
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2018 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 29 stycznia 2018 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1605. 

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 14 
radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXXIII 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. Uchwalenie budżetu Gminy Grudusk na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018-2031. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w Gminie Grudusk, 
- nadania imienia Szkole Podstawowej w Humięcinie, 
- ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Grudusk, 
- zmiany Uchwały Nr 91/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2012 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi: Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul.Polnej w Grudusku, 
- zmiany Uchwały Nr 221/XXVIII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2012 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby zgodnie z otrzymanym 
pismem z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, włączyć do porządku 
obrad, po pkt.2, wystąpienie pracownika Ośrodka Pana Marka Piotrowicza, który 
poinformuje o składaniu wniosków o płatności bezpośrednie przez rolników w formie 
elektronicznej. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki wnioskował, aby zgodnie z ustaleniami z posiedzeń komisji 
Rady, do porządku obrad wprowadzić jeszcze trzy projekty uchwał. 



  

Pierwszy projekt uchwały dotyczy odpłatnego nabycia działek przez Gminę Grudusk na 
poszerzenie drogi do Pszczółek-Czubaków. Ponieważ w dniu dzisiejszym Państwo Sadowscy z 
Nieborzyna zadeklarowali zbycie własnej działki na poszerzenie drogi Nieborzyn – Nieborzyn-
Kolonia, w tym projekcie projekt uchwały uwzględniona byłaby także ta działka. 
Drugi projekt uchwały, który powinien zostać wprowadzony do porządku obrad dotyczy 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Grudusk. Przyjęcie tej uchwały jest bardzo ważne, gdyż opracowywane Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego ściśle powiązane są z wynikami konsultacji 
społecznych. Na podjęciu tej uchwały zależy nie tylko nam, ale także Fundacji 
Wspomagania Wsi, która współuczestniczy w finansowaniu opracowania Planów. 
Pan Wójt poinformował, że około godz.14oo na obrady dzisiejszej Sesji przybędą 
przedstawiciele Fundacji, którzy wyjaśnią, jak ważnym dla nich dokumentem przy 
współfinansowaniu opracowania Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest 
uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 
Trzecim projektem uchwały, który Pan Wójt proponował wprowadzić do porządku 
obrad, jest uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grudusk na 
lata 2018-2020”. 

 

Radny Pan Jacek Rama zgłosił wniosek, aby odrzucić projekt uchwały w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, gdyż z dokumentem tym nie 
zapoznała się jego komisja, został on doręczony dopiero przed Sesją Rady. 
 
Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i odrzucony 9 głosami przy 5 
głosach przeciwnych (głosowało 14 radnych). 
 
W kolejnym głosowaniu w/w porządek obrad został przyjęty 9 głosami przy 5 głosach 
przeciwnych (głosowało 14 radnych), wraz z wnioskami zgłoszonymi przez 
Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z XXXII  
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. 
 
Zgodnie z wnioskiem Pani Przewodniczącej, powyższy protokół został przyjęty 
jednomyślnie (głosowało 14 radnych), bez odczytywania i bez uwag. 
 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, głos zabrał Pan Marek Piotrowicz – 
pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Pan Piotrowicz poinformował, że w tym roku zmieniona została forma składania 
wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników. Rolnicy posiadający gospodarstwa  
do 10 ha użytków rolnych i nie prowadzący produkcji zwierzęcej, mogą składać w 
biurze Agencji oświadczenia, na podstawie których świadczenia będą wypłacane na 
poziomie roku poprzedniego. 



  

Natomiast rolnicy posiadający większe gospodarstwa, będą musieli składać wnioski w 
formie elektronicznej, na udostępnionej w tym celu platformie. Nie będą 
przyjmowane wnioski w wersji papierowej. Nie wiadomo jeszcze jaką formę będzie 
miał ten system, w każdym razie w przypadku kłopotów i trudności pomocą będą 
służyli pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego a Pan Marek 
Piotrowicz poinformował, że będzie dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. 
Pan Marek Piotrowicz rozdał sołtysom pisemne informacje o najbliższych spotkaniach 
organizowanych przez MODR, dotyczących m.in. biosegregacji czy też programów 
pomocowych dla rolnictwa. 
 
Ad.pkt.3 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska – „jakie działania podjął Pan Wójt w 
sprawie modernizacji ulicy Cichej w Grudusku i kiedy to zadanie będzie realizowane?” 
 
Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz – „jeszcze kilka dni temu mieliśmy problem w 
poruszaniu się po chodnikach w Grudusku, gdyż były zaśnieżone. Tylko w niektórych 
miejscach chodniki odśnieżyli mieszkańcy. To zadanie mogłaby wykonywać 
spółdzielnia socjalna, która dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania 
chodników. Ostatnio w Grudusku obserwuje się duże ilości bezpańskich psów. 
Błąkają się po ulicach i jak dojdzie do wypadku samochodowego, to nie będzie 
właściciela od którego trzeba żądać odszkodowania.” 
 
Radna Pani Anna Małecka – „proszę o zamontowanie lampy ulicznej przy drodze 
prowadzącej do posesji Pani Wiekiera i Pana Kolwicza. Pani Wiekiera o piątej rano 
chodzi do pracy, jest tam ciemno i ostatnio wpadła do rowu.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „czy w tym roku Państwo Gąsiorowscy będą 
podłączeni do kanalizacji? Czy są już jakieś decyzje odnośnie powrotu do Gruduska 
Posterunku Policji? Niektórzy mieszkańcy ulicy Żeromskiego w Grudusku posiadają 
zbyt wysokie wjazdy do swoich posesji. We własnym zakresie dokonaliby naprawy, 
gdyby tylko posiadali zgodę Mazowieckiego Zarządu Dróg.” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak – „czy w tym roku będzie się coś działo w sprawie 
naprawy drogi w Żarnowie? W Wiksinie potrzebne są chociaż dwie rury, które 
odprowadzą wodę zalewającą drogę.” 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca – „w tym roku zaśnieżone i śliskie chodniki utrudniały 
poruszanie się po nich mieszkańców Gruduska, szczególnie dzieci i starszych osób, a 
trzeba było je odśnieżyć w sumie tylko dwa razy. Pan Wójt twierdzi, że na te 
potrzeby nie ma pieniędzy a stać go było na zamontowanie w Urzędzie Gminy 
monitoringu za 30 tys. zł. Należałoby poprawić oświetlenie ronda w Grudusku. Co 
będzie jak powtórzy się wypadek z ubiegłego tygodnia i teraz pojazd wyląduje na 
naszym bloku? Jaki sens jest nawożenia oblodzonej drogi żwirem, który praktycznie 
rozpłynął się. Czy są jakieś działania w zakresie odprowadzenia wody z terenu stacji 
PKP i kanalizacji znajdującego się tam budynku?” 
 
Radny Pan Jacek Rama – „w imieniu mieszkańców Żarnowa apeluję, aby Pan Wójt, w 
miarę swoich możliwości, nie zezwolił na budowę kurników w tej wsi. Mają one być 



  

zlokalizowane w centrum tej miejscowości, dosłownie 50 metrów od najbliższych 
zabudowań. Podejrzewam, że pieniądze stanowiące podatek od nieruchomości od 
elektrowni wiatrowych w dalszym ciągu nie spłynęły. Czy coś drgnęło w temacie 
sporu z archeologiem? Kilku radnych na piśmie zwróciło się do ministerstwa z 
pytaniem, dlaczego nie mamy dostępu do rehabilitacji? Prośba do Pana Wójta, aby w 
jakiś sposób zaangażował się w rozwiązanie tego problemu. Czy gminę obecnie stać 
na wydanie 30 tys. zł na zamontowanie monitoringu w Urzędzie Gminy, 8 tys. zł na 
wykonanie projektu oznakowania dróg i 10 tys. zł na zakup znaków drogowych?  
A wszyscy dobrze wiemy, jakie są potrzeby w zakresie naprawy dróg. Za wymienioną 
kwotę problemu na pewno nie udałoby się zlikwidować, ale sporo dziur na drogach 
zostałoby załatanych. Mam też pytanie do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Grudusku: Jaką kwotę do tej pory szkoła w Grudusku wydatkowała na zakup oleju 
opałowego?” 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „na jakim etapie jest temat rozbudowy kanalizacji 
w kierunku Wiśniewa? Przypominam problem dróg żwirowych w mojej miejscowości. 
Mam też pytanie do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grudusku: Czy nauczyciele 
są w stanie coś zrobić dla dzieci bez otrzymania wynagrodzenia? Pan Tomaszewski 
nie chciał prowadzić zajęć sportowych SKS z dziećmi, bo podobno zabrakło pieniędzy 
na zapłatę za prowadzenie tego typu zajęć. Moim zdaniem, taki człowiek, który to 
prowadzi, powinien być nauczycielem z powołania. Jest to chora sytuacja a Pan 
Tomaszewski i tak otrzymuje godziwe wynagrodzenie. Dlatego też na posiedzeniu 
komisji byłem przeciwny kolejnej podwyżce płac dla nauczycieli. 
Radny Pan Andrzej Rykowski – „jakie są plany względem spalonego budynku w 
Humięcinie-Klarach? Na jakim etapie jest temat rozbudowy kanalizacji sanitarnej w 
kierunku Humięcino-Klary?” 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska – „dzisiaj jest uchwalany budżet gminy, 
dlatego też chciałabym przypomnieć o realizacji funduszu sołeckiego na ten rok. 
Nasze plany obejmują budowę placu zabaw oraz pokrycie blachą dachu na świetlicy 
wiejskiej. Proszę, aby tymi sprawami zająć się trochę wcześniej. Wiem, że droga w 
Kołakach Wielkich jest droga powiatową, ale chyba obie strony zawaliły przy jej 
budowie. Proszę Pana Wójta o wstawiennictwo w sprawie naprawy tej drogi, która w 
tej chwili jest w zasadzie nieprzejezdna. Co prawda Zarząd Dróg Powiatowy przysłał 
robotników na tę drogę, ale sposób wykonywania przez nich naprawy to czysta 
kpina.” 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński – „droga w Żarnowie jest w tej chwili 
nieużyteczna. Doprawdy szkoda pieniędzy, które dotychczas zostały wydatkowane na 
jej naprawę, na ten cel przeznaczyliśmy nasz fundusz sołecki. Czy zapadła już jakaś 
decyzja odnośnie budowy kurników w naszej wsi?” 
 
