
PROTOKÓŁ Nr V/2019 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 18 lutego 2019 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy Grudusk. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1520. 

Sesji przewodniczył Pan Michał Zakrzewski – Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pan Przewodniczący powitał radnych, poinformował, że Sesja jest 
zwołana na wniosek Wójta Gminy, następnie stwierdził prawomocność obrad 
informując, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 radnych.  
Na protokolanta powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Porządek obrad V nadzwyczajnej Sesji Rady:  
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 44/IV/2019 Rady Gminy 

Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Klubie „Senior+” w Grudusku. 

3. Sprawy różne 
 4. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że nowy projekt uchwały w 
sprawie zasad odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” został przygotowany w 
związku z licznymi głosami stwierdzającymi, że uchwalone przez Radę na poprzedniej 
Sesji stawki opłat są za wysokie. Takie były głosy emerytów na spotkaniu w Klubie, 
które odbyło się na drugi dzień po Sesji Rady, ponadto dwa istniejące w Grudusku 
koła emerytów złożyły pismo, w którym również nie zgadzają się z uchwalonymi 
stawkami i proponują, aby ich wysokość została ustalona od 30 zł do 80 zł. 
 
Projekt uchwały, zawierający proponowane, nowe stawki opłat za pobyt w Klubie 
„Senior+” omówiła Pani Hanna Bęcławska – Kierownik GOPS. 
 
Podczas dyskusji radnych przeważała opinia, że Rada nie może ulegać presji 
emerytów i nie może przekraczać pewnej, ustalonej granicy, gdyż obniżenie stawek 
opłat, czy też zrezygnowanie z nich, wiązać się będzie z większymi wydatkami gminy 
w utrzymaniu Klubu. Emeryci nie godząc się z ustalonymi opłatami ulegli 
najprawdopodobniej presji nieprawdziwych informacji zaczerpniętych z innych gmin a 
nawet rozgłaszanych przez media, że korzystanie z takich klubów jest bezpłatne. 
Jednak mając na względzie złagodzenie zaistniałej sytuacji i zachęcenie emerytów do 
udziału w Klubie „Senior+”, Rada zdecydowała się na obniżenie stawek opłat i 
postanowiła, że powinny one wynosić: w grupie osób nie mających wstępnych i 
zstępnych – od 50 zł do 150 zł, w grupie osób mających wstępnych i zstępnych – od 
80 zł do 250 zł, w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z artr.8 ust.1 pkt 1 i pkt ustawy o pomocy 
społecznej. 



  

Powyższe propozycje znalazły odzwierciedlenie w projekcie uchwały, który został 
poddany pod głosowanie. 
 
W głosowaniu imiennym w/w Uchwała Nr 50/V/2019 została przyjęta 13 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się (głosowało 14 radnych). 
 

(Uchwała oraz karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
      Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że w dniu dzisiejszym został 
rozstrzygnięty przetarg na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Nowej 1 w Grudusku. Wpłynęło 7 ofert, z 
których najtańsza to 28.456,97 zł brutto, najdroższa - 56.013,77 zł brutto. Do końca 
lutego będzie podpisana umowa z firmą, która zaoferowała najniższą cenę wykonania 
zadania. 
Pan Wójt spotkał się z właścicielem firmy, która podjęła się remontu sali 
gimnastycznej w szkole w Grudusku. Firma podtrzymuje cenę 35 tys. zł, a jest to 
cena zaproponowana w grudniu ubiegłego roku, dzisiaj na pewno ta oferta byłaby 
droższa. 
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o zajęcie 
stanowiska w sprawie podjęcia dalszych działań związanych z modernizacją dwóch 
dróg gminnych, Humięcino – Mierzanowo oraz Polanka – Stawy, na które to zadania 
otrzymaliśmy dofinansowanie unijne. Pan Wójt chciałby znać stanowisko Rady, gdyż 
zostaliśmy zobowiązani do uzupełnienia naszego wniosku, a jest to warunek 
podpisania umowy o dofinansowanie unijne. 
Koszt modernizacji dróg: Polanka-Stawy – 749.783,72 zł, Humięcino-Mierzanowo – 
901.592,08 zł, koszt dokumentacji i nadzoru – 42.269,94 zł. Łączny koszt 
modernizacji tych dróg wraz z dokumentacją i nadzorem to 1.693.645,74 zł. 
Dofinansowanie unijne w wysokości 63,63 % stanowi kwotę 1.077.666,00 zł. 
Pan Wójt poinformował, że realizacja tego projektu byłaby rozłożona na dwa etapy, 
w latach 2020 i 2021, gdyż na wkład własny nie chce zaciągać kredytów. 
 
