
 
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2018 

Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 20 czerwca 2018 roku 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1725. 

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 XXXV Sesji Rady, który 
został przyjęty 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 Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz                     

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 rok, 
a/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2017 rok, 
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

    6.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku  
          za 2017 rok, plan organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018  
          roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    7.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

2018-2031, 
    -    w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za  
         usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,   
         oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od  
         opłat jak również trybu ich pobierania, 
    -    wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  
         w częściach wspólnych, 
    -    nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Grudusk, 
   - sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Grudusk, 
     stanowiących część linii kolejowej wąskotorowej – Mławskiej Kolei  
     Dojazdowej, 
   - ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grudusk 

    8.  Sprawy różne. 



  

    9. Zamknięcie obrad. 
 
Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby na samym początku obrad odbyła się 
uroczystość wręczenia podziękowań dla sponsorów imprezy z okazji Dnia Dziecka, 
natomiast w punkcie „interpelacje, wolne wnioski i zapytania” jako pierwsi głos 
zabrali rodzice uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku. 
 
W/w porządek obrad został przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 radnych) wraz z 
wnioskiem Pani Przewodniczącej. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek, aby protokół z  XXXIV 
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. 
 
W głosowaniu w/w protokół został przyjęty jednomyślnie (głosowało 15 radnych), 
bez odczytywania.  
 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że z okazji Dnia Dziecka, na terenie 
szkoły w Grudusku zorganizowany został festyn. Na apel organizatorów dotyczący 
wsparcia finansowego imprezy, odpowiedziało wiele osób i tym sposobem udało się 
zebrać kwotę w wysokości 8.822,33 zł. Pan Wójt przedstawił dokładne rozliczenie 
tych środków, poinformował od kogo wpłynęły, w jakiej wysokości i na jaki cel 
zostały wydatkowane. W imieniu własnym i organizatorów podziękował za to 
wsparcie i wręczył sponsorom pamiątkowe dyplomy. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski stwierdził, że impreza była niezwykle udana, 
jednak dało się zauważyć nieodpowiednie zachowanie u niektórych osób oferujących 
atrakcje zabawowe dla dzieci. Szczególne uznanie należy się naszym strażakom. 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska poinformowała, że o imprezie była 
poinformowana policja, jednak nie przybyła. Obecna natomiast była pani doktor. Pani 
Kierownik oświadczyła, że była obecna cały czas na festynie i nie stwierdziła niczego 
podejrzanego u osób zabezpieczających imprezę. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zaapelował, aby na kolejnych imprezach wszystkie 
podejrzane sprawy natychmiast zgłaszać organizatorom. 
 
Ad.pkt.3 
 

       Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poinformowała, że do Rady Gminy 
wpłynęło pismo rodziców, którzy protestują przeciwko łączeniu w jeden oddział 



  

obecnych klas IV i VII w szkole w Grudusku, w roku szkolnym 2018/2019. Pani 
Przewodnicząca poprosiła rodziców o zabranie głosu. 

(w/w pismo w załączeniu protokołu) 
 
W imieniu przybyłych na Sesję rodziców głos zabrały: Pani Magdalena Borowa, Pani 
Joanna Sadowska i Pani Anna Szczyglak. 
W/w Panie, oświadczyły, że rodzice stanowczo domagają się odstąpienia od zamiaru 
łączenia klas i pozostawienie uczniom możliwości kontynuacji nauki w obecnym 
stanie. Zdaniem wszystkich rodziców nauka w mniejszych klasach przynosi o wiele 
lepsze wyniki w nauczaniu niż w klasach o dużej liczbie uczniów, co jest bardzo 
ważne zwłaszcza w przypadku uczniów, którzy w przyszłym roku będą zdawać 
egzamin. Ponadto duża liczebność klas ma wpływ także na zachowanie dzieci, 
nauczyciel nie będzie miał możliwości indywidualnego dotarcia do każdego dziecka. 
Uczniowie przez siedem lat przyzwyczaili się do obecnego systemu nauki. W klasie 
VII jest nowy program, bardzo dużo nauki, więc z pewnością wprowadzone zmiany 
wpłyną niekorzystnie na poziom nauczania. Kiedyś  były klasy trzydziestoosobowe, 
jednak dziś zmienił się  sposób przyswajania wiedzy, metody nauczania. Łączenie 
klas nie jest korzystne z punku widzenia uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Rodzice 
wiedzą, że w grę wchodzą kwestie finansowe, ale wszyscy uważają, że dobro dzieci 
jest najważniejsze. Brakujących pieniędzy na oświatę można szukać gdzie indziej. 
Wszyscy proszą o utrzymanie dotychczasowego systemu nauki tym bardziej, że dzieci 
tych klas są na różnym etapie rozwoju, niektóre z nich wcześniej poszły do szkoły. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko uważał, że nie wolno szukać oszczędności kosztem 
dzieci. 
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że szkoły powinny być ostatnim miejscem, gdzie 
należy szukać oszczędności. Brak środków na oświatę wynika z dotychczasowych 
chybionych decyzji Pana Wójta. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski zauważył, że problemy w oświacie rozpoczęły się 
od próby likwidacji szkoły w Humięcinie. Rada podjęła decyzję o likwidacji tej szkoły, 
ale jej uchwała została uchylona, gdyż o tym zamiarze nie byli powiadomieni rodzice. 
Zdaniem Pana Kołakowskiego znalezienie brakujących środków na cele oświaty musi 
wiązać się z rezygnacją z innych zamierzeń, które konkretnie musi wskazać Wójt 
Gminy.  
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca był zdania, że wówczas, w celu podjęcia uchwały o 
likwidacji szkoły w Humięcinie, za późno została zwołana Sesja Rady Gminy i nie było 
czasu na powiadomienie rodziców. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska winą za całe zamieszanie związane 
z likwidacją szkoły w Humięcinie obarczyła Radę i uważała, że nie można tutaj mieć 
pretensji do Wójta Gminy. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski stwierdził, że główną przyczyną 
problemów finansowych w oświacie jest utrzymanie szkoły w Humięcinie. 
 



