
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2018 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 28 marca 2018 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1450. 

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, obecni są 
wszyscy radni. 
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXXIV Sesji Rady w 
następującym brzmieniu:  

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

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 

roku oraz ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-        
2031, 
- wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Grudusk do 
Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności 
pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności 
Publicznoprawnych, 

 - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub   
         rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
         przypadających gminie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu  
         do tego  uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy 
         publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,  
         - podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  
         oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,                                            

- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017 – 
2023, 

          - przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu                                                                 
               bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2018 roku”, 
          - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczych   
         Straży Pożarnych, 
        - w sprawie usunięcia tablicy pamiątkowej, 
        - wystąpienia Gminy Grudusk ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z     
        siedzibą w Łodzi, 
        - podziału Gminy Grudusk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 



  

          granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
     7. Sprawy różne.  

8. Zamknięcie obrad. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska zapoznała z wnioskiem Wójta Gminy 
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad następujących tematów: 
- informacji GOPS nt. zasobów opieki społecznej, 
- projektu uchwały w sprawie przeniesienia prawa własności, 
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej zasób 
nieruchomości Gminy Grudusk na okres 10 lat z przeznaczeniem pod lokalizację 
strzelnicy sportowej i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy, 
- projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. 

(wniosek w załączeniu protokołu) 
 

Radni: Pan Stanisław Makijonko i Pan Jacek Rama wnioskowali, aby do porządku 
obrad nie wprowadzać projektu uchwały w sprawie przeniesienia prawa 
własności. Swoje wnioski uzasadnili zbyt skąpą ilością informacji na ten temat 
oraz brakiem opinii prawnika. Wójt Gminy miał złożyć wyczerpujące wyjaśnienia, 
jednak nie ma go na dzisiejszej Sesji. Informacja przekazana radnym przez  
Dyrektora GOKiS na posiedzeniach komisji, to stanowczo za mało. 
 
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż przeniesienie własności dotyczy tylko części działki, 
reszta pozostałaby w użytkowaniu GOKiS.  
 
Wniosek Pana Stanisława Makijonko i Pana Jacka Ramy został poddany pod 
głosowanie. 
 
Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 7 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 
głosowania, 6 radnych głosowało za wprowadzeniem powyższego projektu 
uchwały do porządku obrad. 
 
W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przeniesienia prawa 
własności nie został wprowadzony do porządku obrad. 
 
W kolejnych głosowaniach do porządku obrad wprowadzono: 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Grudusk na okres 10 lat z 
przeznaczeniem pod lokalizację strzelnicy sportowej i na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – 13 głosami przy 2 głosach 
wstrzymujących się, 
- projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 
– 14 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się, 
- informację nt. zasobów opieki społecznej – jednomyślnie (głosowało 15 
radnych). 



  

 
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy wraz z powyższymi zmianami, został 
przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 

 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z XXXIII  
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 15 radnych), bez odczytywania i bez uwag. 
 
 
W tym miejscu obrad Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska udzieliła głosu 
przybyłym na Sesję przedstawicielom Spółki Akcyjnej Columbus Energy,  zajmującej 
się instalowaniem urządzeń fotowoltaicznych w ramach programu „Abonament na 
słońce”. 
Dyrektor Spółki Pan Cezary Dębski pokrótce omówił  podstawowe elementy tego 
programu ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty oraz korzyści, jakie można 
pozyskać po zainstalowaniu urządzeń fotowoltaicznych. Pan Dyrektor poinformował, 
że wszyscy zainteresowani mogą wpisywać się na listę wraz z podaniem swojego 
numeru telefonu a jego firma skontaktuje się z każdym z nich, udzieli porad i 
odpowie na wszystkie pytania. 
Na zakończenie wystąpienia przedstawiciele firmy rozdali obecnym na Sesji broszury 
dotyczące urządzeń fotowoltaicznych. 
 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zwróciła się do radnych z propozycją, aby 
tematyka związana z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została 
omówiona teraz, gdyż Kierownik GOPS, Pani Hanna Bęcławska, z uwagi na sprawy 
rodzinne musi opuścić obrady (pkt.5 porządku obrad).  
 
