
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 17 września 2018 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.15oo, zakończono o godz.1520. 

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 uchwały zmieniającą Uchwałę Nr 280/XXXVII/2018 w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 2018 rok.  
3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik 
Gminy. 
Pani Skarbnik poinformowała, że konieczność podjęcia tej uchwały wynikła po 
uzgodnieniach dokonanych z Regionalną Izbą Obrachunkową, która zdecydowała, że 
w dokonanych na poprzedniej Sesji Rady zmianach w uchwale budżetowej, w § 3 
należy dodać ust.4 w brzmieniu: 
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych 
zaciąganych na: 
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł; 
2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i papierów 
wartościowych w kwocie 646.459,96 zł; 
3/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 121.540,04 zł.” 
Zdaniem Pani Skarbnik należy te zmiany szybko wprowadzić, gdyż wiąże się to ze 
złożeniem właściwych dokumentów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w związku z ubieganiem się o pożyczkę na zakup samochodu dla 
OSP Grudusk i podpisaniem umowy z firmą, która ten pojazd nam sprzeda. 
 
W głosowaniu, w/w Uchwała Nr 283/XXXVIII/2018 przyjęta została 12 głosami przy 
1 głosie wstrzymującym się (głosowało 13 radnych). 
 

(Uchwała w załączeniu protokołu) 
 
 
 



  

Ad.pkt.3 
 
     Radny Pan Waldemar Kołakowski stwierdził, że zarobki pracowników Zakładu 
Komunalnego, zatrudnionych na oczyszczalni ścieków, są stanowczo za niskie. 
Ponadto tym  pracownikom należałoby zmienić samochód, gdyż pojazd, z którego 
obecnie korzystają, nie nadaje się już do użytku.  
Pan Kołakowski zwrócił się także z prośbą, aby przed wyborami wystosować pismo 
do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie dokończenia budowy drogi w Kołakach 
Wielkich. Wyraził nadzieję, że może do końca kadencji to zadanie zostanie wreszcie 
wykonane.  
 
Radny Pan Piotr Wojciechowski wnioskował, aby w ramach funduszu sołeckiego 
dokonać zakupu dwóch bramek na boisko w Łysakowie, na którym została już 
posiana trawa. Prosił także o bardziej szczegółową informację, dotyczącą rozpoczętej 
akcji związanej z zakupem gminnego sztandaru dla rolników. 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska poinformowała, że wniosek odnośnie 
zakupu bramek na boisko musi mieć odzwierciedlenie w planie realizacji funduszu 
sołeckiego a akcja zbierania pieniędzy na zakup sztandaru dla rolników jest 
prowadzona poza budżetem gminy, zawiązał się społeczny komitet, który tą akcją 
kieruje. 
 
Przewodnicząca Rady Pani Beata Ciska oświadczyła, że temat zbiórki pieniędzy na 
zakup sztandaru dla rolników był omawiany na ostatnim spotkaniu Wójta Gminy z 
sołtysami, którzy będą zbierać pieniądze na ten cel, ponadto darowizny można będzie 
wpłacać na konto bankowe. 
 
Radny Pan Piotr Gołębiewski zwrócił się z pytaniem, kto jest właściwym podmiotem, 
właściciele posesji a może gmina, do zakupu luster ułatwiających wyjazd z posesji na 
drogi publiczne? 
 
Radny Pan Andrzej Rykowski stwierdził, że takie lustra są także niezbędne na 
zakręcie drogi wiodącej do Humięcina-Andrych. 
 
Radny Pan Jacek Rama zwrócił się z pytaniem, czy zakończona już została realizacja 
zadania związana z ustawianiem nowych tabliczek informujących o nazwie ulicy w 
Grudusku?  
 
Radny Pan Stanisław Makijonko przypomniał, że do 15 maja miały być wymalowane 
ławeczki na placu zabaw oraz poczynione starania w celu zlikwidowania wyrwy w 
nawierzchni ul. Nowej. 
 
 
Rada postanowiła, że z uwagi na nieobecność na dzisiejszej Sesji Wójta Gminy, 
odpowiedzi na zgłoszone wnioski powinny być im udzielone na piśmie. 
 
 



  

Ad.pkt.4 
 
    Po wyczerpaniu porządku obrad, XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 
zamknięta. 
 
 
 
         Protokółował                                                      Przewodnicząca Rady 
      Jerzy Czarniewicz                                                     mgr Beata Ciska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


