwać nawet pół roku. Cały 
problem rozpoczął się, kiedy nie został zatwierdzony Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. 
Zaczyna brakować wysypisk a nam nie wolno wywozić odpadów poza okręg ciechanowsko-
płocki. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca uważał, że pod rozwagę należy poddać temat podwyżki opłat 
za odbiór odpadów, gdyż już teraz są spore zaległości a jakie będą po podwyżce? 
Zdaniem Pana Gorczycy lepiej byłoby nie podnosić ceny a tylko ściągnąć zaległości. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski stwierdził, że podwyżka cen za odbiór odpadów powinna 
dotyczyć tylko tych mieszkańców, którzy nie prowadzą segregacji. 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński zwrócił uwagę na właściwe zagospodarowanie 
własnych zasobów wody. Tak np. nie dzieje się w Żarnowie, gdzie stwierdza się duże ubytki 
wody z wiejskiego stawu. 
 
Radny Pan Grzegorz Mierzejewski zgłosił uwagę, że zgodnie z naszym Statutem, radny 
powinien być tylko w dwóch komisjach a teraz okazało się, że niektórzy z radnych będą w 
trzech. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że uchwałę Rady w sprawie 
powołania stałych komisji zakwestionował wydział prawny Wojewody, Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji musi zawierać nazwiska swoich członków. Dlatego też na kolejnej Sesji 
Rada będzie zmuszona dokonać właściwych zmian w tej uchwale. Zdaniem Pani Sekretarz 
dobrze byłoby, aby na dzisiejszej Sesji zgłoszone zostały kandydatury na członków Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Rada zaakceptowała w/w propozycję i do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłosiła 
kandydatury Pana Grzegorza Mierzejewskiego, Pana Marcina Piotrowicza i Pana Szymona 
Cywińskiego. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski zapoznał Radę z wnioskiem Gminnej Spółki 
Wodnej o udzielenie dotacji z budżetu gminy w kwocie 25 tys. zł na konserwację urządzeń 
melioracji szczegółowych. 
Pan Przewodniczący prosił o wyrażenie opinii w tej sprawie. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski uważał, że Spółka Wodna nie ma wystarczającej siły roboczej, 
dlatego tez dążą do zakupu sprzętu, jak teraz koparki. 



  

Zdaniem Pana Malinowskiego Spółce trzeba pomóc, bo w miarę swoich możliwości robi 
naprawdę dużo. Rolnicy mają spore wymagania, burzą się kiedy są podwyższane składki, ale 
sami nie dbają o urządzenia melioracyjne, np. zasypują rowy kamieniami z pól. 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek stwierdził, że zakres wykonywanych prac przez 
Spółki uzależniony jest od tego, ile pieniędzy zbiorą od rolników. Zebrane składki nie 
pokrywają kosztów wykonanych prac. 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska poinformowała, że Spółkom można udzielić 
dotacji tylko na wykonanie określonych prac. Dotacja ta musi zostać rozliczona a decyzję w 
sprawie jej przyznania powinna podjąć Rada Gminy. 
 
Rada wyraziła wolę, że można podjąć działania zmierzające do udzielenia dotacji Gminnej 
Spółce Wodnej. 
 
Na zakończenie obrad III Sesji Rady Wójt Gminy Pan marek Piotrowicz oraz Przewodniczący 
Rady Pan Michał Zakrzewski przekazali wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. 
 

Ad.pkt.9 

 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, III Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
     
 
  Protokółował                                                              Przewodniczący Rady 
Jerzy Czarniewicz                                                      mgr inż. Michał Zakrzewski 


