
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 10 września 2018 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.8oo, zakończono o godz.920. 

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. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach:  
- zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2018, 
- emisji obligacji,  
- zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031, 
- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudusk. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zgłosiła wniosek w sprawie przyjęcia 
protokołów z obrad XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy bez odczytywania. 
Poinformowała, że osobiście zapoznała się z treścią tych protokołów, w pełni 
odzwierciedlają one przebieg obrad Sesji. Radni mieli także możliwość wglądu do  
protokołów, gdyż w okresie międzysesyjnym były wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępne u protokolanta obrad. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca stwierdził, że w protokole z XXXVI Sesji jest błędnie 
zapisany numer drogi wojewódzkiej w kierunku Chorzel, powinien być Nr 616 a nie 
Nr 654. Następnie Pan Gorczyca zwrócił się z pytaniem, dlaczego w tym protokole, 
na samym końcu, jest zapis, że sprawa dotycząca łączenia klas była omawiana, kiedy 
większość radnych opuściła już salę obrad a ci co pozostali, wyrażają w tej sprawie 
swoją opinię. Decyzje powinny zapadać przecież większością głosów, dlaczego tak 
ważna sprawa, jak łączenie klas, nie była wprowadzona do porządku obrad? 
Dlaczego w protokole jest zapis, że radni podjęli taką decyzję?  
 



  

Radny Pan Jacek Rama uważał, że Pani Przewodnicząca Rady powinna wyraźnie 
informować obecnych na obradach radnych, że Sesja została zakończona i jego 
zdaniem zabrakło tego zapisu. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska zaproponowała, aby przyjąć, że w protokole 
Nr XXXVI/2018 numer drogi do Chorzel został błędnie zapisany a właściwy zapis 
powinien brzmieć „droga Nr 616”. 
Natomiast odnośnie dyskusji na temat łączenia klas Pani Przewodnicząca 
oświadczyła, że zapis w protokole jest zgodny ze stanem faktycznym i wnioskowała, 
aby go nie zmieniać. Po odczytaniu spornego zdania stwierdziła iż w protokole nie ma 
żadnego zapisu o podejmowaniu przez radnych decyzji w sprawie łączenia klas, 
jedynie o wyrażeniu indywidualnych opinii. Zagadnienia dotyczące szkoły omawiane 
były w sprawach różnych, nie mam wpływu na tematykę poruszaną w tym punkcie. 
Konieczność wcześniejszego wyjścia zgłosiło tylko dwóch radnych a sprawy szkoły 
omawiane były przed zakończeniem sesji. W protokole nr XXXVI jest wyraźny zapis: 
…nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
W głosowaniu, radni jednomyślnie zdecydowali, aby poprawiony został zapis 
dotyczący numeru drogi do Chorzel (droga Nr 616), natomiast za pozostawieniem 
bez zmian dotychczasowego zapisu w protokole o łączeniu klas zdecydowało 10 
radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  
 
W kolejnym głosowaniu protokoły z Sesji Rady Nr XXXV i Nr XXXVI zostały przyjęte 
10 głosami, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym, wraz z wcześniej 
przyjętymi wnioskami. 
 
Ad.pkt.3 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał, przedstawia 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 

budżetowym 2018, 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki i Pani 
Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy. 
Pan Wójt poinformował o wysokości środków finansowych, jakie już posiadamy na 
zakup pojazdu dla OSP Grudusk i konieczności dołożenia tych środków z własnego 
budżetu. 
Pani Skarbnik stwierdziła, że brakujące środki na zakup tego pojazdu możemy 
pozyskać poprzez zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 121 tys. zł, spłata tej 
pożyczki następowałaby w latach 2020-2024, natomiast spłata zaciąganych również 
na ten cel obligacji w wysokości 78 tysięcy dokonana zostałaby w roku 2031. 
Zaplanowany deficyt to 121 tysięcy i tylko do tej kwoty można zaciągnąć pożyczkę. 
Oprocentowanie obligacji na tę chwilę wynosi ok. 3%.  
 