  

Radny Pan Piotr Gołębiewski wskazał na zaległości  mieszkańców gminy jako  jeden z 
elementów trudnej sytuacji finansowej, wnioskował, aby pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży mieszkania w budynku byłego Ośrodka Zdrowia oraz ze sprzedaży 
nieużywanych dróg, gruntów po torowisku kolei wąskotorowej, przeznaczyć na 
potrzeby szkół. Pan Gołębiewski poinformował, że OSP Przywilcz otrzymała dotację 
na remont dachu na remizie i w przypadku,  gdy gmina do tej inwestycji nie dołoży 
własnych środków, otrzymane pieniądze przepadną. 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak prosił Pana Wójta o przedstawienie listy inwestycji, 
które mają być realizowane jeszcze w tym roku. 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski uważał, że można rozważyć możliwości zamknięcia 
szkół w Grudusku i Humięcinie i dowożenia dzieci np. do szkoły w Czernicach 
Borowych, albo uczniów ze szkoły w Grudusku przenieść do Humięcina. 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor przypomniała, że bardzo dobre warunki w szkole 
w Grudusku umożliwiają przeniesienie uczniów z Humięcina. 
 
Radna Pani Anna Małecka stwierdziła, że trudna sytuacja finansowa gminy wiąże się 
także z brakiem realizacji funduszy sołeckich, których mieszkańcy nie chcą się 
pozbywać i za brak tej realizacji rozliczają radnych. 
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Marlena Gałęziewska potwierdziła, że 
w placówkach oświatowych zaistniała bardzo trudna sytuacja, którą trzeba szybko 
rozwiązać. Rodzice muszą wiedzieć, że ich głos się liczy, ale muszą też wiedzieć, że 
trzeba znaleźć ok. 600 tys. zł na potrzeby szkół, gdyż w tych placówkach nie ma już 
na czym  oszczędzać. Największy koszt to wynagrodzenia nauczycieli, ale w tym 
temacie nie można nic zrobić. Stąd też należy szukać innych sposobów znalezienia 
brakujących pieniędzy. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska uważała, że Rada nie jest od szukania 
brakujących pieniędzy, może w tym temacie tylko wyrazić opinię. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że źródła oszczędzania pieniędzy są, można to robić np. 
na grodzisku, trzeba zrezygnować z zakupu samochodu dla OSP Grudusk. Jej 
zdaniem, problemy szkół powinny być zgłoszone jeszcze przed opracowaniem 
projektu budżetu gminy. Dzisiaj nikt nie chce łączenia klas, ale Pan Wójt będzie 
zmuszony to zrobić. 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska oświadczyła, że budżet musi się 
równoważyć i należy w nim uwzględniać wszystkie potrzeby, nie tylko szkół. Musimy 
więc gdzieś ograniczyć wydatki. Znalezienie teraz w tym budżecie brakujących 
środków na cele oświatowe wymagać będzie trochę czasu, nie da się tego zrobić 
prosto z marszu. 

Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „spotkałem się z rodzicami i nauczycielami aby 
przedstawić projekt łączenia klas, tłumaczyłem wtedy jak wygląda planowanie 
budżetu, jakie subwencje otrzymujemy i na jakie cele (Pan Wójt dokonał porównania 
budżetu, wysokości subwencji i wydatków w oświacie tego roku z latami 



  

poprzednimi). Analiza tegorocznego budżetu wykazała, że szkołom będzie potrzebna 
kwota w wysokości ponad 5 mln zł z czego gmina musi dołożyć ponad 2 mln zł. 
Dzisiaj jeszcze trudno określić ile zaoszczędzimy na łączeniu klas. Po obcięciu 4 
etatów nauczycielskich będziemy mieli ok. 250 tys. zł oszczędności rocznie, 200 tys. 
zł możemy zaoszczędzić na pracownikach obsługi. W 2016 roku zaproponowałem, 
moim zadaniem, bardzo dobre rozwiązanie problemów oświatowych. Chciałem, aby 
powstała jedna, porządna placówka, jednak Rada była innego zdania. Z mojej 
inicjatywy rozpoczęliśmy edukację trzy- i czterolatków, aby jak najwcześniej wpływać 
na prawidłowy rozwój dzieci. W każdej grupie jest nauczyciel, jest też nauczyciel 
wspomagający. Problemów w szkołach jest wiele, szczególnie związanych z 
finansami. Wszyscy dobrze wiedzą ile kosztują np. wynagrodzenia nauczycieli. 
Szkoda, że moje argumenty nie skutkują. Mieszkańcy mają oczekiwania odnośnie 
dróg, innych przedsięwzięć. Faktycznie, była uchwała Rady Gminy w sprawie 
likwidacji szkoły w Humięcinie. Jednak w ówczesnym stanie prawnym tej szkoły nie 
można było zamknąć, Naczelny Sąd Administracyjny nie pozwoliłby na takie 
posunięcie. Dopiero później przepisy zmieniły się. Dzisiaj mamy dwie szkoły i już nic 
w tym temacie nie pozmieniamy. Szukając w budżecie pieniędzy na cele oświaty, 
możemy obciąć wszystkie inne wydatki, szczególnie znajdujące się po stronie 
inwestycyjnej. Nie zaniedbujemy działań w kierunku ściągania zaległości 
finansowych, wysyłamy listy dłużników do komornika. Jednak bardzo często 
komornik nie ma możliwości ściągnięcia tych zaległości. Mimo, że w sprawozdaniu z 
wykonania budżetu jest wykazane, że ta ściągalność nie jest najgorsza, to tymi 
działaniami nie zaspokoimy naszych potrzeb. W tym  roku otrzymaliśmy 
dofinansowanie na realizację naszych przedsięwzięć, jednak do tych zadań musimy 
dołożyć własne środki. Mamy 100 tys. zł dofinansowania na organizację siłowni 
zewnętrznych, 100 tys. zł na przebudowę drogi do Pszczółek-Czubaków – koszt 
inwestycji to 350 tys., 30 tys. zł na remont budynku Poczty, podpisana jest umowa z 
wykonawcą na remont pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w ramach 
programu Senior+. Musimy złożyć wnioski o dofinansowanie remontu dróg lokalnych, 
10 tys. zł trzeba przekazać na doposażenie orkiestry, planowana jest budowa placu 
zabaw w Kołakach Wielkich, czeka nas remont dachu na budynku remizy OSP w 
Przywilczu, w dalszym ciągu czynione są starania o pozyskanie brakujących pieniędzy 
na zakup samochodu dla OSP Grudusk. Na razie wstrzymałem realizację funduszy 
sołeckich, gdyż są inne potrzeby. Dysponuję takimi pieniędzy, jakie w tej chwili 
posiadam. Musimy znaleźć rozwiązanie problemów finansowych w oświacie, 
spróbujemy poszukać w budżecie potrzebnych środków, ale jeśli się to nie uda, 
musimy powrócić do tematu klas łączonych. Jest poważny problem, na sprawne 
funkcjonowanie szkół w tym roku zmuszeni byliśmy zabezpieczyć ponad 2 mln zł. 
Musimy się zdecydować w jakim kierunku pójść. W tej chwili nie mam żadnego 
rozwiązania, jak znaleźć środki na oświatę. Jest to spora kwota. Jeśli znajdziemy 
rozwiązanie odpowiemy Państwu pozytywnie, jeśli nie to jest takie jak 
zaproponowałem. Do tej pory nie było aż takich problemów. Możemy się umówić na 
spotkanie, na którym powrócimy do tego tematu i przyjmiemy konkretne 
rozwiązania. Projekt organizacyjny można zawsze anektować. Mamy czas do nowego 
roku szkolnego, aby się nad tym problemem dokładnie zastanowić. Poinformujemy 
rodziców o tym spotkaniu.” 

 



  

Radny Pan Adam Olszewski – „odnośnie łączenia klas: kiedyś może były liczne klasy, 
ale nauczyciele mieli też inne środki do utrzymania dyscypliny, dziś możliwości są 
ograniczone i tak naprawdę nauczyciel niewiele może”.  
 