Sołtys wsi Borzuchowo Pan Michał Zakrzewski – „proszę o dokonanie naprawy 
oświetlenia ulicznego w Borzuchowie oraz o zamontowanie lampy przy posesji 
Państwa Wojciechowskich, miało to być wykonane w ubiegłym roku. Ponawiam 
temat wycinki zarośli z przydrożnych rowów. Co będzie z funduszem sołeckim, który 
w ubiegłym roku nie został wykorzystany?” 
 



  

Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska – „mieszkańcy Humięcina-Klar 
częściowo przyczyniliby się do rozbiórki spalonego budynku, gdyby otrzymali zgodę 
na wykorzystanie drewna.” 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski – „wygląda na to, że sołtysi w naszej 
gminie nie mają co robić, gdyż wszystkie problemy zgłaszają wyłącznie radni. 
Uważam, że Rada, powinna być do tego aby radzić, a od zgłaszania problemów są 
sołtysi. Po to tu przychodzimy, żeby zgłaszać, wy do nas, a my dalej. Macie się zająć 
tym aby pomagać w rządzeniu. Dajcie nam szansę, abyśmy na te diety zarobili. 
Proszę o uwzględnienie tematu związanego z remontem ulicy Cichej w Grudusku, 
zrobić chociaż chodniki, aby ludzie mogli suchą nogą przejść tą ulicą, skoro nie mogą 
jeździć samochodami.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „na posiedzeniach komisji informowałem, że 
dokumentacja remontu ulicy Cichej jest już prawie gotowa. Na kolejnej Sesji w m-cu 
marcu postaram się przedstawić konkretny projekt rozpoczęcia tej inwestycji, 
dokumentacja będzie już wtedy w całości wykonana, uaktualnione zostaną koszty 
zadania, będzie to inwestycja wieloletnia. Wiem, że sołtys z Gruduska wysyłał sms-y 
mieszkańcom, przy których posesjach przebiegają chodniki, informując o obowiązku 
ich odśnieżania. Wcześniej te czynności były wykonywane w ramach robót 
publicznych, spółdzielnia mogłaby to robić, ale trzeba by wtedy jej zapłacić. Staram 
się wydawać na odśnieżanie jak najmniej pieniędzy. Obecnie w schronisku jest ok. 20 
bezpańskich psów z naszego terenu, koszty ich utrzymania są spore. Staram się 
reagować na wszystkie zgłoszenia, ostatnio wyłapanych było 8 psów. Jeżeli wiemy, 
czyje są błąkające się psy, proszę wskazywać właścicieli. Uważam, że problem byłby 
mniejszy, gdyby psy miały chipy. Z kierownikiem Zakładu Energetycznego będę 
niedługo objeżdżał teren gminy celem określenia potrzeb w zakresie uzupełnienia 
oświetlenia ulicznego, wszystkie potrzeby zostaną uwzględnione, zamontowanie 
lampy w Rąbieżu Gruduskim także. Podłączenie posesji Państwa Gąsiorowskich do 
kanalizacji jest w planach, w m-cu marcu zabezpieczymy środki na ten cel. Są 
działania w kierunku przyśpieszenia powrotu Posterunków Policji do gmin, ja 
osobiście cały czas ten temat monitoruję. Sprawę obniżenia wjazdów na posesje przy 
ulicy Żeromskiego niedługo omówię z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg, 
Panem Ostrowskim. Zarząd jest właśnie na etapie opracowywania nowego projektu 
organizacji ruchu. Na marcowej Sesji Rady postaram się przedstawić pewne 
rozwiązania problemu drogi w Żarnowie. Pani sołtys z Wiksina zaproponowała, 
abyśmy się wspólnie spotkali i podjęli decyzję odnośnie odprowadzenia wody, wydaje 
się, że nie będzie tu dużo roboty i temat będzie można załatwić. Miejmy nadzieję, że 
duże opady śniegu już się nie pojawią, ale jeżeli znowu dojdzie do tego, że nie będzie 
można poruszać się po chodnikach, będziemy się starali z tym problemem sobie 
poradzić. Sprawy związane z wadliwym oświetleniem ronda w Grudusku omawiałem 
w Mazowieckim Zarządzie Dróg. Przy tej okazji poruszyłem temat lamp przy dawnym 
placu buraczanym, które po wymianie skierowane są nie drogę a na plac. Cały 
problem polega na tym, że lampy są, ale nie wiadomo jak to się stało, że nie zostały 
nikomu przekazane i są niepodłączone. W każdym razie wszyscy już tę sprawę znają i 
jest ona na etapie wyjaśniania. Wiem, że ostatnie nawożenie dróg żwirem wzbudziło 
pewne emocje. Naprawę nawierzchni dróg chcieliśmy zrobić bardzo oszczędnie ale 
wszystko popsuły warunki pogodowe, żwir został jak gdyby wypłukany przez wodę. 
Gdyby pozostał i ubił się, równiarka mogłaby drogę wyprofilować. Może nie było to w 



