
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 17 października 2018 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1510. 

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 XXXIX Sesji Rady w 
następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o 
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 
roku. 

    4. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz                                                                                                         

        ocena stopnia przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    5.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

- zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 

2018-2031, 
- zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 
- wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd 

Gminy Grudusk, 
- zmiany Statutu Gminy Grudusk. 

    6. Podsumowanie pracy Rady Gminy w kadencji 2014-2018. 
    7.  Sprawy różne. 
    8. Zamknięcie obrad. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zgłosił wniosek, aby projekty uchwał w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania oraz w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Grudusk, przełożyć do rozpatrzenia na kolejną Sesję, już przez nową Radę Gminy. 
Pan Gorczyca swój wniosek uzasadnił tym, że przed dzisiejszą Sesją nie było 
posiedzeń komisji i radni nie mieli możliwości wysłuchania wyjaśnień odnośnie tych 
projektów uchwał. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że zmiany w Statucie Gminy mają 
raczej charakter kosmetyczny i są związane ze zmianami wynikającymi z ustawy o 
samorządzie gminnym. Jest to drobna sprawa, która nie będzie miała istotnego 
wpływu na funkcjonowanie samorządów. 



  

Pan Wójt przypomniał, że temat dofinansowania spółek wodnych był już raz 
tematem obrad i wtedy Rada odrzuciła taki projekt uchwały. Spółki proszą o pomoc 
finansową, gdyż dokonują zakupu specjalistycznej koparki, warto byłoby aby i nasza 
gmina wsparła tę inicjatywę. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała wniosek Pana Zdzisława Gorczycy 
pod głosowanie, głosowano dwukrotnie, odrębnie nad wykreśleniem z porządku 
obrad każdego, wnioskowanego projektu uchwały. 
Wniosek ten został przyjęty (w każdym głosowaniu tym samym stosunkiem głosów) 
12 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 14 
radnych). 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zaproponował, aby do porządku obrad, na samym 
początku Sesji, wprowadzić punkt dotyczący przekazania nowo zakupionego 
samochodu dla OSP Grudusk. 
 
W kolejnym głosowaniu porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy został przyjęty 13 
głosami przy 1 głosie wstrzymującym się wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Pana 
Zdzisława Gorczycę i Wójta Gminy Pana Jacka Oglęckiego (głosowało 14 radnych). 
 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z XXXVIII  
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. 
 
 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że dobiega końca proces zakupu 
pojazdu specjalistycznego dla OSP Grudusk a trwało to blisko dwa lata. W roku 2017 
do otrzymanego dofinansowania w kwocie 336 tys. zł nie udało się pozyskać 
pozostałych kwot wsparcia finansowego i dopiero w tym roku po rozstrzygnięciu 
przetargu podpisana została umowa na zakup pojazdu, który od tygodnia jest już w 
OSP Grudusk. 
Pan Wójt  odczytał protokół przekazania samochodu, zapoznał z parametrami i 
wyposażeniem pojazdu, następnie wspólnie z Przewodniczącą Rady Panią Beatą 
Ciską dokonał symbolicznego wręczenia kluczyków do samochodu Prezesowi OSP 
Grudusk Panu Wojciechowi Kołakowskiemu. 
 
Prezes OSP Pan Wojciech Kołakowski i Naczelnik OSP Pan Wojciech Amenda 
podziękowali Radzie Gminy oraz Wójtowi Gminy za ogromny wysiłek włożony w 



  

pozyskanie tak wspaniałego, doskonale wyposażonego w sprzęt specjalistyczny  
pojazdu, z którego w akcjach ratowniczych będą korzystali dobrze wyszkoleni 
ratownicy. 
 
Ad.pkt.3 
 
    Z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu 
wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku zapoznała 
zebranych Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 

(w/w informacja w załączeniu protokołu) 
 

Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. jest 
pozytywna, z jedną uwagą dotyczącą braku przekazania na rachunek bankowy co 
najmniej 75 % planowanych środków na fundusz świadczeń socjalnych. 

(opinia RIO w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.4 
 
     Rada uznała, że nie ma konieczności przedstawiania informacji z działalności 
placówek oświatowych, głos zabrała Pani Marlena Gałęziewska – Dyrektor ZPO w 
Grudusku, która zaapelowała, że należy pamiętać o konieczności malowania w szkole 
oraz zakupu nowych ławek. 

(informacje z działalności szkół w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.5 
 
     Głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał, po ich omówieniu przez 
Panią Małgorzatę Miłoszewską, przedstawia się w sposób następujący: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 
 
W/w Uchwała Nr 284/XXXIX/2018 przyjęta została 13 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym się (głosowało 14 radnych) 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2018-2031 
 
Powyższa Uchwała Nr 285/XXXIX/2018 przyjęta została 13 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
- projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych 
przez Urząd Gminy Grudusk 
 
W/w Uchwała Nr 286/XXXIX/2018 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 

(podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 



  

   
Ad.pkt.6 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska przedstawiła sprawozdanie z działalności 
Rady Gminy Grudusk w kadencji 2014-2018. 