W czasie dyskusji zwracano uwagę, że podjęcie się zadania modernizacji tych dróg 
wymagać będzie zabezpieczenia wkładu własnego gminy i nie ważne jest, na ile lat 
rozciągniemy realizację tych zadań. Padły pytania, dlaczego akurat mamy 
remontować te dwie drogi, kiedy już od wielu lat ciągle aktualny jest temat 
przebudowy ulicy Cichej w Grudusku, modernizacji drogi do Pszczółek-Czubaków i 
drogi od ul. Konopnickiej w Grudusku do wsi Purzyce-Trojany. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz wyjaśnił, że zgodnie z nowymi pomiarami 
geodezyjnymi, podejmując się przebudowy ulicy Cichej należy w pierwszej kolejności 
wykupić od rolników części gruntów na poszerzenie tej ulicy. Poinformował, że w tej 
sprawie, po 25 lutego zorganizuje spotkanie z mieszkańcami ulicy, na którym  będzie 
obecny także geodeta. 
Pan Wójt poinformował, że złożone wnioski na modernizację dróg Humięcino-
Mierzanowo i Polanka-Stawy, oceniane były wyłącznie według kryteriów unijnych, 
wzięto m.in. pod uwagę tzw. zbiorowość publiczną, duże skupiska osób publicznych. 



  

Radny Pan Robert Kaszuba oświadczył, że jako przedsiębiorca, popiera  modernizację 
drogi Polanka – Stawy, gdyż ranga jego działalności gospodarczej uzależniona jest 
także od stanu technicznego tej drogi. Chociaż korzystają z niej inni, osobiście, przez 
wiele lat wnosił spory wkład w utwardzenie jej nawierzchni. Zadeklarował, że w 
przypadku wyrażenia przez Radę zgody na przystąpienie do modernizacji tej drogi, 
do wkładu własnego gminy dołoży od siebie kwotę 100 tys. zł.  
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że ukazał się nowy program pn. 
„Posiłek w szkole”, w ramach którego, do 15 kwietnia br., można złożyć wniosek o 
dofinansowanie rozbudowy kuchni w szkole. Pan Wójt przeprowadził już rozmowy z 
dyrekcją szkoły odnośnie tego tematu. 
 
Rada pozytywnie ustosunkowała się do powyższego zagadnienia. 
 
Następnie Pan Wójt nawiązał do sprawy zgłoszonej przez mieszkańca Stryjewa 
Wielkiego, związanej z zamianą działek. Na jednej działce usytuowana jest droga 
gminna, na której ukształtowanie pewnego odcinka utrudnia temu mieszkańcowi 
dojazd do jego posesji. Stąd też zaproponował, aby ta działka została jemu 
przekazana a on na swojej działce stworzy warunki do umiejscowienia nowego 
odcinka tej drogi, który nie będzie już stwarzał trudności z dojazdem do posesji.  
 
Radni podczas dyskusji przychylili się do wniosku zamiany działek ale pod 
warunkiem, że stworzony nowy odcinek tej drogi nie będzie odbiegał pod względem 
warunków od odcinka już istniejącego na działce gminnej. 
 
Kolejna informacja Pana Wójta dotyczyła sprawy zgłoszonej prze Pana Piotra 
Borowego z Pszczółek-Szerszeni. Pan Borowy buduje chlewnię i w związku z tym 
zmuszony jest doprowadzić sieć wodociągową od głównej linii do działki, na której 
ma być usytuowana chlewnia. Złożył prośbę, aby gmina pomogła mu w realizacji 
tego zadania. 
 
Radni negatywnie ustosunkowali się do w/w prośby ze względu na brak środków w 
budżecie gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz stwierdził, że w związku ze zbliżającą się wiosną 
trzeba będzie przystąpić do naprawy nawierzchni dróg gminnych, poprzez ich 
żwirowanie. Zaznaczył, że odbywać się to będzie tylko i wyłącznie na tych drogach, 
nie będzie możliwe wywożenie żwirem odcinków dróg, które stanowią dojazdy do 
posesji. Realizacja tego zadania rozpocznie się, jak tylko zostaną uregulowane 
zaległości w zapłacie za żwir wcześniej pobierany, po wpływie raty podatku Pan Wójt 
będzie rozmawiał z właścicielami żwirowni o nowych planach. Pieniądze na naprawę 
dróg gminnych zabezpieczone zostały w budżecie gminy, uwzględnione są też w 
funduszach sołeckich. 
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt poinformował, że zlecił wykonanie 
dokumentacji naprawy dachu na budynku przy szkole w Humięcinie, następnie 
omówił i przekazał radnym dokumentację dotyczącą wykonania planu finansowego 
Szkoły Podstawowej w Humięcinie za 2018 rok oraz propozycję przeniesienia z tej 
szkoły klas IV-VIII do szkoły w Grudusku. Oświadczył, że niemal na każdym zebraniu 



  

wiejskim, padało pytanie odnośnie losów Szkoły Podstawowej w Humięcinie, na dzień 
dzisiejszy przedstawia Radzie taką właśnie propozycję pozyskania oszczędności w 
utrzymaniu tej szkoły, a jest to kwota ok. 300 tys. zł. 