Radny Pan Adam Olszewski – „otrzymaliśmy 100 tys. zł dofinansowania na remont 
drogi do Pszczółek-Czubaków i dlatego też w tym roku zadanie to trzeba wykonać. 
Wkład mieszkańców w utrzymanie tej drogi jest duży, co roku sami woziliśmy żwir z 
lokalnych żwirowni, równaliśmy nawierzchnię, kilkakrotnie przeznaczyliśmy na ten cel 
fundusz sołecki. Jest to jedyna droga do wsi i na pobliskie pola. Aktualnie jej stan 
jest taki, że w autobusie szkolnym na tej drodze pękła szyba. Proszę o konkretną 
odpowiedź. Nie można dopuścić aby pieniądze przepadły, trzeba się za to wziąć 
wcześniej. Mieszkańcy interesują się, czy prawdą jest, że w okolicach Gruduska ma 
powstać mieszalnia mas bitumicznych? Ludzie obawiają się, że będzie to szkodliwe 
dla środowiska.” 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski – „przy drodze Przywilcz – Pszczółki-Górne należałoby 
obciąć gałęzie drzew, utrudniają one przejazd maszyn rolniczych. Mieszkańcy naszej 
wsi udzielą pomocy przy realizowaniu zadania. Na drodze z Przywilcza do Nieborzyna 
zarwał się przepust i w nawierzchni powstała dziura, którą trzeba zlikwidować.” 
 
Radny Pan Szymon Cywiński – „zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu 
usuwania Barszczu Sosnowskiego. Czy są już decyzje związane z odszkodowaniami 
za straty w uprawach spowodowane tegoroczną suszą? Bobry na rzece Łydyni czynią 
straszne szkody.” 
 
Radna Pani Anna Małecka przypomniała o konieczności zamontowania lampy 
oświetleniowej przy posesjach Pana Kolwicza i Pani Wiekera w Rąbieżu Gruduskim. 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski zwrócił się z pytaniem, czy będzie realizowane zadanie 
wywozu szlaki na drogi gminne. 
 
Radny Pan Waldemar Kołakowski prosił o wystosowanie pisma do Marszałka w 
związku z dokończeniem drogi w Kołakach Wielkich, prosił o poinformowanie, jak 
aktualnie wyglądają planowane tematy rozbudowy kanalizacji w kierunku Wiśniewa i 
zagospodarowania terenu po byłym torowisku kolei wąskotorowej. Pan Kołakowski 
uważał, że Wójt Gminy powinien wpłynąć na Dyrektora GOKiS o podjęcie działań w 
kierunku przywrócenia działalności drużyny piłkarskiej. Obiekty sportowe mamy 
ładne, ale są niewykorzystane. 
 
Radny Pan Grzegorz Antczak ponownie zgłosił temat wykończenia drogi w Żarnowie, 
zwrócił także uwagę, że w tej wsi nie dba się o porządek, jest zarośnięta chwastami. 
 
Radny Pan Jacek Rama – „czy Wójt Gminy i Kierownik GOPS zajęli się sprawą jednej 
pani, która codziennie „okupuje” teren parafii w Łysakowie? Czy nie ma zagrożenia 
zdrowia tej osoby? Czy nie istnieje zakłócanie aktu religijnego? Dlaczego zniknęły 
niektóre znaki drogowe w Borzuchowie-Daćbogach? Mieszkańcy Żarnowa zwracają 
się z prośbą o dokonanie wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej. Zwróciliśmy na taką 



  

konieczność podczas kontroli komisji rewizyjnej. Czy mająca powstać wytwórnia mas 
bitumicznych nie będzie szkodliwa dla ludzi i środowiska?” 
 
Sołtys wsi Borzuchowo-Daćbogi Pan Michał Zakrzewski poinformował, że znaki 
drogowe z Borzuchowa zostały zabrane do naprawy oraz prosił o udzielenie 
odpowiedzi, czy w tym roku będzie dalej realizowany fundusz sołecki. 
 
Pani Beata Ciska zwróciła się z pytaniem do Pana Andrzeja Malinowskiego o 
wykorzystanie funduszu sołeckiego w tym roku. Czy podjęte zostały jakieś działania?  
 
Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński interesował się postępem działań w zakresie 
planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w kierunku Wiśniewa, zgłosił pytanie, kto 
ma zająć się uporządkowaniem terenu po byłym torowisku kolei wąskotorowej?. 
Zdaniem Pana Sołtysa powinni to zrobić zainteresowani przejęciem tych gruntów. 
 
Sołtys wsi Kołaki Małe Pani Alina Łojewska stwierdziła, iż radni ustalili fundusze 
sołeckie, ale jak sołtysi mają je wykorzystywać, skoro tych funduszy nie ma. To nie 
jest sprawa tylko sołtysów i rady sołeckiej jak sugerował Pan Kołakowski.  
 