  

Radny Pan Stanisław Makijonko wnioskował o podjęcie uchwały, gdyż uważał, że 
sprawa zakupu pojazdu dla OSP Grudusk ciągnie się zbyt długo i powinna być już 
zakończona. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 278/XXXVII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 279/XXXVII/2018 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych) 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
 
Po udzielonych wyjaśnieniach przez Panią Małgorzatę Miłoszewską – Skarbnika 
Gminy, w/w Uchwała Nr 280/XXXVII/2018 przyjęta została 11 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym się (głosowało 12 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Grudusk na lata 2018-2031 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 281/XXXVII/2018 przyjęta została 11 głosami 
przy 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 12 radnych) 
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Ramy na działalność 
Wójta Gminy Grudusk 
 
Pan Jacek Rama poinformował, że skargę badała Komisja Rewizyjna i jako jej 
Przewodniczący odczytał opinię Komisji w tej sprawie. 

(opinia Komisji Rewizyjnej w załączeniu protokołu) 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski, członek Komisji Rewizyjnej poinformował, że nie 
podpisze się pod tą opinią, gdyż nie zgadza się ze stanowiskiem Pana Jacka Ramy -  
niektóre sprawy ujęte w skardze były w trakcie załatwiania. Nie jest to zrozumiałe, że 
Pan Rama, który skargę napisał, również ją rozpatruje. Zdaniem Pana 
Gołębiewskiego, Pan Rama ma w tym na pewno swój interes, niepotrzebnie naciąga 
gminę na koszty związane z dietami dla członków Komisji Rewizyjnej. Sprawa 
powinna zostać zamknięta, gdyż Pan Kacprzak, do którego posesji prowadzi 
konfliktowa droga, zgodził się z pomiarami jej szerokości, co wyraził swoim podpisem 
na odpowiednich dokumentach. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca uważał, że ta sprawa wymagała wyjaśnienia, gdyż od 
samego początku kadencji mieszkańcy zgłaszali problem związany z dojazdem do 
swoich posesji. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Rama stwierdził, że celem działania 
Komisji Rewizyjnej jest wyjaśnienie wszelkich konfliktowych spraw. Komisja 
rozpatrując skargę opierała się na dowodach, do jakich miała dostęp. Szkoda, że Pan 



  

Mierzejewski uchyla się od prac w Komisji a Pan Gołębiewski przez swoje działania na 
pewno chce coś osiągnąć. 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko był zdania, że sprawa zgłoszona w skardze na pewno 
stanowiła dla mieszkańców duży problem, ale nie ma dokumentów, które 
potwierdzałyby, że istniało zagrożenie ich życia czy zdrowia. Można było tę sprawę 
wyjaśnić wcześniej, gdyż była wielokrotnie zgłaszana. W sprawie drogi geodeta 
wydał dosyć szczegółową opinię, dalszych sporów nie będzie rozstrzygać Rada. 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że nie był w stanie przedłożyć Komisji 
Rewizyjnej potrzebnych dokumentów związanych ze skargą, gdyż Pani Dyrektor MZD 
była w tym czasie na urlopie. Jednak dokona tego na najbliższej Sesji Rady. W tej 
sprawie należy się opierać na aktualnych pomiarach i dokumentach.  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko, w związku z oświadczeniem Pana Wójta, że 
odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione na kolejnej Sesji, zgłosił wniosek, 
aby  rozstrzygnięcie skargi zostało przełożone na późniejszy termin. 
 
W/w wniosek został poddany pod głosowanie i odrzucony został 7 głosami, przy 4 
głosach popierających wniosek i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska poddała pod głosowanie złożony przez siebie 
wniosek, aby projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy zawierał określenie, że skarga jest nieuzasadniona (w projekcie uchwały 
zawarte było określenie nieuzasadniona/uzasadniona). 
 
W/w wniosek został przyjęty 11 głosami przy 2 głosach przeciwnych. 
 
W kolejnym głosowaniu powyższa Uchwała Nr 282/XXXVII/2018 została przyjęta 9 
głosami przy 4 głosach przeciwnych wraz z wnioskiem zgłoszonym przez Panią Beatę 
Ciską – Przewodniczącą Rady. 
 

(wszystkie podjęte Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.4 
 
     Radny Pan Waldemar Kołakowski wyraził zdziwienie, że po 24 latach pełnienia 
funkcji Wójta Gminy przez Pana Jacka Oglęckiego, wpływają na niego skargi. 
Zdaniem Pana Kołakowskiego nie powinno się informować Wojewody o naszych 
problemach a starać się rozwiązywać je we własnym zakresie. Każdy radny powinien 
starać się pomagać Wójtowi Gminy, robić wszystko aby w jego gminie nie było 
konfliktów. Jak Pan Rama by się czuł, gdyby był Wójtem i na niego wpływałyby  
skargi? 
 