(w/w dokumentacja w załączeniu protokołu) 
 

Radny Pan Robert Kaszuba zaproponował, aby Radzie zostały przedstawione także 
koszty utrzymania szkoły w Grudusku.  
 
Radna Pani Beata Ciska uważała, że propozycja przeniesienia klas ze szkoły w 
Humięcinie do szkoły w Grudusku powinna być przedyskutowana z rodzicami, 
wnioskowała, aby zrobić rozeznanie, ile oszczędności przyniosłoby przeniesienie do 
szkoły w Grudusku tylko klas VII i VIII. 
Pani Radna zgłosiła także wniosek, aby posprzątać teren przy ulicy Mazowieckiej i 
ulicy Szkolnej w Grudusku. 

Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, dlaczego dzwoniąc do Urzędu 
Gminy nie uzyskał potwierdzenia informacji odnośnie skażenia wody w wodociągu 
Grudusk? 

 

Radny Pan Grzegorz Mierzejewski oświadczył, że w Grudusku, niemal na każdej ulicy 
spotyka się bezpańskie psy. Na pewno zniechęca to mieszkańców do biegania czy też 
spacerów. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski stwierdził, że policja nie ma podstaw do ukarania za 
wałęsającego się psa, gdyż nikt nie przyzna się, że jest jego właścicielem. 
Pan Malinowski uważał, że warto byłoby dokładnie sprawdzić, ile faktycznie psów z 
naszego terenu przebywa aktualnie w schronisku dla zwierząt. 
Poinformował także, że przy byłym zakładzie krawieckim usytuowany jest przystanek 
autobusowy, którego aktualny stan jednoznacznie wskazuje na konieczność rozbiórki. 
 
Radna Pani Anna Małecka interesowała się, czy będzie realizowany fundusz sołecki. 
 
Radny Pan Paweł Lisiecki zwrócił się z pytaniem, jakie są aktualnie informacje 
odnośnie planów budowy kurników w Żarnowie? Uważał, że zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego na pewno zablokowałyby te zamierzenia. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że z Powiatowego Urzędu Pracy 
dostaliśmy 4 etaty, z czego dwie osoby na dowożenie uczniów i dwie osoby do 
zbierania odpadów komunalnych. Nie udało się pozyskać jeszcze dwóch osób do prac 
porządkowych i chyba trzeba będzie zatrudnić takich pracowników we własnym 
zakresie. Pan Wójt zapewnił, że najprawdopodobniej w najbliższy piątek uda się 
posprzątać teren przy ulicach Mazowieckiej i Szkolnej, zrobią to pracownicy 
zajmujący się zbiórką odpadów komunalnych. 
Informacja o skażeniu wody w wodociągu w Grudusku wpłynęła do Urzędu Gminy 
drogą elektroniczną w dniu 13 lutego br. o godz.1430 i od razu została zamieszczona 
na stronie internetowej gminy. 
Fundusz sołecki w roku 2019 będzie realizowany a o planach w tym zakresie na 
kolejne lata zdecyduje Rada Gminy na najbliższej Sesji w m-cu marcu. 



  

Pan Wójt przekazał informację, że złoży pismo do Dyrekcji Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg o pozyskanie destruktu asfaltowego, którym będzie można naprawiać 
nawierzchnię dróg gminnych. Będzie taka okazja pozyskania destruktu, gdyż w 
najbliższym czasie rozpocznie się remont drogi wojewódzkiej w kierunku Przasnysza. 
Uregulowane już zostały sprawy związane z wpisami do ksiąg wieczystych mieszkań 
w byłym Ośrodku Zdrowia, wpisy te zostały zdjęte. Obowiązują jeszcze stare wyceny 
mieszkań, jeden z lokatorów zrezygnował z kupna mieszkania, gdyż nabył inny dom. 
Pan Wójt oświadczył, że odnośnie rozbiórki przystanku przy byłym zakładzie 
krawieckim nie możemy nic zrobić, gdyż nie jest on własnością gminy. Udało się 
wyremontować jeden przystanek, usytuowany przy GOKiS w Grudusku. 
W zakresie tematu związanego z budowa kurników w Żarnowie kolejna data to 23 
maja br., kiedy mija termin uzupełnienia dokumentacji przez inwestorów. 
 
Radna Pani Beata Ciska uważała, że Wójt Gminy powinien zrobić rozeznanie, jakie 
działania może podjąć Rada w zakresie wstrzymania budowy kurników. 
  
 
Ad.pkt.4 
 
    Po wyczerpaniu porządku obrad, V nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 
zamknięta. 
 
 
 
         Protokółował                                                      Przewodniczący Rady 
      Jerzy Czarniewicz                                               mgr inż.Michał Zakrzewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