Sołtys wsi Sokołowo Pani Mirosława Przewodowska zaproponowała, aby w związku 
planowanym utworzeniem wytwórni mas bitumicznych zorganizować spotkanie i 
udzielić mieszkańcom niezbędnych informacji z tym związanych. 
 
Sołtys wsi Zakrzewo Wielkie Pani Sylwia Wodzyńska zgłosiła potrzebę naprawy 
nawierzchni drogi w Zakrzewie Małym. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski – „ścieżka rowerowa przy drodze w 
kierunku Rąbieża Gruduskiego jest zarośnięta i wymaga uporządkowania. Należałoby 
podjąć kroki aby złagodzić wjazd na rondo od strony Mławy, gdyż aktualny stan 
stanowi pewne zagrożenie. Z funduszu sołeckiego na ten rok częściowo zakupiliśmy 
materiał na ławki na placu zabaw przy Orliku, jest prośba do Pana Wójta, aby wyłonił 
wykonawcę tego placu. Z funduszu sołeckiego z ubiegłego roku nie wykorzystaliśmy 
17 tys. zł, jednak to, co przyjęliśmy do realizacji, zostało wykonane.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „na remont drogi do Pszczółek-Czubaków mamy 100 
tys. zł i będziemy czynili starania w celu pozyskania brakujących środków. Aktualnie 
w ramach robót dla bezrobotnych zatrudnione są tylko dwie osoby przy zbiórce 
odpadów komunalnych, współpraca z naszą spółdzielni, z uwagi na chorobę prezesa, 
nie układa się najlepiej. Dobrze więc, że mieszkańcy Przywilcza chcą pomóc przy 
obcince gałęzi przy drodze do Pszczółek Górnych, zlecę nadzór nad tymi pracami 
pracownikowi Urzędu Gminy. Potrzebę naprawy uszkodzonego przepustu na drodze 
Przywilcz – Nieborzyn zgłoszę do Powiatowego Zarządu Dróg. Na drodze ze Stryjewa 
Wielkiego do Leśniewa Dolnego także była dziura w nawierzchni, ale zasypali ją 
pracownicy naszej spółdzielni. Rzeczywiście, pojawiła się firma, która planuje 
uruchomienie wytwórni mas bitumicznych, będziemy jednak czuwali, aby ta 
działalność nie była szkodliwa dla mieszkańców i środowiska, w przeciwnym wypadku 
nie będzie akceptacji z naszej strony. Proszę zgłaszać miejsca występowania 
Barszczu Sosnowskiego, strażacy z OSP Grudusk zajmą się jego usuwaniem. Problem 



  

strat w uprawach w wyniku suszy występuje, proszę zgłaszać takie przypadki do 
Urzędu Gminy, powołamy komisję, która te straty oszacuje i wystąpimy wówczas do 
Wojewody. Występowałem już o dokonanie odstrzału bobrów na naszym terenie, 
jednak poinformowano mnie, że Wójt Gminy nie jest stroną w takim postępowaniu, 
wniosek o odstrzał muszą złożyć osoby zainteresowane. W umowie na zakup szlaki 
jest określone, jakie jej ilości możemy pozyskać w danym kwartale i według tego 
będziemy kontynuowali nawożenie na nasze drogi. Wysyłam pisma w sprawie 
dokończenia drogi w Kołakach Wielkich, ale nie ma żadnego odzewu. Kiedy 
podpiszemy umowę z Generalną Dyrekcją PKP w sprawie przejęcia gruntów po 
torowisku, wtedy uzgodnimy wszystkie sprawy związane z jego zagospodarowaniem. 
Zleciłem wycięcia chwastów w Żarnowie, najwięcej jest ich na początku wsi. Wkrótce 
ma być naprawiana droga wojewódzka, od końca Gruduska do Wiśniewa. 
Zamówiłem już destrukt, który zostanie wykorzystany na nasze drogi. Remontu drogi 
wojewódzkiej ma dokonywać firma estońska, zaproponowano na czas remontu 
objazd przez Kołaki Wielkie lub Pszczółki. Był ogłoszony przetarg na wykonanie 
modernizacji drogi Nr 616 od Rąbieża Gruduskiego do granicy gminy, aktualnie trwa 
wyłanianie wykonawcy. Znana jest nam sprawa pani, która „okupuje” teren parafii w 
Łysakowie. Próbujemy rozwiązać ten problem, rozmawiałem z policją, z lekarzem, 
który badał tę osobę i stwierdził, że jest ona zrównoważona, czysta i zdrowa. 
Kupowaliśmy jej wyżywienie, policja kontrolowała, czy osoba ta zachowuje się w 
sposób normalny. Poprosiłem o pomoc także dyrektora szpitala, ale na razie nie 
można podjąć żadnych działań, gdyż osoba ta nikomu nie zagraża.” 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska potwierdziła, że osoba ta nie stanowi dla 
nikogo zagrożenia. Nie mogła jej nawet zabrać karetka pogotowia, która przyjechała 
na wezwanie, gdyż nie chciała podać swoich danych, nie wyraziła zgody na żadne 
leczenie. Proboszcz parafii nie chce podpisać dokumentów, że zagraża ona 
obrządkom kościelnym. Kobieta przychodzi na mszę, modli się, jednak jest cały czas 
pod obserwacją mieszkańców, którzy czasami zbyt emocjonalnie reagują.  
  