(sprawozdanie w załączeniu protokołu) 
 

Na zakończenie wystąpienia Pani Przewodnicząca złożyła podziękowania za 
współpracę w okresie kadencji Wójtowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi 
Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom Urzędu Gminy, 
sołtysom. 
Słowa podziękowania uzupełniła wręczeniem kwiatów i upominków. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki dołączył się do słów podziękowania wyrażonych przez 
Panią Przewodniczącą Rady a następnie przypomniał i omówił najważniejsze zadania, 
jakie udało się zrealizować w okresie mijającej kadencji. 
Zdaniem Pana Wójta ta kadencja była okresem ograniczonych możliwości w 
pozyskiwaniu środków finansowych na budowy i modernizacje dróg, jednak udało się 
nam dokonać modernizacji drogi wewnętrznej na osiedlu w Humięcinie-Klarach a 
Urząd Marszałkowski doprowadził do wybudowania ronda w Grudusku i modernizacji 
drogi w kierunku Rąbieża Gruduskiego. 
Z innych większych zadań wykonane zostało zadanie termomodernizacji budynku 
Urzędu Gminy, dokonano częściowej wymiany pieców na ekologiczne, wymieniono 
dach na pawilonie szkolnym w Grudusku, zakupiono samochód wraz z wyposażeniem 
dla OSP Grudusk. Realizowane były także mniejsze zadania, jak: przyłącza wodne i 
kanalizacyjne, naprawy dróg, remonty świetlic, wykonywanie dokumentacji 
projektowej m.in. na modernizację pięciu dróg. Taka dokumentacja została 
wykonana na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w kierunku Wiśniewa, stąd też, zdaniem 
Pana Wójta, w przyszłym roku można byłoby przystąpić do realizacji tego zadania, 
aby dokumentacja nie uległa dezaktualizacji. Nie udało się zrealizować zdania 
związanego z budową Otwartych Stref Aktywności. Systematycznie rozliczane były 
faktury zwrotu należności za zakupione paliwo jak również zadanie związane z 
bezpańskimi psami. 
Należałoby zająć się budową chodników w Leśniewie Dolnym i Wiśniewie. Na temat 
Leśniewa Dolnego trwają zaawansowane rozmowy, MZD czeka na naszą decyzję 
odnośnie uaktualnienia dokumentacji, gdyż przebudowa drogi przebiegającej przez tą 
wieś ma się rozpocząć już w roku przyszłym. 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej gmina próbowała sprzedać mieszkania w 
budynku byłego Ośrodka Zdrowia, jednak bezskutecznie. W tym budynku trwa 
aktualnie remont pomieszczeń w ramach programu Senior+, na ten cel otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. Remontowi poddany został także budynek 
Poczty, chociaż z uwagi na brak środków finansowych nie wszystkie zaplanowane 
prace zostały wykonane.  
Do końca dobiega opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego kilku 
miejscowości a to wstrzyma dziką rozbudowę tych wsi. 
Trwają prace porządkowe kwater żołnierskich na cmentarzu w Grudusku, odnowiona 
będzie główna płyta informacyjna, zamontowane zostaną granitowe krzyże, 
powstaną nowe alejki. Do 11 listopada wszystkie prace zostaną zakończone. 



  

