
 
PROTOKÓŁ Nr VI/2019 

Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 28 marca 2019 roku 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.12oo, zakończono o godz.1410. 

Sesji przewodniczył Pan Michał Zakrzewski – Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pan Przewodniczący powitał radnych i zaproszonych gości oraz 
stwierdził prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych, obecni są wszyscy 
radni. 
Na protokolanta powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Pan Przewodniczący poinformował wszystkich uczestników obrad, że dzisiejsza Sesja 
Rady Gminy jest bezpośrednio transmitowana za pośrednictwem łączy internetowych 
On-line (strona internetowa: www.grudusk.com  BIP – zakładka: „Sesja Rady Gminy 
Grudusk On-line”), zapis archiwalny Sesji będzie zamieszczony również na tej stronie 
internetowej,  w zakładce „Protokoły z Sesji”. 
 
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad VI Sesji Rady w 
następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym. 
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku 
oraz ocena zasobów opieki społecznej i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Grudusk w 2018 roku. 
5. Przyjęcie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2019 roku”. 
6. Przyjęcie do realizacji przez Radę Gminy w kadencji 2018 - 2023 wniosków 
zgłoszonych na Zebraniach Wiejskich w dniach 9.01.2019 r. – 28.01.2019 r. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
- dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018 - 2031, 
- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki na 2020 rok, 
- stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Papieża Jana 
Pawła II w Grudusku ul. Szkolna 2, 
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Grudusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 
września 2019 roku,  
- uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Grudusk, 

http://www.grudusk.com/


  

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Grudusk, 
- analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w tym oceny aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy 
Grudusk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 
gminy, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 
- uchylenia Uchwały Nr 46/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r.  
dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023”. 
8. Pytania i wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, dlaczego w porządku obrad 
Sesji nie ujętego sprawozdania z działalności finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu, które to sprawozdanie Pan Dyrektor GOKiS prezentował na posiedzeniach 
Komisji Rady. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że sprawozdanie z 
działalności finansowej GOKiS nie było planowane do uwzględnienia w porządku 
obrad dzisiejszej Sesji a jego prezentacja na posiedzeniach Komisji wynikała 
wyłącznie z woli Pana Dyrektora. 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska oświadczyła, że będzie składane 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018, które będzie zawierało także 
rozliczenie finansowe GOKiS. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz zgłosił wniosek, aby do porządku obrad włączyć projekt 

uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk. 
Kuratorium Oświaty dość późno zaopiniowało projekt tej uchwały i nie było 
możliwości na ujęcie go w porządku obrad Sesji przed przekazaniem materiałów 
sesyjnych radnym. 
 
W głosowaniu Rada jednomyślnie (głosowało 15 radnych – od tego momentu 
wszystkie głosowania odbywały się za pomocą elektronicznego urządzenia 
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych) 
przyjęła porządek obrad VI Sesji wraz z wnioskiem zgłoszonym przez Pana Wójta. 

(karta imiennego głosowania w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.2 
 
   Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski zgłosił wniosek, aby protokoły z  IV i 
V  Sesji Rady Gminy  zostały przyjęty bez odczytywania. 



  

Poinformował, że osobiście zapoznał 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 V Sesji Rady Gminy 
powinien być zapis o udzielonej informacji, że drogi Polanka – Stawy i Mierzanowo -
Humięcino w 2015 roku zaliczone zostały do dróg gminnych. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz oświadczył, że drogi te są zaliczone do kategorii 
dróg gminnych już od wielu lat, tak też potraktowano drogę Humięcino – Mierzanowo 
podczas jej poszerzenia na odcinku od szkoły do pomnika Ignacego Mościckiego. 
 
W głosowaniu w/w protokoły poddane zostały pod głosowanie i przyjęty 
jednomyślnie (głosowało 15 radnych), bez odczytywania, protokół z V Sesji Rady 
wraz z wnioskiem radnego Pana Zdzisława Gorczycy. 

(karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
     Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz – „w okresie międzysesyjnym oprócz pracy biurowej 
podejmowałem wiele innych działań, do których zalicza się podpisanie umowy z Urzędem 
Pracy w sprawie zatrudnienia 4 osób, dwóch opiekunek i dwóch robotników do prac 
porządkowych. We własnym zakresie do takich prac planuję zatrudnić jeszcze dwie osoby. 
Przeprowadziłem rozmowy z kierownictwem firmy, która planuje doprowadzenie sieci 
gazowniczej do naszej gminy od strony Mławy, poprzez Sokólnik, Purzyce Rozwory, Purzyce 
Trojany do Gruduska. Firma poprosiła nas o sporządzenie listy mieszkańców 
zainteresowanych tym tematem. Kończą się prace remontowe w świetlicy w Mierzanowie. 
Uczestniczyłem w 9 zebraniach OSP, strażacy zgłosili na nich wiele swoich potrzeb. Mieliśmy 
miłą uroczystość dekoracji medalami za długoletnie pożycie 10 par małżeńskich, jubilaci byli 
bardzo zadowoleni, że o nich pamiętaliśmy. Również w miłej atmosferze przebiegło spotkanie 
z sołtysami z okazji ich święta. Przeprowadziłem rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg, w 
efekcie przystąpiono do remontu drogi do Przywilcza, obcięto gałęzie drzew rosnących przy 
drogach. Zwróciłem się do Spółek Wodnych z prośbą o oczyszczenie rowu melioracyjnego w 
Przywilczu, gdyż w tej chwili woda wylewa się na pola. Zakład Usług Wodnych poinformował, 
że w jednym punkcie poboru wody w wodociągu Grudusk stwierdza się jeszcze śladowe ilości 
bakterii coli, natomiast w wodzie wodociągu Wiksin za dużo jest manganu. Od wczoraj trwają 
prace związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do jednej z posesji na ulicy Nowej, 
do najbliższej niedzieli mają zostać zakończone. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy 
Cichej. Ulica ta ma być poszerzona do 8 m, w tym celu mieszkańcy wyrazili wolę odstąpienia 
własnych gruntów. Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska złożony został 
wniosek w sprawie dofinansowania zbiórki azbestu, poczyniłem starania w kierunku odbioru 
folii rolniczej.” 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski zwrócił się z pytanie, czy są plany przedłużenia sieci 
kanalizacyjnej na ul. Żeromskiego w Grudusku, w kierunku ostatnich posesji? 
 
Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek stwierdził, że rowy przy drogach powiatowych 
wymagają oczyszczenia, gdyż woda nie może odpływać. 



  

 
Sołtys wsi Pszczółki Górne Pan Lucjan Purzycki zgłosił wniosek dotyczący wycięcia gałęzi 
drzew rosnących przy drodze do Pszczółek-Szerszeni oraz uprzątnięcia gałęzi, które leżą w 
rowach. 
 
Sołtys wsi Humięcino-Koski Pan Robert Skibicki uważał, że konieczne jest sprowadzenie 
równiarki na drogi gminne, przypomniał także o potrzebie zamontowania nowych przepustów 
w Humięcinie-Koskach. 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Ryszard Sawicki stwierdził, że karygodny jest sposób w jaki 
wycinane są krzaki przy drogach. Najlepiej widać to przy drodze Żarnowo – Wiksin. 
Przydrożne rowy są pełne wody, gdyż przepusty są pozałamywane i pozatykane. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że do przedłużenia sieci kanalizacyjnej na 
ul. Żeromskiego przymierzymy się w 2020 roku. Pan Wójt zna temat związany z wycinką 
gałęzi przy drogach, jednak dysponuje tylko jednym pracownikiem, który prace może 
wykonywać wyłącznie w soboty. Następnie zapewnił, że do naprawy dróg gminnych 
przystąpimy po 15 kwietnia. Potwierdził, że przepusty przy drogach są w fatalnym stanie, ich 
szerokość, zgodnie z przepisami, uzależniona jest od szerokości asfaltu. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że w okresie międzysesyjnym 
uczestniczył w przygotowaniach do V i VI Sesji Rady, brał udział w obradach V 
nadzwyczajnej Sesji. Pełnił dyżury w Urzędzie Gminy, przyjmował interesantów. Uczestniczył 
w posiedzeniach Komisji Społeczno-Socjalnej i Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 
Ochrony Środowiska, wziął udział w uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie oraz w obchodach Dnia Sołtysa. 
 