  

całości bezcelowe, na pewno jakiś element poprawy jakości dróg powinien być. Z 
Dyrektorem MZD uzgodniłem, że opracowany zostanie operat wodno-prawny, który 
pozwoli na określenie ilości wody odbieranej  przez środowisko na ulicy Kolejowej i w 
Rąbieżu Gruduskim. Budowa kanalizacji może nastąpić na wniosek właściciela terenu 
a właścicielem byłej stacji kolejowej jest PKP. Ostatnio dotarły do nas informacje, że 
Dyrekcja PKP chce wyłączyć były dworzec przeznaczając go prawdopodobnie na 
sprzedaż, a pozostałe obiekty, łącznie z torowiskiem chce przekazać Gminie. Gmina 
wyraża zgodę na przejęcie całości obiektów i jak już będziemy ich właścicielami, 
przymierzymy się do podłączenia budynków do kanalizacji. Temat budowy kurników 
w Żarnowie jest na razie na etapie wstępnym, rozpatrywany jest wniosek, właściciel 
zobowiązany został do dostarczenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, na 
podstawie którego wypracowane zostaną opinie i wydana decyzja. Właściciel musi 
udokumentować, że kurniki nie będą stanowiły zagrożenia dla mieszkańców i 
środowiska. Dzisiejsze głosy mieszkańców na ten temat już stanowią dla nas pewien 
rodzaj opinii. Wydawanie pozytywnych decyzji na budowę elektrowni wiatrowych też 
było dokonywane zgodnie z pewnymi procedurami, których do dzisiaj nikt nie 
zakwestionował. Plany zagospodarowania przestrzennego powodują, iż to jest 
bariera i argument za wydaniem decyzji negatywnej. W dniu dzisiejszym otrzymałem 
pismo, które mieszkańcy Żarnowa, w formie protestu, wysłali do Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Pismo zostało przekazane do gminy, gdyż my jesteśmy właściwi 
do rozpatrzenia tej sprawy (Pan Wójt zapoznał z tym pismem). W sytuacji na dzień 
dzisiejszy żadne wiążące decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Na dzień dzisiejszy nie 
wiemy, jak będzie oddziaływała ta inwestycja na środowisko. Po otrzymaniu raportu 
od właściciela skonsultujemy go z fachowcami. Właściciel dwóch elektrowni 
wiatrowych złożył deklarację podatkową, która jednak była sporządzona według 
starych zasad – 1% od wartości. Poprosiliśmy o jej sprostowanie i wtedy wystawiona 
została decyzja odnośnie wysokości podatku. Właściciel odwołał się od tej decyzji do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło jej wadę i zmusiło nas 
do opracowania nowej decyzji. Teraz już właściciel powinien płacić podatek zgodnie z 
tą decyzją. W roku 2016 Sąd Apelacyjny w Łodzi nakazał archeologowi Panu 
Petrykowskiemu opracowanie dokumentacji z wykopalisk i obciążył go kosztami 
postępowania. Wezwaliśmy go do zastosowania się do postanowień sądu, czego on 
nie uczynił. Wobec tego sprawę skierowaliśmy do sądu w Ciechanowie i do 
komornika o egzekucję kosztów postępowania sądowego. Pan Petrykowski był w 
Anglii, stąd też wyrok nie został wykonany. Jutro jest rozprawa. Wiem, że nasi radni 
wystosowali do NFZ pismo w sprawie wstrzymania prowadzenia rehabilitacji. 
Osobiście byłem w KRUS, który swego czasu zakupił nam urządzenia do rehabilitacji i 
rozmawiałem na ten temat. KRUS obecnie bada, jakie są możliwości powrotu do 
dawnego stanu, gdyż obecnie skupili się na kierowaniu chorych rolników na 
rehabilitację do specjalistycznych ośrodków. Spróbujemy rozwiązać ten problem w 
inny sposób. Mówiłem na posiedzeniach komisji, że jest możliwość otrzymania dotacji 
na utworzenie klubu seniora i wyposażenia go w różny sprzęt, także do rehabilitacji, 
który mógłby służyć również pozostałym mieszkańcom. Wyposażyliśmy budynek w 
urządzenia do monitoringu na kwotę 30 tys. zł, która rozłożona została na 3 lata, na 
raty kwartalne. Musimy chronić nasze mienie, jest instalacja gazowa, parkują przy 
budynku Urzędu autobusy, słychać o masowych kradzieżach paliwa. Było zdarzenie, 
że przebiegająca przez drogę sarna doprowadziła do wypadku samochodowego i w 
prowadzonym postępowaniu zwrócono uwagę, czy na tej drodze był ustawiony 
odpowiedni znak. Dobrze wtedy się stało, że akurat taki znak nie był tam wymagany, 



