
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2018 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 09 sierpnia 2018 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.12oo, zakończono o godz.1345. 

Sesji przewodniczyła Pani Beata Ciska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pani Przewodnicząca powitała radnych, poinformowała, że Sesja 
jest zwołana na wniosek Wójta Gminy, następnie stwierdziła prawomocność obrad 
informując, że na stan 15 radnych, obecnych jest 13 radnych.  
Na protokolanta powołała Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Niżej wymieniony porządek obrad został przez Radę przyjęty jednomyślnie:  
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach:   
-  zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031, 
- przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
organowi regulacyjnemu, 
- maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Grudusk, 
- zasad usytuowania na terenie Gminy Grudusk miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, 
- stwierdzenia właściwości Rady Gminy Grudusk do załatwienia skargi Pana Jacka 
Ramy na działalność Wójta Gminy Grudusk. 
3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał, przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik 
Gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki ustosunkowując się do pytań radnych poinformował, 
co następuje: zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem i wyborem najtańszej oferty, 
wykonana została elewacja na budynku poczty. Wykonanie tego zadania stało się 
niezbędne, gdyż Poczta zagroziła, że opuści ten budynek. Dyrekcja Poczty domaga 
się jeszcze wymiany okien o wzmocnionych szybach. Koszt takiego okna to 1800 zł + 
VAT. Pan Wójt prowadzi rozmowy z Dyrekcją Poczty, aby dofinansowali to zadanie. 
Ogłoszony był także przetarg na remont dachu budynku OSP w Przywilczu. 
Otrzymaliśmy 23 tys. zł dofinansowania, OSP w Przywilczu na ten cel przeznaczy 
także własne środki. Schody do budynku Urzędu Gminy będą wykonane. Wkrótce 



  

ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy Otwartych Stref Aktywności w 
Grudusku, Rąbieżu Gruduskim, Łysakowie, Humięcinie. Połowę kwoty na realizację 
tego zadania posiadamy, brakuje ok. 50 tys. zł. W budżecie są zabezpieczone 
pieniądze na budowę placów zabaw w ramach funduszy sołeckich, wkrótce ogłoszony 
będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zbliża się finał zakupu samochodu dla 
OSP Grudusk. W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta z ceną 
pojazdu 1.007.985,00 zł. Jest to cena wyższa niż w poprzednim przetargu. Zdaniem 
Pana Wójta dziwne jest, że ogłasza się przetarg na całą Polskę a ofertę składa tylko 
jedna firma, chyba rynek został podzielony. Przy jednej ofercie nic nie można zrobić, 
przyjąć albo ją odrzucić. Na zakup tego pojazdu mamy dofinansowanie unijne, 
posiadamy własne środki, mam obiecane dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w wysokości 450-460 tys. zł, pozostałą kwotę, ok. 200 tys. zł 
możemy pozyskać w formie pożyczki z NFOŚr. Czekając na rozstrzygnięcia w kwestii 
dofinansowania, przedłużony został okres związania złożoną w przetargu ofertą do 
10 września br. Pan Wójt uważał, że powinniśmy w końcu sprawę zakupu pojazdu 
ostatecznie zakończyć, stąd też Rada będzie musiała podjąć uchwałę o zaciągnięciu 
na ten cel pożyczki. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 272/XXXVI/2018 podjęta została 12 głosami, przy 1 
głosie wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk 

na lata 2018-2031 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 273/XXXVI/2018 podjęta została 12 głosami, przy 1 
głosie wstrzymującym się. 
 

- projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu, 
 
Odpowiadając na pytanie radnego Pana Zdzisława Gorczycy, Kierownik Zakładu 
Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki poinformował, że gmina nie może wykonywać 
przyłączy wodociągowych, tylko główną sieć a niniejszy regulamin będzie 
obowiązywał tylko dla sieci wodociągowych już istniejących. W regulaminie nie 
uwzględnia się zapisów wynikających z ustawy. Zdaniem Pana Kierownika, niniejszy 
regulamin nie różni się od poprzedniego, zmieniły się tylko niektóre przepisy. Koszt 
wody będzie ujednolicony dla całego kraju i ustalany przez Wody Polskie.  
Odpowiadając na pytanie radnego Pana Stanisława Makijonko odnośnie podłączenia 
do sieci p.Rogowskiego, Pan Kierownik wyjaśnił, iż potrzebna była zgoda sąsiadów na 
wykonanie niektórych prac. Dopiero teraz nastąpiły odpowiednie ustalenia.  
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 274/XXXVI/2018 przyjęta została 11 głosami, przy 2 
głosach wstrzymujących się (głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Grudusk 
 