 
Ad.pkt.4 
 
     Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że sprawozdanie z 
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku oraz informacja o 
zasobach opieki społecznej, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Grudusk w 2018 roku były dokładnie omawiane na posiedzeniach Komisji 
Rady, poprosił Przewodniczących Komisji o zaprezentowanie opinii dotyczących tego 
tematu. 
 
Pan Zdzisław Gorczyca – Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej i Pan Kamil 
Kącki – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony 
Środowiska poinformowali, że do powyższego tematu ich Komisje nie zgłaszają 
uwag. 
 

 (w/w informacje w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.5 
 
     Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski oświadczył, że „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 



  

Grudusk w 2019 roku” był omówiony na posiedzeniach Komisji, ponadto można było 
zapoznać się z nim, gdyż był zamieszczony na stronie internetowej gminy. 
 
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Komisji Rady odnośnie Programu, Pan 
Przewodniczący poprosił o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2019 roku”. 
 
W/w Uchwała Nr 51/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 radnych, 
Uchwała i karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu). 
 
Ad.pkt.6 
 
    Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że wykaz wniosków z Zebrań 
Wiejskich zostanie jeszcze uzupełniony o wnioski mieszkańców Rąbieża Gruduskiego i 
Żarnowa. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski wymienił sołectwa, które nie zgłosiły 
wniosków i potwierdził, że jeszcze można je składać na piśmie. 
 
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Komisji Rady, w głosowaniu zgłoszone wnioski 
zostały jednomyślnie przyjęte do realizacji. 

(głosowało 15 radnych, wykaz wniosków oraz karta głosowania imiennego w 
załączeniu protokołu) 

 
Ad.pkt.7 
 
    Głosowanie oraz dyskusja nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
1/ projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 52/VI/2019 przyjęta został jednomyślnie 
(głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk 

na lata 2018 – 2031 
 
Komisje Rady zgłosiły pozytywne opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 53/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok 
 



  

Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że wysokość funduszu sołeckiego w 2019 
roku wynosi 331 tys. zł, wnioski z poszczególnych sołectw wpłynęły i jest on realizowany. 
Pan Wójt zwrócił się z prośbą, aby sołectwa nie korzystały z tego funduszu jednocześnie, aby 
nie było nadmiernego obciążenia budżetu. Oświadczył, że wspólnie z Panią Skarbnik są za 
nie wyodrębnianiem tego funduszu w 2020 roku, gdyż pieniądze te mogą być przeznaczone 
na większe działania. Coś pozytywnego zaczyna się dziać w zakresie remontu dróg 
powiatowych a my mamy na uwadze np. ul. Szkolną. Powiat na pewno zwróci się do nas o 
pomoc. Pan Wójt rozmawiał na temat budowy chodnika w Leśniewie Dolnym, jest szansa, że 
przy naszym zaangażowaniu w 2021 roku to zadanie będzie realizowane.  
 