  

ale ze względu na obowiązujące przepisy i bezpieczeństwo na drogach, 
opracowaliśmy projekt organizacyjny, zakupiliśmy znaki drogowe, które są ustawione 
w wymaganych miejscach. W ten sposób zabezpieczyliśmy gminę przed 
odpowiedzialnością za ewentualne wypadki drogowe. Dalsze kontynuowanie działań 
związanych z budową kanalizacji w kierunku Wiśniewa uzależnione jest od decyzji 
PKP związanej z przekazaniem nam terenu po torowisku. Dofinansowanie realizacji 
zadań związanych z boiskiem „Orlik” skończyło się w listopadzie, będziemy 
występować z nowym wnioskiem o otrzymanie takiego dofinansowania.” 
 
W tym miejscu Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki przerwał swoje wystąpienie i udzielił 
głosu przybyłym na obrady przedstawicielom Fundacji Wspomagania Wsi, Panu 
Krystianowi Połomskiemu i Pani Dorocie Wernik. 
 
 Przedstawiciele Fundacji poinformowali, że prowadzą projekt związany z konsultacją 
dokumentów planistycznych, w związku z opracowywanymi Planami 
Zagospodarowania Przestrzennego. Dlatego też gmina musi posiadać regulamin 
konsultacji, który nie został do tej pory przyjęty. Jest to wymóg formalny, brak 
regulaminu konsultacji spowoduje, że Fundacja odstąpi od finansowania całego 
procesu. Mieszkańcy gminy muszą znać zasady tych konsultacji, stąd też uchwała 
Rady w tej sprawie jest niezbędna. 
Ustosunkowując się do wypowiedzi radnych, przedstawiciele Fundacji byli zdania, że 
decyzję o konsultacjach może podjąć zarówno Rada jak i Wójt Gminy, jednak 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada jest organem uchwałodawczym a 
Wójt Gminy wykonawczym. W regulaminie można dodać zapis, że istnieje możliwość 
odwołania się do Rady od decyzji Wójta Gminy, ponadto zawsze można w nim 
wprowadzać zmiany. 
 