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „ta pani ma prawo przebywać gdzie tylko chce, 
jeżeli działoby się coś złego, proszę zgłaszać. Wymiana drzwi w świetlicy w Żarnowie 
ujęta jest w planie realizacji funduszu sołeckiego. Nie można na siłę nikogo zmusić, 
aby grał w drużynie piłkarskiej. Działania w celu wskrzeszenia tej drużyny były 
podejmowane ale zakończyły się niepowodzeniem. Dokonaliśmy wyłonienia 
wykonawcy naprawy dróg gminnych, przetarg wygrała firma z Białegostoku. 
Dokonamy naprawy drogi w Zakrzewie Małym. Otrzymałem informację, że aktualnie 
trwa obcinanie poboczy dróg wojewódzkich, więc zapewne te prace zostaną 
wykonane i na ścieżce rowerowej.” 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko zwrócił się z pytaniem, czy przy okazji remontu drogi 
wojewódzkiej w kierunku Wiśniewa, nie udało by się naprawić wjazdów na posesje 
przy ul. Żeromskiego?  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że to zadanie zostanie zlecone firmie z 
Białegostoku. 
 



  

Radny Pan Jerzy Rzodkiewicz – „zgłosiliśmy drużynę piłkarską do rozgrywek B-klasy 
w liczbie 26 zawodników. Jednak na każdy mecz zaczęła przychodzić coraz mniejsza 
ich liczba, to samo było z treningami. Kiedy już nie można było zebrać 
odpowiedniego składu drużyny na mecz, wycofaliśmy się z rozgrywek. Aby coś się 
działo na stadionie, GOKiS postanowił w okresie wakacyjnym zorganizować turniej 
piłkarski.” 
 
W tym miejscu obrad głos zabrał Pan Łukasz Berka, który poinformował, że jest z 
zawodu policjantem i prowadzi działalność gospodarczą a jego wizyta na Sesji Rady 
związana jest z zamiarem utworzenia na żwirowni gminnej, obok byłego wysypiska 
odpadów komunalnych, strzelnicy sportowej. Strzelnica ta będzie funkcjonowała 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa i własnym 
regulaminem. Pan Berka chce teren pod strzelnicę wydzierżawić na okres 10 lat z 
prawem pierwokupu, dostosuje się do każdej zaproponowanej ceny dzierżawy. 
 
Radny Pan Jacek Rama zwrócił uwagę, że żwirownia, na której planowane jest 
utworzenie strzelnicy, prawdopodobnie wchodzi w skład krajobrazu chronionego. 
Następnie Pan Rama poinformował, że strażacy nie posiadają do dyspozycji butów 
bojowych. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki omówił podstawowe potrzeby sprzętowe naszych 
strażaków i poinformował, że złożone zostały wnioski o doposażenie jednostek do 
funduszu wsparcia OSP oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeśli 
transakcja na zakup samochodu dojdzie do skutku, to w jego wyposażeniu jest 
odpowiedni sprzęt. Na dodatkowej sesji zajmiemy się też sprawą drogi do Pszczółek 
Górnych.  
 
Ad.pkt.4 
 
     Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w okresie międzysesyjnym jego 
działalność związana była z następującymi tematami: 
- na drogach gminnych pracowała równiarka, wykonała prace o wartości 30 tys. zł; 
-  podejmowane były działania w zakresie doposażenia w sprzęt jednostek OSP; 
- gmina zobowiązana została do dokonania zmiany niektórych napisów na pomnikach 
i obeliskach upamiętniających poległych żołnierzy w czasie ostatniej wojny, Pan Wójt 
wystąpił z wnioskiem o środki na ten cel; 
- prowadzone były działania związane z odszkodowaniem za uszkodzenia ogrodzenia 
hydroforni w Grudusku powstałe w wyniku wypadku drogowego; 
- podejmowane były działania w zakresie zabezpieczenia dowożenia do szkoły ucznia 
niepełnosprawnego w związku z przerwą w dowożeniu dotychczasowego 
przewoźnika; 
- z dyrektorami szkół Pan Wójt omawiał temat organizacji nowego roku szkolnego, 
projekt łączenia klas konsultowano ze Związkami Zawodowymi oraz Kuratorium 
Oświaty; 
- złożone zostały wnioski na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii; 
- zaistniała możliwość zainstalowania w Grudusku urządzeń umożliwiających 
korzytanie z Wi-Fi w każdym miejscu, współpracujących z internetem, gmina będzie 
płaciła abonament przez 3 lata; 