Budynek Urzędu Gminy nie tylko został odnowiony od zewnątrz ale zmieniono w nim 
także ogrzewanie na gazowe, co przynosi spore oszczędności. W samym Urzędzie 
Gminy doposażany był sprzęt komputerowy, dla pracowników zakupiono nowe 
krzesła biurowe. Sukcesywnie podejmowano czynności w zakresie doposażenia 
jednostek OSP w sprzęt, głownie chodzi tu o jednostki w Grudusku, Łysakowie i 
Przywilczu. Po zakupie nowego pojazdu dla OSP w Grudusku powstał problem z 
zagospodarowaniem starszego samochodu, który był na wyposażeniu tej jednostki. 
Planowane jest jego przekazanie dla OSP Przywilcz, ale ta jednostka nie ma garażu. 
Remont dachu na remizie OSP w Przywilczu pochłonął więcej pieniędzy niż 
planowano. Należałoby wystąpić o włączenie tej jednostki do KSRG, może wtedy 
będzie łatwiej te pieniądze zdobyć. W najbliższych dniach dla naszych trzech 
najlepszych jednostek powinien być dostarczony sprzęt ratowniczy, zakupiony ze 
środków Ministerstwa Sprawiedliwości wśród którego będzie urządzenie przeznaczone 
do reanimacji serca. 
Pan Wójt stwierdził, że najwięcej problemów przysparzało finansowanie oświaty. 
Rocznie na cele utrzymania szkół gmina wydaje ok. 5,6 mln zł a udało się tylko 
zmienić dach na pawilonie szkolnym w Grudusku. W szkołach brakuje wyposażenia, 
środków dydaktycznych, nie ma pracowni, konieczne jest urządzenie boiska w szkole 
w Humięcinie, zmuszeni byliśmy do podjęcia czynności związanych z łączeniem klas. 
Systematycznie realizowane były działania w zakresie ochrony zdrowia a w 
szczególności walki z alkoholizmem. Wszystkim borykającym się z problemem 
alkoholowym jesteśmy w stanie pomóc. Mamy nowy budynek Ośrodka Zdrowia ale 
ciągle jest tam problem z lekarzami specjalistami, stomatologiem, nie ma 
rehabilitacji, brak jest gabinetów stomatologicznych w szkołach. 
W zakresie opieki społecznej, GOPS realizuje wszystkie zadania wynikające z 
aktualnych programów rządowych. 
Pan Wójt uważał, że sporym osiągnięciem jest modernizacja oczyszczalni ścieków i 
kontynuacja rozbudowy kanalizacji poprzez opracowanie odpowiedniej dokumentacji 
projektowej, a także przystąpienie do programu „Czyste powietrze”, w ramach 
którego wymieniane są piece na ekologiczne.  
Korzystnie dla gminy przebiega proces zbiórki odpadów komunalnych. Pan Wójt 
zwrócił się z apelem, aby w celu zmniejszenia kosztów zbiórki odpadów, w okresie 
jesiennym mieszkańcy starali się zagospodarowywać odpady biodegradowalne we 
własnym zakresie. 
Zdaniem Pana Wójta, w zakresie kultury mamy niezły potencjał, w tym sportowy, 
jednak słychać głosy, że za mało jest organizowanych imprez. 
Pan Wójt uważając, że zawsze warto porównywać się z innymi gminami 
poinformował, że w piśmie „Wspólnota samorządowa” ukazał się ranking gmin w 
Polsce pod względem pozyskiwania środków unijnych i nasza gmina jest tam na 100 
miejscu, natomiast w rankingu liderów inwestycji zajmujemy 485 miejsce, chociaż w 
latach poprzednich byliśmy na wyższej pozycji. 
 
Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Wójt złożył podziękowanie za współpracę i 
wsparcie radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy a następnie wspólnie z 
Przewodniczącą Rady Panią Beatą Ciską, wręczył radnym i sołtysom pamiątkowe 
albumy. 
 



  

Sołtysi Gminy Grudusk w dowód uznania za całokształt pracy, wręczyli Panu Wójtowi 
pamiątkowy obraz a w ich imieniu słowa podziękowania i życzenia na dalszy etap 
życia, przekazał Pan Edward Rybczyński. 
  

 
 

Ad.pkt.7 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że prawdopodobnie już w najbliższy 
piątek rolnicy będą mogli odbierać zatwierdzone przez Wojewodę protokoły szkód 
wyrządzonych przez suszę. Prosił o telefoniczny kontakt w tej sprawie z Urzędem 
Gminy.  
Zaistniała szansa pozytywnego rozwiązania problemu związanego z osobą koczującą 
od dłuższego czasu na parkingu w Łysakowie. Proboszcz parafii zdecydował się na 
współpracę z policją, ta pani została już przesłuchana, będą podejmowane kolejne 
czynności. Zdaniem Pana Wójta jest to dla nas bardzo wstydliwa sprawa, ale nie 
możemy nic zrobić, gdyż gmina nie jest stroną w tym postepowaniu. 
Kolejna informacja Pana Wójta dotyczyła utworzenia Społecznego Komitetu 
Ufundowania Gminnego Sztandaru Rolników. Na konto Komitetu wpłynęło do tej 
pory 4.300 zł, sztandar ma kosztować 6.300 zł. 
 
Przedstawiciel Komitetu Pan Wiesław Bobiński wyraził ubolewanie z powodu wolnego 
tempa wpływu wpłat na zakup sztandaru a jest to tylko kwota 75 groszy z 1 hektara. 
Poinformował, że w dniu 11 listopada odbędzie się wyświęcenie sztandaru, w 
związku z tym prosił sołtysów o wydelegowanie na tę uroczystość po 3 osób z 
każdego sołectwa, zaprosił także pozostałych mieszkańców gminy. 
 
Ad.pkt.8 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXIX, ostatnia w kadencji 2014-2018 Sesja 
Rady Gminy została zamknięta. 
 
      
    
 
    Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
  Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