Propozycja została przyjęta, Pani Kierownik GOPS udzieliła tylko niezbędnych 
wyjaśnień i odpowiedzi na pytania odnośnie projektu uchwały w sprawie zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak 
również trybu ich pobierania a pozostałej tematyki nie przedstawiała, gdyż Rada 
uznała, że była ona wyczerpująco omówiona na posiedzeniach komisji. 
 
Ad.pkt.3 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że zgłoszone interpelacje i 
wnioski zostaną zapisane i przekazane Panu Wójtowi a odpowiedzi będą udzielone na 
piśmie. 



  

 
Radny Pan Stanisław Makijonko – „należy dokonać naprawy nawierzchni ul. Nowej i 
rozważyć, czy nie wprowadzić zakazu wjazdu na tę ulicę ciężkich pojazdów, „tirów”.” 
 
Radny Pan Piotr Wojciechowski – „w imieniu mieszkańców wsi Mierzanowo chciałbym 
zgłosić do naprawy drogę żwirową w tej wsi oraz zarwany mostek przy skręcie drogi 
na Humięcino.” 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak ponowił temat naprawy drogi w Żarnowie. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski – „czy w tym roku będzie realizowany fundusz 
sołecki? Proszę o wystosowanie do Powiatowego Zarządu Dróg pisma o dokończenie 
drogi w Kołakach Wielkich. Jak obecnie wygląda temat związany z rozbudową 
kanalizacji w kierunku Wiśniewa?” 
 
Radny Pan Adam Olszewski – „jakie są perspektywy modernizacji drogi do Pszczółek-
Czubaków? Czy została już uregulowana sprawa notarialnego przekazania działek 
pod tę drogę? Czy aktualny jest temat zmiany patrona szkoły w Grudusku?” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „ponawiam problem dokończenia naprawy drogi do 
Przywilcza od szosy ciechanowskiej, naprawę poboczy i wycięcia zarośli z 
przydrożnych rowów. W niewłaściwy sposób są ustawione znaki ostrzegawcze na 
drodze Przywilcz – Pszczółki Górne.” 
 
Radna Pani Anna Małecka –„na poprzedniej Sesji zgłaszałam potrzebę zainstalowania 
lampy ulicznej na drodze w kierunku posesji Pana Kolwicza. Czy w tym temacie 
zostały już poczynione działania? Należy uzupełnić wyrwy w nawierzchni drogi 
przebiegającej przez Rąbież Gruduski.” 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski – „czy będzie wywożona szlaka na drogi gminne? Droga 
Humięcino-Andrychy – Łysakowo wymaga naprawy, konieczna jest także wycinka 
zarośli z przydrożnych rowów.” 
 
Radna Pani Barbara Żelazińska – „proszę Pana Wójta o rozpoczęcie nawożenia drogi 
Leśniewo Górne – Leśniewo Dolne. Pan Wójt chciał to realizować w okresie 
zimowym, ale mieszkańcy nie zgodzili się, gdyż nie była to odpowiednia pora. Przy 
okazji nawożenia tej drogi dobrze było nawieźć żwiru na plac przed sklepem w 
Leśniewie Dolnym i na drogę wiodącą w kierunku posesji Pana Bobra.” 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska przypomniała, że na dzisiejszej Sesji Pan Wójt 
miał przedstawić plany remontu ulicy Cichej. Zwróciła się z pytaniem, czy w tym 
temacie zostały poczynione jakieś działania? 
Pani Przewodnicząca zgłosiła także wniosek dotyczący naprawy ulicy Mazowieckiej w 
Grudusku. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że projektant i geodeta 
pracują na tymi planami dokonują niezbędnych ustaleń i wyjaśniają zaistniałe 
niezgodności.  
 