  

- do Powiatowego Nadzoru Budowlanego zgłoszony został zagrażający 
bezpieczeństwu były budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej w Grudusku, gdyż są 
trudności z odnalezieniem jego właścicieli; 
- pan Wójt zaapelował o rozsądek w sprawie bezpańskich psów, w tej chwili w 
schronisku jest aż 36 takich psów, konieczne jest przyjęcie konkretnych rozwiązań 
tego problemu; 
- wykonywane są tablice informacyjne z nazwami ulic, po dokonanych uzgodnieniach 
z MZD, zostaną zamontowane; 
- odbędą się kolejne spotkania w poszczególnych wsiach związane z opracowywanym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego; 
- archeolog Pan Petrykowski, z którym powstały spór był rozstrzygany w sądzie, 
odwołał się od decyzji sądu; 
- 27 kwietnia Pan Wójt uczestniczył w rozprawie sądowej związanej z Panem 
Dąbrowskim ze Stryjewa a dotyczącej ścięcia łuku drogi; 
- na grodzisku, w dniu 3 maja oraz w ostatnią niedzielę na terenie ZPO w Grudusku 
odbyły się udane imprezy; 
- Urząd Marszałkowski zorganizował szkolenie nt. bezpieczeństwa dzieci – „Jesteś 
widoczny – jesteś bezpieczny”; 
- do Urzędu Pracy złożony został wniosek o zatrudnienie dwóch osób bezrobotnych; 
- spalony budynek w Humięcinie-Klarach jest na etapie rozbiórki; 
- Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na dowóz młodzieży do szkół, dodatkowo 
Pan Wójt w tej sprawie nawiązał współpracę z Olsztyńskim Busem; 
- tradycyjnie i w tym roku organizowany jest wypoczynek letni dzieci i młodzieży, do 
wyboru są kolonie w Zakopanem, Kołobrzegu i Stegnach, na terenie gminy dzieci 
będą mogły skorzystać z półkolonii. Organizacją wypoczynku letniego zajmuje się 
Pani Hanna Bęcławska – Kierownik GOPS; 
- w dniu 4 czerwca odbyła się uroczystość nadania szkole w Humięcinie imienia 
Ignacego Mościckiego; 
- rusza kolejna edycja Programu Odnowy Wsi, wnioski na dofinansowanie różnego 
typu działalności można składać przez dwa miesiące. Dawniej z tego programu był 
np. finansowany remont świetlic; 
- na zbiórkę azbestu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% naszego 
zapotrzebowania, w tej sprawie można komunikować się w Urzędzie Gminy z Panią 
Bożeną Rogowicz-Staniszewską. 
 
Ad.pkt.5 
 
    Omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok  dokonała  Pani 
Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 

(sprawozdanie w załączeniu protokołu) 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Rama odczytał Uchwałę Komisji Nr 
1/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania przez Wójta Gminy budżetu 
za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grudusk. 

(w/w Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że Uchwała Komisji Rewizyjnej 
wywołała niewielkie zamieszanie, gdyż okazało się, że w jej uzasadnieniu nie ma 



  

informacji o zapoznaniu się członków Komisji z Uchwałą Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym przez Wójta Gminy Grudusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2017 rok. Dopiero później członkowie Komisji podpisali w tej sprawie stosowne 
oświadczenie. Zdaniem Pana Jacka Ramy zachodzi obawa, czy Uchwała Komisji 
Rewizyjnej została podjęta zgodnie z prawem,  w tej kwestii powinien wypowiedzieć 
się radca prawny, najlepiej w formie pisemnej. 
 
Pan Zbigniew Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Pan 
Stanisław Makijonko – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 
Ochrony Środowiska, w imieniu swoich komisji przedstawili pozytywne opinie o 
wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok i wnioskowali o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy z tego tytułu (opinia Komisji Społeczno-Socjalnej niejednomyślna). 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Barbara Żelazińska odczytała: 
1/ Uchwałę Nr Ci.160.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Grudusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, 
2/ Uchwałę Nr Ci.203.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Grudusk. 

(w/w Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady przedstawiła i poddała pod głosowanie 
następujące projekty uchwał:  
 
1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 
  
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 263/XXXV/2018 przyjęta została 13 głosami przy 2 
głosach wstrzymujących się  (głosowało 15 radnych). 
 
2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 
2017 rok  (Pani Przewodnicząca przypomniał radnym, że przyjęcie przez Radę tej 
uchwały musi zapaść bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady) 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 264/XXXV/2018 została przyjęta 13 głosami przy 2 
głosach wstrzymujących się (głosowało 15 radnych). 
 