cd. wystąpienia Wójta Gminy Pana Jacka Oglęckiego – „system monitoringu budynku 
Urzędu Gminy jest tak pomyślany, aby w przyszłości umożliwił monitorowanie innych 
miejsc w Grudusku. Spalony budynek w Klarach trzeba rozebrać. Uważam, że 
mieszkańcy Humięcina-Klar nie powinni sami rozbierać spalonego budynku ze 
względów bezpieczeństwa, musi to zrobić wyspecjalizowana firma. Mają być 
pieniądze na rozbudowę kanalizacji, ale cały ten proces opóźnia się. Zaplanowane 
działania w Kołakach Wielkich będziemy realizować zgodnie z wolą wsi. Cały czas 
naciskam na Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie naprawy ich dróg przebiegających 
przez gminę, zarówno w Kołakach Wielkich, Żarnowie, Przywilczu i innych 
miejscowościach. Jest szansa, że oświetlenie uliczne w Borzuchowie-Daćbogach 
zostanie poprawione, dalsza wycinka zarośli z przydrożnych rowów będzie 
kontynuowana, jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne. Do budżetu gminy nie 
wpływają wszystkie zaplanowane pieniądze np. z podatków. Na Sesji Rady Gminy w 
miesiącu marcu przedstawię harmonogram remontu dróg i ulic na terenie gminy.” 
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Pani Marlena Gałęziewska 
poinformowała, że koszt zakupu oleju opałowego dla szkoły wynosił: w 2017 roku – 
118.929,61 zł, w 2018 roku już zakupiono olej za kwotę 17.757,05 zł. 
Pani Dyrektor oświadczyła, że finansowanie zajęć SKS nie jest od niej zależne, były to 
pieniądze ze Szkolnego Związku Sportowego. Będzie kolejny nabór wniosków na 
finansowanie tych zajęć i od m-ca lutego na pewno będą prowadzone. 



  

Następnie Pani Dyrektor wyjaśniła, że do tego roku szkolnego dyrektor szkoły mógł 
zobowiązać nauczyciela do nieodpłatnego prowadzenia 2 godzin zajęć, ale przepis 
ten został już zmieniony w Karcie Nauczyciela. 
Podwyżki płac nauczyciele otrzymali tylko za wychowawstwo klasowe, pozostałe 
podwyżki ustala ustawa a nie dyrektor. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Humięcinie Pani Iwona Ożarowska odpowiadając na 
pytania radnych poinformowała, że w tej chwili do jej szkoły dojeżdża 4 nauczycieli z 
Gruduska, którzy mają tu po 2 godziny zajęć tygodniowo. 
 
Ad.pkt.4 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki przekazał następujące informacje: 
- na spotkaniu z dyrektorami szkół omawiana była organizacja ferii zimowych, sprawy 
budżetowe, zatrudnienie sprzątaczek w ramach robót publicznych, regulamin 
wynagradzania, organizacja Orszaku Trzech Króli, 
- w czasie spotkania z posłanką Panią Cicholską Pan Wójt rozmawiał na temat 
doposażenia orkiestry i zakupu samochodu dla OSP Grudusk, 
- istnieje możliwość zakupu tabliczek z numerami domów. Wykonuje je firma Pani 
Kapczyńskiej w cenie 25 zł, jak będą chętni złożone zostanie zamówienie, 
- w budynku byłego Ośrodka Zdrowia jest już zamontowany nowy piec, 
- Pan Wójt rozmawiał z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na temat przejęcia i 
remontu obiektów po kolejce wąskotorowej i remontu budynku poczty, 
- Mazowiecki Zarząd Dróg dysponuje środkami i będzie w tym roku kontynuował 
modernizację drogi Nr 616 od Rąbieża Gruduskiego do Żaboklika. Z Dyrektorem MZD 
Pan Wójt omawiał także problem oświetlenia ronda w Grudusku i propozycję nadania 
mu imienia Ignacego Bojanowskiego, 
- Gmina Dzierzgowo ma szansę na pozyskanie z FOGR środków na remont drogi 
Zawady – Rąbież Gruduski, 
- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska Pan Wójt poczynił rozeznanie na 
temat możliwości pozyskania środków na budowę kanalizacji do Humięcina-Klar, 
- sąd w Warszawie ostatecznie zdecydował, że nasza gmina ma mieć zwrócone 5 % 
środków, które zostały ujęte z dofinansowania modernizacji dróg wykonywanej 
wspólnie z gminą Czernice Borowe, 
- firma z Wrocławia przystąpiła do wykonywania Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego, 
- do Powiatowego Urzędu Pracy złożone zostały wnioski o zatrudnienie bezrobotnych, 
- istnieje możliwość zakupu z PEC Ciechanów szlaki, którą można wykorzystać do 
utwardzenia dróg gminnych, 
- został złożony wniosek na dofinansowanie przystosowania byłego budynku Ośrodka 
Zdrowia dla potrzeb emerytów, w ramach programu Senior Plus. Z programu 
otrzymać można ok. 150 tys. zł dofinansowania, nasz udział to ok. 37 tys. zł. 
 
Ad.pkt.5 

  
     Z uwagi na fakt, że projekt budżetu gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 wraz projektami autopoprawek były 
dokładnie omawiane na posiedzeniach komisji Rady, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 



  

Miłoszewska w swoim wystąpieniu  zwróciła uwagę tylko na najważniejsze aspekty 
w/w projektów. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zapoznała radnych i zaproszonych gości z 
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Grudusk projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projekcie uchwały o 
wieloletniej prognozie finansowej. 