  

Radny Pan Jacek Rama – „Pan Wójt zna już problem zbiórki odpadów z gospodarstw 
rolnych, np. folii z kiszonek czy pojemników po środkach chemicznych. Jak na razie 
żadne decyzje w tym temacie nie zapadły. Proszę o naprawę drogi żwirowej Grudusk 
– Purzyce-Trojany oraz przyłączam się do wniosku radnego z Łysakowa w sprawie 
dokonania naprawy drogi w Mierzanowie. Czy coś się dzieje odnośnie spalonego 
budynku w Humięcinie-Klarach? Korzystając z okazji chciałbym zdementować 
rozpowszechniane informacje, że radny Rama będzie dążył do zwalniania 
pracowników Urzędu Gminy, GOiSK, GOPS, szkoły. Oświadczam, że jest to 
nieprawdą, rozsiewane są zwykłe plotki.” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński zwrócił się z pytaniem, jakie są zamierzenia odnośnie 
wykorzystania torowiska po byłej kolei wąskotorowej? 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Edward Rybczyński – „wycięte krzaki pozostały w 
przydrożnych rowach a co najgorsze część z nich znalazła się na polach i na drodze. 
Na drodze w Żarnowie przydałoby się chociaż połatać powstałe wyrwy w 
nawierzchni, które teraz sięgają niemal wysokości kolan.” 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski – „zwracam się z prośbą o 
nawiezienie żwirem i wyrównanie drogi w Borzuchowie-Daćbogach, wyrównanie, 
szczególnie na zakrętach, poboczy dróg oraz ustawienie znaku ograniczenia 
prędkości na drodze wiodącej do miejscowości Kozły, który został przewrócony i leży 
w rowie.” 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor – „oczekujemy na wywózkę dróg zakupioną 
szlaką, naprawy wymaga nawierzchnia drogi w Wiksinie. Dobrze byłoby wykonać 
harmonogram realizacji funduszu sołeckiego.” 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek – „już zgłaszałem Panu Wójtowi 
konieczność ponownego okopania rowami drogi Łysakowo – Humięcino. Rowy te 
zamuliły się, pozatykane są przepusty, woda nie ma odpływu.” 
 
Sołtys wsi Leśniewo Górne Pan Marcin Piotrowicz nawiązał do wypowiedzi radnej 
Pani Barbary Żelazińskiej i ponowił wniosek dotyczący wywiezienia żwirem drogi 
Leśniewo Dolne – Leśniewo Górne. 
 
Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański prosił o wycięcie gałęzi drzew przy drodze 
Przywilcz – Pszczółki Górne oraz o naprawę poboczy drogi z Przywilcza w kierunku 
szosy ciechanowskiej. 
 
Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że roboty związane z 
nawiezieniem i wyrównaniem dróg ustalone zostały na pierwsze dni okresu 
poświątecznego. 
 
Rada ustaliła, że odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje powinny zostać 
udzielone indywidualnie, na piśmie. 
 
 
 



  

 
Ad.pkt.4 
 
     Z uwagi na nieobecność na Sesji Wójta Gminy, jego informacja z działalności 
międzysesyjnej nie została przedstawiona, natomiast Pani Przewodnicząca Rady 
oświadczyła, że na bieżąco realizuje zadania wynikające z pełnionej funkcji. 
 
Ad.pkt.6 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 

 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 252/XXXIV/2018 przyjęta została 12 głosami przy 3 głosach 
wstrzymujących się. 
 

- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2018-2031 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 253/XXXIV/2018 przyjęta została 13 głosami 
przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności 
pieniężnych Gminy Grudusk do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz 
określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do 
Rejestru Należności Publicznoprawnych 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliły: Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska 
oraz Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska. 
Pani Sekretarz poinformowała, że radca prawny przedstawi na piśmie opinię 
odnośnie projektu uchwały. Po analizie Pani prawnik stwierdziła, że uchwała jest 
prawnie bezpieczna, w związku z ustawą o ochronie danych osobowych.  
Administratorem danych wniesionych do Rejestru nie będzie Wójt Gminy tylko 
Krajowa Administracja Skarbowa. 
 