(powyższe Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska złożyła Panu Jackowi Oglęckiemu – Wójtowi 
Gminy oraz Pani Małgorzacie Miłoszewskiej – Skarbnikowi Gminy podziękowania za 
wykonanie budżetu za 2017 rok.  
 
Ad.pkt.6 
 
     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku  



  

za 2017 rok oraz plan organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 
roku przedstawił Pan Marek Szpakut – Dyrektor GOKiS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (informacja w załączeniu protokołu) 
 

W uzupełnieniu wystąpienia, Pan Dyrektor zaprezentował zdjęcia z głównych imprez 
organizowanych przez GOKiS.  
 
Komisje Rady do zaprezentowanych informacji nie zgłosiły uwag. 
 
Sołtys wsi Grudusk Pan Andrzej Malinowski poinformował, że zdaniem mieszkańców 
gminy wszystkie imprezy organizowane przez GOKiS powinny odbywać się w soboty. 
 
Ad.pkt.7 
 
      Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w 
Gminie Grudusk stanowiących część linii kolejowej wąskotorowej – Mławskiej Kolei 
Dojazdowej 
 
Radny Pan Szymon Cywiński stwierdził, że przy sprzedaży tych działek trzeba 
uwzględnić przebiegająca wzdłuż jednej z nich drogę. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że działki te znajdują się w Humięcinie, 
Łysakowie, Mierzanowie, Grudusku. Wstępna zgoda Rady na ich sprzedaż będzie 
podstawą dalszych działań polegających na ich wycenie i ogłoszenie przetargu. 
Drogę przebiegająca wzdłuż działek, trzeba będzie najpierw przekształcić na grunt 
rolny. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 265/XXXV/2018 przyjęta została 14 głosami 
przy 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
 
Komisje Rady projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 266/XXXV/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, 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 



  

W głosowaniu w/w Uchwała Nr 267/XXXV/2018 przyjęta została 13 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym  się (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  oraz szczegółowych zasad 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska poinformowała, że powodem ponownego 
przedłożenia Radzie projektu tej uchwały jest zakwestionowanie przez Wydział 
Prawny Wojewody niektórych zapisów w poprzedniej uchwale. Aktualny projekt 
uchwały zawiera poprawki zaproponowane przez Wydział Prawny. 
 
Komisje Rady projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 268/XXXV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz 
z udziałem w częściach wspólnych 
 
Opinie Komisji Rady na temat projektu uchwały były pozytywne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 269/XXXV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych).                          
 
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie 
miejscowości Grudusk, 
 
Komisje Rady nie miały uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 270/XXXV/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 

- projekt uchwały w sprawie ustalenia  miesięcznego wynagrodzenia  dla Wójta 
Gminy Grudusk 

 

Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (Komisja Społeczno-Socjalna 
niejednomyślnie) 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 271/XXXV/2018 przyjęta została 13 głosami przy 1 
głosie przeciwnym (głosowało 14 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.8 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zapoznała z pismem Pana Mirosława 
Kołakowskiego z Łysakowa, który zwraca się do Wójta Gminy o oznaczenie w terenie 



  

pasa drogi gminnej, która jest przedmiotem roszczenia niektórych właścicieli 
przylegających do drogi działek rolnych, o naruszenie ich własności w trakcie 
korzystania z tej drogi. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki zaproponował zorganizowanie pod koniec przyszłego 
tygodnia zebrania, na którym przedstawi radnym propozycje związane z łączeniem 
klas w szkole w Grudusku.  
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” 
zaproponował gminie przejęcie jednej z działek za wierzytelności wynoszące ok. 34 
tys. złotych. Spółdzielnia powinna wnosić do gminy opłatę związaną z 
przekształceniem prawa wieczystego użytkowania działki w centrum Gruduska, przy 
pawilonie, w prawo własności. W przyszłości będzie można przeznaczyć ten teren np. 
na utworzenie ronda. 
 
Prezes GS oraz radny Pan Stanisław Makijonko potwierdził informację Pana Wójta 
oraz stwierdził, że w przypadku niewyrażenia zgody na przejęcie tej działki przez 
gminę, zostanie ona sprzedana. 
 
Rada jednomyślnie wyraziła zgodę na przejęcie przez gminę w/w działki. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki odpowiadając na pytanie radnego Pana Zdzisława 
Gorczycy, dotyczące przyczyn niewprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie dotowania działalności Spółek Wodnych poinformował, że ten temat 
dotyczy także kwestii znalezienia dodatkowych pieniędzy w budżecie gminy i zostanie 
omówiony na kolejnym spotkaniu Rady, kiedy ustalane będzie dofinansowanie 
oświaty. 
 
 
Ad.pkt.9 
 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXV Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
 
 
      Protokółował                                                              Przewodnicząca Rady 
   Jerzy Czarniewicz                                                               mgr Beata Ciska 