(zaprezentowane opinie w załączeniu protokołu) 
 

Rada zdecydowała, że dwie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2018-2031 będą głosowane jednocześnie. 
 
Komisje Rady odnośnie w/w projektów nie zgłosiły uwag, Komisja Społeczno-
Socjalna w sprawie projektu tych autopoprawek wydała pozytywną opinię 
niejednomyślnie. 
 
W głosowaniu autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 
zostały przyjęte 12 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się (głosowało 14 
radnych). 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruduska na lata 2018-
2031. 
 
Komisje Rady odnośnie w/w projektu nie zgłosiły uwag, jednak Komisja Społeczno-
Socjalna w sprawie w/w projektu wydała pozytywną opinię niejednomyślnie. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 242/XXXIII/2018 przyjęta została 11 głosami 
przy 3 głosach wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 
Odnośnie projektu autopoprawek do uchwały budżetowej oraz projektu uchwały 
budżetowej na 2018 rok, komisje Rady nie zgłosiły uwag, przy czym opinia Komisji 
Społeczno-Socjalnej była niejednomyślna. 
 
Poddane pod głosowanie autopoprawki do uchwały budżetowej na 2018 rok zostały 
przyjęte 12 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 
W kolejnym głosowaniu 12 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęto 
Uchwałę Budżetową na 2018 rok Nr 243/XXXIII/2018 (głosowało 14 radnych). 
 

(przyjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
  
Ad.pkt.6 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 



  

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2018 w Gminie Grudusk, 
 
Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały powyższy Program. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 244/XXXIII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grudusk na lata 2018-2020”, 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 245/XXXIII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Humięcinie 
 
Komisje Rady projekt uchwały zaopiniowały bez uwag. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 246/XXXIII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz 
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk, 
 
Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, przy czym Komisja 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska – niejednomyślnie. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 247/XXXIII/2018 została przyjęta 13 głosami 
przy 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XVII/2012 Rady Gminy Grudusk z 
dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w 
Grudusku 
 
Komisje Rady projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 248/XXXIII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XXVIII/2012 Rady Gminy 
Grudusk z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 



  

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, 
Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo, 
 
Komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 249/XXXIII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działek  przez Gminę Grudusk 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zaproponował, aby w projekcie uchwały dokonać zmiany 

polegającej na dopisaniu działki Nr 31/1 o pow. 0,0312 ha i wartości 1560,00 zł, 
położonej w obrębie wsi Nieborzyn, przeznaczonej na poszerzenie drogi Nr 120521W 
Nieborzyn – kolonia Nieborzyn. 
 
Komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie (Komisja Społeczno-Socjalna 
niejednomyślnie). 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 250/XXXIII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), z uwzględnieniem wniosku Wójta Gminy. 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Grudusk. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zgłosił wniosek, aby w projekcie uchwały wniesione 
zostały następujące zapisy: 
„§ 7.  Rada Gminy występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie 
uchwały, określając w niej wszystkie zagadnienia opisane w § 8  pkt 1-4 Zasad. 
§ 8. 1. Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji  powinien zawierać: 
1/ przedmiot konsultacji, 
2/ uzasadnienie celowości  przeprowadzenia konsultacji, 
3/ proponowany termin i zasięg terytorialny konsultacji, 
4/ proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji, 
§ 9. 1. Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji rozpatruje Wójt Gminy 
w terminie 30 dni od dnia jego wpływu. 
2.  Akceptacja lub odrzucenie wniosku następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy. 
3. Nieprzyjęty przez Wójta Gminy wniosek o przeprowadzenie konsultacji może być 
rozpatrzony przez Radę Gminy. 
4. W przypadku jego nieprzyjęcia, wniosek może być ponowiony po upływie 6 
miesięcy. 
5. O sposobie załatwienia złożonego wniosku Wójt Gminy informuje osobę 
upoważnioną do reprezentowania mieszkańców.” 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 251/XXXIII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), z uwzględnieniem wniosku Wójta Gminy. 
 

 (wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 
 



  

Ad.pkt.8 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska przedstawiła Radzie pisma, które wpłynęły 
na jej adres w okresie międzysesyjnym: 
- podania Państwa Anny i Grzegorza Przemyłskich oraz Pani Kamili Gortad w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu mieszkań w budynku byłego Ośrodka 
Zdrowia, 
- pismo mieszkańców ul.Cichej w Grudusku w sprawie przeprowadzenia modernizacji 
tej ulicy, 
- wniosek OSP Grudusk dotyczący nadania rondu w Grudusku imienia Ignacego 
Bojanowskiego, 
- prośbę Pani Wioletty Ciemniewskiej dotyczącą dowozu jej syna do szkoły w 
Humięcinie. 
 