Komisje Rady nie wniosły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 254/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania,  odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jego jednostkom  podległym 
oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków 



  

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 255/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 256/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Grudusk na lata 2017 – 2023 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 257/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2018 roku” 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 258/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  
Ochotniczych  Straży Pożarnych 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa uchwała Nr 259/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie usunięcia tablicy pamiątkowej 
 
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na swym 
posiedzeniu wnioskowała o odrzucenie projektu uchwały, natomiast Komisja 
Społeczno-Socjalna przyjęła powyższy projekt niejednomyślnie. 
 
W głosowaniu w/w projekt uchwały został odrzucony 11 głosami, przy 1 głosie 
przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się. 
 



  

Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że mimo odrzucenia 
przez Radę projektu uchwały, do końca maja otrzymamy decyzję Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie usunięcia tej tablicy.  
 
Pan Cywiński zwrócił się z pytaniem: czy można byłoby umieścić na tablicy inny 
napis? 
 
- projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Grudusk ze Stowarzyszenia 
Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 260/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Grudusk na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 261/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Grudusk na okres 10 lat z przeznaczeniem 
pod lokalizację strzelnicy sportowej i na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy 
 
Radni: Pan Jacek Rama i Pan Stanisław Makijonko wnioskowali o odrzucenie tego 
projektu uchwały, który otrzymali tuż przed Sesją i stąd jest dla radnych wiele 
niejasności. 
 
Radny Pan Piotr Wojciechowski wyraził wątpliwości, czy można wydzierżawić 
nieruchomość z pominięciem drogi przetargowej. Pani Sekretarz wyjaśniła, iż zgodnie 
z ustawą o gospodarce gruntami można nie ogłaszać przetargu.  
 
W głosowaniu w/w projekt uchwały został odrzucony 8 głosami przy 7 głosach 
wstrzymujących się. 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 262/XXXIV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu) 
 
 



  

 
 
 

Ad.pkt.7 
 
     Sekretarz Gminy Pani Bogumiła Malinowska poinformowała, że w dniu 11 marca 
obchodzony był Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Tym sołtysom, którzy byli nieobecni na 
spotkaniu z okazji tego święta, Pani Sekretarz wręczyła pamiątkowe albumy. 
Następnie Pani Sekretarz przekazała informację, że pewna firma poszukuje na 
naszym terenie ok. 2 ha gruntów, na których planuje uruchomić wytwórnię mas 
bitumicznych. 
Kolejne informacje dotyczyły otrzymania kwoty ok. 150 tys. zł na remont 
pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Zdrowia, przekazania na rzecz gminy 
torowiska wraz z dworcem po byłej kolei wąskotorowej, przystąpienia do nawożenia 
dróg gminnych w pierwszych dniach po świętach. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki przekazał informację, że w 
dniach 9 – 16 kwietnia będą odbierane odpady wielkogabarytowe. 
Zbiórkę tych odpadów prowadzić będzie firma NOVAGO za pośrednictwem 
podwykonawców. Zbiórce podlegały będą meble, sprzęt gospodarstwa domowego, 
stare opony. Odpady budowlane można odwozić we własnym zakresie do 
pojemników na byłym wysypisku odpadów komunalnych, duże ilości na wysypisko do 
Mławy. Zbiórce nie podlegają także zużyte części od samochodów, ciągników i 
maszyn rolniczych. 
 
Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy zakończone zostały przekazaniem życzeń z okazji 
Świąt Wielkanocnych przez Przewodniczącą Rady Panią Beatę Ciską i Sekretarza 
Gminy Panią Bogumiłę Malinowską oraz podzieleniem się tradycyjnym, świątecznym 
jajkiem. 
 
Ad.pkt.8 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXIV Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
      
    
 
    Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
  Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