  

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 275/XXXVI/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grudusk miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
W/w Uchwała Nr 276/XXXVI/2018 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 13 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie stwierdzenia właściwości Rady Gminy Grudusk do 
załatwienia skargi Pana Jacka Ramy na działalność Wójta Gminy Grudusk 
 
Pan Waldemar Kołakowski stwierdził, że skarga Pana Jacka Ramy jest zupełnie 
niezasadna a Pan Rama nie powinien zajmować się sprawami, które należą wyłącznie 
do mieszkańców Gruduska. Pan Wójt chcąc uregulować sporne kwestie sprowadził 
geodetę, którego zadaniem było wytyczenie prawidłowych działek stanowiących 
drogi dojazdowe do posesji. Pan Rama niepotrzebnie wtrącał się do pracy geodety i 
wysuwał nieprawdziwe oskarżenia, m.in. do synowej Pana Kołakowskiego, która 
zastanawia się, czy w związku z tymi oskarżeniami, sprawy nie skierować do sądu. 
Zdaniem Pana Kołakowskiego cały problem rozwiąże tylko właściwe oznakowanie 
centrum Gruduska a Pan Rama do kampanii wyborczej na Wójta Gminy powinien 
wykorzystać Gminny Ośrodek Kultury.  
 
Pan Jerzy Rzodkiewicz  poinformował, że niewłaściwie oznakowany rejon Gruduska 
należy do jego okręgu wyborczego a mieszkańcy z tego okręgu nie zgłaszali się do 
niego ze spornymi sprawami opisanymi w skardze Pana Jacka Ramy. 
 
Pan Stanisław Makijonko uważał, że cały problem wynika z faktu, że mieszkańcy tego 
rejonu nie mają wyjazdu ze swoich posesji. 
 
Pan Zdzisław Gorczyca poinformował, że starał się wyjaśnić zaistniały problem i 
okazało się, że jest niewłaściwie wykonany plan organizacji ruchu w centrum 
Gruduska. 
 
Pan Jacek Rama zauważył, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, rozwiązanie 
tego problemu leży w gestii gminy i trwa to stanowczo za długo. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że organizacja ruchu w centrum 
Gruduska z 2012 roku była źle sporządzona, stąd teraz są takie problemy. Prośby o 
jej sprostowanie trwają już 6 lat, z Mazowieckim Zarządem Dróg trudno jest dojść do 
porozumienia, stąd też wszelkich zmian musimy dokonać sami. Pan Wójt jest w 
ciągłym kontakcie z projektantem, który tę organizację ruchu wykonywał. Sprawa 
jest trochę utrudniona, gdyż od roku pracownik Urzędu Gminy, który tym tematem 
się zajmował, choruje a nowa osoba dopiero się wdraża. Wszystkie zmiany muszą 
być uzgodnione z policją. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 277/XXXVI/2018 przyjęta została 12 głosami przy 1 
głosie przeciwnym (głosowało 13 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 



  

 
Ad.pkt.3 
 
     Pani Anna Małecka zwróciła się z pytaniem, kiedy rozpocznie się dalsza 
modernizacja drogi Nr 654 w kierunku Chorzel? 
 
Pan Grzegorz Antczak prosił o dokonanie wycinki chwastów w rejonach stawów 
wiejskich. 
 
Pan Jacek Rama prosił o informację o postępie prac w zakresie odszkodowań w 
uprawach rolnych spowodowanych suszą. Poinformował także, że w Borzuchowie-
Daćbogach niektóre znaki drogowe zostały powyrywane i leżą w rowach. Rowy też 
zostały uszkodzone w wyniku prowadzonych prac. 
 