Rada jednomyślnie wyraziła pozytywną opinię na temat nadania rondu w Grudusku 
imienia Ignacego Bojanowskiego. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki ustosunkowując się do pisma Pani Wioletty 
Ciemniewskiej uważał, że dowóz do szkoły jej syna spowodowałby pokrzyżowanie 
planów dowożenia, po uczniów z niektórych miejscowości autobus musiałby 
przyjeżdżać dużo wcześniej. Ponadto jest to już chłopiec 14-letni i do szkoły ma tylko 
ok.2,4 km. W podobnej sytuacji jest kilkoro uczniów w innych miejscowościach, 
którzy od miejsca zamieszkania do przystanku autobusowego muszą przebyć także 
spore odcinki drogi.  
Odnośnie propozycji nadania rondu w Grudusku imienia Ignacego Bojanowskiego, 
Pan Wójt wystąpi o opinię do Urzędu Marszałkowskiego. 
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt zapoznał z zaproszeniem dla naszych rolników 
na III Mazurskie Agro Show, które w dniach 10-11 lutego odbędzie się w Ostródzie. 
Będzie tam przede wszystkich zaprezentowana wystawa sprzętu rolniczego. Jeżeli 
będą chętni wyjazdu na tę wystawę, Pan Wójt udostępni autokar. 
Od Głównego Lekarz Weterynarii wpłynęło pismo dotyczące stosowania antybiotyków 
w leczeniu zwierząt. Właściciel tych zwierząt musi podpisać zobowiązanie, że nie 
będzie sprzedawał mleka, jaj, mięsa zwierząt leczonych antybiotykami w okresie 
karencji bez zgody lekarza weterynarii, a w przypadku samowolnego stosownie 
antybiotyków, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. 
(Pan Wójt odczytał to pismo). 
Lokalna Grupa Działania Północnego Mazowsza informuje, że w ramach nowego 
programu można składać wnioski o dofinansowanie różnych projektów, m.in. na 
rozwój przedsiębiorczości i działalności gospodarczej, na działalność pozarolniczą        
i przetwórczą, usługi opiekuńcze, przebudowę i adaptację obiektów, przekształcanie 
gospodarstw na ekologiczne. 
Żużel na podbudowę dróg gminnych można pozyskać w PEC Ciechanów w cenie 
10,80 zł netto za 1 tonę. 
Urząd Statystyczny w Warszawie, dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, 
poprzez ankieterów będzie przeprowadzał badania w gospodarstwa rolnych. 
Odbywać się to będzie m-cach: marcu, czerwcu, lipcu i grudniu. W tych terminach 
ankieterzy mogą się zjawić w gospodarstwach i zbierać dane na ich temat, m.in. 
dotyczące produkcji roślinno-zwierzęcej czy ogólnych warunków życia na wsi. 



  

W Vademecum Samorządowca można zapoznać się z opublikowanymi, najnowszymi 
danymi GUS, dotyczącymi poszczególnych gmin i informujące m.in. o wielkości 
budżetu, wydatków budżetu na jednego mieszkańca, liczbie ludności, gęstości 
zaludnienia, posiadanych wodociągów, mieszkań, działalności gospodarczej itp. 
 
W sprawach różnych głos zabrał Pan Waldemar Kołakowski z zapytaniem do sołtysa 
Gruduska Pana Andrzeja Malinowskiego, czy jego wcześniejsza wypowiedź dotyczyła 
wszystkich radnych, czy tylko tych z jego okręgu?  
Pan Jacek Rama zaprotestował przeciwko wystąpieniu Pana Andrzeja Malinowskiego, 
odebrał jego wypowiedź jako oceniającą pracę wszystkich radnych.  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, czy służba drogowa ma 
obowiązek odśnieżania przejść dla pieszych, gdyż po ostatnich opadach śniegu 
odśnieżony został tylko mostek na rzece? 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki stwierdził, że służby drogowe na pewno powinny 
podejmować działania odnośnie własnych obiektów. Ostatnio był problem z 
odśnieżaniem ścieżki rowerowej w kierunku Rąbieża Gruduskiego, MZD po prostu 
pominął fakt, że ta ścieżka należy do nich.  
Na zakończenie wystąpienia Pan Wójt zaapelował, aby wszyscy zainteresowani 
składali już wnioski na zbiórkę azbestu oraz na zakup pieców ekologicznych. 
 
 
Ad.pkt.9 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXIII Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
      
    
 
    Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
  Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