Radny Pan Stanisław Makijonko prosił o udzielenie odpowiedzi, ile osób zostanie 
przyjętych do pracy w ramach robót interwencyjnych. 
 



  

Radny Pan Piotr Gołębiewski prosił o udzielenie informacji, kiedy Wójt Gminy 
rozpoczął realizowanie tematu związanego z oznakowaniem ulic w Grudusku? Czy 
zostało to zrobione po interwencji Pana Ramy?  
 
Radny Pan Jacek Rama stwierdził, że Wójt Gminy zbyt późno, bo dopiero na koniec 
kadencji, wyszedł z inicjatywą łączenia klas. 
Zdaniem Pana Ramy łączenie klas nie przynosi niczego dobrego a o dobro naszych 
dzieci powinniśmy wszyscy dbać. Zwrócił się z pytaniem, skąd Wójt Gminy pozyska 
brakujące pieniądze na potrzeby szkół oraz ile będzie kosztowała naprawa drogi w 
Borzuchowie-Daćbogach? 
 
Radny Pan Adam Olszewski interesował się, jak dalej będzie realizowany temat 
związany z modernizacją drogi do Pszczółek-Czubaków? 
 
Radny Pan Szymon Cywiński prosił o udzielenie odpowiedzi, na jakim  etapie jest 
sprawa związana z przejęciem gruntów po torowisku kolei wąskotorowej? 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski poinformował, że nie świeci się lampa przy świetlicy w 
Humięcinie-Andrychach, prosił o kontynuowanie wywózki żwirem dróg gminnych, 
interesował się, jak kursują aktualnie autobusy do Ciechanowa? 
 
Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki poinformował, że w okresie pełnienia funkcji Wójta 
Gminy nie tylko musiał składać wyjaśnienia w związku z wpływającymi skargami, ale 
także składać zeznania na policji z dostarczeniem mnóstwa dokumentów. Ostatnio 
wpłynęło doniesienie do Kuratorium Oświaty, że sale są za małe i nie mogą 
pomieścić tylu uczniów a przecież można było przyjść i zobaczyć, jak te klasy 
wyglądają. Kuratorium zaopiniowało nowy arkusz organizacyjny szkół w dniu 11 maja 
2018 r. Pieniądze na dalsze utrzymanie szkół zapewnione będą z poczynionych 
oszczędności. Powinniśmy swoje sprawy załatwiać we własnym gronie.  
Wniosek o zatrudnienie osób bezrobotnych został złożony, jednak tym razem 
skierowania do pracy otrzymają osoby które były bezrobotne przez okres ponad 1 
roku. 
Pan Wójt przypomniał, że już w m-cu czerwcu zapoznawał z tematem oznakowania 
ulic w Grudusku, przed złożeniem skargi do Wojewody. Realizacja zadania trochę się 
przeciągnęła z uwagi na trwające uzgodnienia i problemy z jego realizacją przez 
spółdzielnię socjalną. 
W ramach przetargu wybrana została firma „Budomost” z Białegostoku, która dokona 
naprawy dróg gminnych poprzez skropienie ich nawierzchni emulsją asfaltową – cena 
53 zł/m2. Pan Wójt uzgodnił z firmą, że należność za wykonanie zadania w kwocie do 
100 tys. zł zostanie uregulowana do końca roku, pozostała kwota w roku przyszłym. 
Pani Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg powróciła już z urlopu i wkrótce zapadną 
dalsze uzgodnienia co do kontynuowania modernizacji drogi do Pszczółek-Czubaków, 
realizowana będzie także sprawa przejęcia działek po torowisku kolei wąskotorowej. 
Pan Wójt poinformował, że otrzymaliśmy rozkład jazdy autobusów do Ciechanowa, 
jednak firma uruchomiła na razie tylko jeden pojazd, prawdopodobnie już w dniu 
dzisiejszym powinny kursować dwa autobusy. Pan Wójt prowadzi rozmowy z firmą z 
Olsztyna odnośnie uruchomienia dodatkowych kursów autobusów. Brakującą kwotę 
dla szkół będziemy znali pod koniec kwartału.  



  

Ad.pkt.5 
 
    Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 
zamknięta. 
 
 
 
         Protokółował                                                      Przewodnicząca Rady 
      Jerzy Czarniewicz                                                     mgr Beata Ciska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