Radny Pan Robert Kaszuba  uważał, że szukanie oszczędności poprzez rezygnację z funduszu 
sołeckiego powinno wiązać się z restrukturyzacją jednostek organizacyjnych. Można 
zastanowić się, czy np. budżetu GOKiS nie połączyć z budżetem innej jednostki, może Klubu 
Senior+?. 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska poinformowała, że nie można połączyć budżetu 
GOKiS i Klubu Senior+, gdyż działania tych instytucji wynikają z odrębnych ustaw. 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska stwierdziła, że pozbawienie sołectw pieniędzy z 
funduszu spowoduje, że na wsiach nic się nie będzie działo. Pieniądze, którymi dysponują 
sołectwa są niewielkie, ale nikt nie dopomina się o więcej. Nawet za tak małe pieniądze 
można coś we wsi zrobić. Pani Sołtys zwróciła uwagę, że w Kołakach jest nie dokończona 
droga, którą budowała gmina, wieś chce remontować świetlicę, a to wszystko chce robić z 
myślą o własnych dzieciach. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski zaapelował, aby nie odbierać sołectwom funduszu, do tej 
pory te pieniądze sołectwa dobrze wykorzystywały. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca prosił o wyjaśnienie, w jakim celu w Tygodniku Ciechanowskim 
ukazało się ogłoszenie, że do wynajęcia jest świetlica w Kołakach Wielkich? 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że w 2018 roku budżet GOKiS wynosił 302 
tys. zł, w tym roku został zmniejszony do kwoty 280 tys. zł. 
Pan Wójt uważał, że wszyscy wspólnie powinni zastanowić się, jak usprawnić działalność 
GOKiS, problem jest też z Grodziskiem. Zdaniem Pana Wójta GOKiS jest potrzebny, skupia 
dużo młodzieży, opiekuje się orkiestrą a część pracujących tam osób zatrudniona jest w 
ramach porozumienia z Urzędem Pracy. Nie można zespoić budżetu GOKiS z budżetem innej 
jednostki, nie pozwalają na to przepisy. Pan Wójt zapewnił, że jest otwarty na wszelkie 
propozycje, będzie składane sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni i wtedy 
można temat dokładnie przedyskutować. 
Zdaniem Pana Wójta na inwestycje drogowe w Kołakach Wielkich złożyła się cała gmina. 
Jeszcze raz zaapelował o rezygnację z funduszu sołeckiego, te pieniądze na pewno zostaną 
przeznaczone na większe zadania, choćby na doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do 
Humięcina-Klar. 
Pan Wójt poinformował, że Koło Gospodyń Wiejskich z Kołaków Wielkich złożyło podanie z 
prośbą o wynajęcie świetlicy wiejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Tygodniku 
Ciechanowskim zostało zamieszczone ogłoszenie, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na 
pisemny wniosek, świetlicy wiejskiej w Kołakach Wielkich. 
 
Przewodniczący Komisji Rady, Pan Zdzisław Gorczyca i Pan Kamil Kącki, poinformowali o 
wypracowanych opiniach odnośnie projektu uchwały. 



  

Komisja Społeczno-Socjalna uważała, że fundusz sołecki powinien zostać utrzymany (3 głosy 
za odrzuceniem projektu uchwały, 3 głosy wstrzymujące się). 
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska wyraziła pozytywną opinię 
odnośnie projektu uchwały (3 głosy za przyjęciem projektu, 3 głosy wstrzymujące się, 1 głos 
za odrzuceniem projektu). 
 
Poddany pod głosowanie powyższy projekt uchwały został odrzucony 8 głosami, przy 6 
głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się (głosowało 15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego 
im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku ul. Szkolna 2 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 54/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Grudusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 55/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grudusk 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu Uchwała Nr 56/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 
radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Grudusk 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 57/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w 
tym oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego 
gminy Grudusk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 
gminy 
 
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje Rady pozytywnie. 
 
W/w Uchwała Nr 58/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 
 



  

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 59/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W/w Uchwała Nr 60/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 
 
-projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 61/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
15 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 46/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 
23 stycznia 2019 r.  dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023” 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 62/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 
radnych). 
 

- projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
Powyższa Uchwała Nr 63/VI/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 15 
radnych). 
 

(podjęte Uchwały oraz karty głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.8 

 
      Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek zwrócił się z pytaniem, czy sołectwo może 
przekazać swój fundusz na cele ogólnogminne, np. na remont drogi? 
 
Sołtys wsi Łysakowo Pan Paweł Ożarowski prosił o informację, czy rozwiązał się problem 
związany ze zbiórką zużytych opon? 
 
Radnego Pana Roberta Kaszubę interesowały działania odnoście ściągalności zaległości 
podatkowych. 



  

Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor prosiła o podanie liczby bezpańskich psów 
przebywających aktualnie w schronisku i czy istnieje możliwość pozyskania takiego psa ze 
schroniska? 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska poinformowała, że sołectwo może przekazać 
swój fundusz na cele ogólnogminne, musi tylko swój zamiar wykazać w złożonym wniosku. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że odpady komunalne z terenu gminy są 
zbierane już zgodnie z nowymi stawkami opłat, w tej chwili selektywną zbiórkę 
zadeklarowały 2794 osoby, 193 osoby odpadów nie segreguje. Pracownicy Zakładu 
Komunalnego alarmują o niewłaściwej segregacji odpadów. Tam, gdzie jest to stwierdzane 
zostawiane są karteczki z napisem „zła segregacja”. Jeżeli będzie się to powtarzało, 
wezwiemy tych mieszkańców do zmiany deklaracji i przejścia na odpady niesegregowane. 
Z końcem lutego skończył się nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpłynęło 301 takich 
wniosków na ogólną kwotę 504.541,84 zł, dopłata do bydła stanowi kwotę 121.105,80 zł. 
Zgłosiła się firma Eko-Serwis, która zajmuje się zbiórką zużytej foli do kiszonek. Pan Wójt 
zaproponował, aby rolnicy przywozili folię w jedno miejsce, najlepiej na byłe wysypisko 
odpadów komunalnych. Duże ilości folii firma będzie zabierała bezpośrednio od rolników. O 
ustalonych terminach zbiórki folii rolnicy zostaną powiadomieni, wstępnie Pan Wójt 
zaproponował ostatni piątek każdego miesiąca. Pan Wójt oświadczył, że wskazane jest, aby 
zbiórka folii odbywała się pod nadzorem naszego pracownika. Przekazując folię rolnicy 
otrzymają odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt. 
Pan Wójt stwierdził, że zużyte opony w dalszym ciągu stanowią problem i nie są odbierane w 
ilości hurtowej. Duże opony ciągnikowe nie są uznawane za odpady komunalne. 
Następnie Pan Wójt poinformował o niektórych zaległościach finansowych, jak np.: zaległości 
na rzecz Zakładu Komunalnego za lata poprzednie do chwili obecnej wynoszą 25.848,72 zł, 
zaległości w opłatach za odpady komunalne za lata poprzednie i I kwartał 2019 r. to kwota 
99.280 zł, z czego za 2017 r. – 17.600 zł, za 2018 r. – 30.566 zł. W stosunku do dłużników 
wysyłane są tytuły wykonawcze i wezwania do zapłat, które częściowo skutkują. 
Na koniec 2018 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach były 34 psy 
wyłapane na naszym terenie, ostatnia przekazana informacja mówi o 26 psach. Koszt 
dobowy utrzymania psa w schronisku to 5 zł od sztuki, wyłapywanie bezpańskich psów 
odbywa się bezpłatnie. Pan Wójt poinformował, że postara się wybrać do schroniska i 
wykonać pewną dokumentację zdjęciową. Każdy, kto ma taką wolę, może pozyskać psa ze 
schroniska. 

 
Ad.pkt.9 

 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, VI Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
 
 
     
 
  Protokółował                                                              Przewodniczący Rady 
Jerzy Czarniewicz                                                      mgr inż. Michał Zakrzewski 