Pan Zdzisław Gorczyca wnioskował, aby odpady komunalne z bloków przy ul. 
Kolejowej były zabierane co tydzień, chociaż do czasu ustąpienia upałów. 
 
Pani Barbara Żelazińska podziękowała za wyrównanie drogi, jednocześnie zwróciła 
się z prośbą o wycięcie przydrożnych zarośli. Zwróciła także uwagę na fakt, że w 
związku z planowanym remontem drogi przebiegającej przez Leśniewo Dolne, dobrze 
byłoby pomyśleć o projekcie budowy chodników w tej wsi. 
 
Pan Szymon Cywiński interesował się tematem działek po torowisku kolei 
wąskotorowej, prosił także o wycięcie zarośli przy drodze wiodącej do Zeńboka. 
 
Pan Piotr Gołębiewski poinformował, że mieszkańcy Przywilcza z uwagi na brak 
reakcji ze strony Powiatowego Zarządu Dróg, sami przystąpili do porządkowania 
drogi powiatowej. 
 
Pan Adam Olszewski prosił o informację w sprawie modernizacji drogi do Pszczółek-
Czubaków. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki – „Mazowiecki Zarząd Dróg dokonał już w ramach 
przetargu wyboru firmy, która będzie kontynuowała modernizację drogi w kierunku 
Chorzel. Zaistniały pewne kłopoty z realizacją zadań wycinki chwastów i zarośli przy 
drogach przez naszą spółdzielnię. Musimy ten problem rozwiązać wybierając może 
inną firmę? Będę miał także do dyspozycji osoby odpracowujące kary i im zlecę także 
koszenie chwastów i zarośli. Termin składania wniosków o odszkodowania za straty 
w uprawach spowodowanych suszą minął 6 lipca, wpłynęło 220 wniosków. Powołana 
komisja, była na wszystkich obszarach dotkniętych suszą, obecnie do protokołu są 
nanoszone wszystkie dane. Odszkodowania będą wypłacane tylko za szkody 
poniesione w uprawach na gruntach klasy V i klasy VI. Złożony został wniosek o 
zmianę zakresu robót na drodze do Pszczółek-Czubaków, na destrukt asfaltowy 
należałoby teraz nanieść emulsję z gresem.” 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Pan Ryszard Czaplicki – „termin składania wniosków 
o odszkodowania za straty spowodowane suszą wydłużyliśmy do 20 lipca, ale rolnicy 
jeszcze przychodzą chcąc składać wnioski. Niestety, już żadnych wniosków nie 
przyjmujemy. Osobiście uważam, że nie powinno być odrębnych odszkodowań za 



  

straty spowodowane suszą a należałoby zwiększyć dopłaty do hektara. Najmniejsze 
odszkodowania otrzymają gospodarstwa, które prowadzą hodowlę. Będą trudności ze 
zbiórką odpadów komunalnych każdego tygodnia z bloków przy ul. Kolejowej, gdyż 
nasz pojazd do zbiórki tych odpadów musi zostać odstawiony do remontu.” 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował o sytuacji finansowej szkół, przedstawił 
wydatki za pierwsze półrocze: Szkoła w Humięcinie wydatkowała  ok.482 tys. zł – do 
budżetu trzeba będzie dołożyć ok.150 tys. zł, wydatki szkoły w Grudusku – ok.2,4 
mln zł – do budżetu szkoły konieczne będzie dołożenie ok. 200 tys. zł. 
W związku z powyższą sytuacją Pan Wójt stwierdził, że planowane połączenie klas 
musi nastąpić a ewentualny kompromis, to nie łączenie klas ósmych. 
Pan Wójt prosił Radę o opinię w tej sprawie. 
 
Część radnych (większość obecnych na obradach radnych opuściła już salę obrad) 
wyraziła pozytywną opinię odnośnie wniosku Wójta Gminy dotyczącego łączenia klas 
w szkołach na terenie gminy. 
 
Ad.pkt.4 
 
    Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 
zamknięta. 
 
 
 
         Protokółował                                                      Przewodnicząca Rady 
      Jerzy Czarniewicz                                                     mgr Beata Ciska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


