
 
PROTOKÓŁ Nr VII/2019 

Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 26 czerwca 2019 roku 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.12oo, zakończono o godz.1445. 

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, obecnych jest 14 
radnych.  
Na protokolanta powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad VII Sesji Rady w 
następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Grudusk za 2018 rok”. 

a/ debata nad raportem 
b/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Grudusk wotum zaufania 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz                     
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok, 

        a/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
        2018 rok,                                                

b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z                                
tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

    6.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku  
          za 2018 rok, plan organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019  
          roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    7.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
        - dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, 
       - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031 
       - obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
        - zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
         Grudusk, 
       -  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania                                                                                                

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,                 

     - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali w budynku                                                             
mieszkalnym, stanowiących własność Gminy Grudusk na rzecz najemców lokali 



  

wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w budynku gospodarczym 
oraz udziałem w prawie własności gruntu, 

     - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  
       Przestrzennego wsi Żarnowo, 
     - powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników. 
    8.  Pytania i wnioski. 
    9. Zamknięcie obrad. 
 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz zgłosił wniosek, aby do porządku obrad 
wprowadzić dwa projekty uchwał: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze od obowiązku realizacji 
obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć; określenie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela; 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady 
Gminy Grudusk dotyczącej opłaty targowej.  
 
W głosowaniu Rada jednomyślnie (głosowało 14 radnych – od tego momentu 
wszystkie głosowania odbywały się za pomocą elektronicznego urządzenia 
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych) 
przyjęła porządek obrad VII 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 protokół z  VI   
Sesji Rady Gminy  został przyjęty bez odczytywania. 
Poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią tego protokołu, w pełni 
odzwierciedla on przebieg obrad Sesji. Radni mieli także możliwość wglądu do  
protokołu, gdyż w okresie międzysesyjnym były wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępny u protokolanta obrad. 
 
W głosowaniu w/w protokół poddany został pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych), bez odczytywania. 

(karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
     Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz – „ostatni okres międzysesyjny był dość długi, 
postaram się chronologicznie przedstawić moją działalność w tym czasie.  W dniu 17 kwietnia 
byłem zaproszony do Ciechanowa na wielkanocne spotkanie samorządowe, w którym 
uczestniczyli radni powiatowi i gminni oraz pracownicy Starostwa. 29 kwietnia w Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa brałem udział w spotkaniu poświęconym przekazaniu gminie 0,5 



  

ha gruntów po byłym gospodarstwie rolnym, przy oczyszczalni ścieków. Akt notarialny będzie 
podpisany może jeszcze w m-cu lipcu. W ramach przygotowań do tegorocznych obchodów 
Dnia Strażaka odwiedziłem osoby, które pomogły nam w pozyskaniu samochodu bojowego 
dla OSP Grudusk, dostarczyłem zaproszenia na gminne obchody Dnia Strażaka, które odbyły 
się w dniu 18 maja. Z zaproszeń skorzystali: poseł Pani Cicholska, poseł Pan Kołakowski, 
minister Romanowski, radny Sejmiku Pan Wojnarowski. W dniu 11 czerwca z PUK Ciechanów 
podpisana została umowa na odbiór odpadków komunalnych w II półroczu 2019 r. W 
przetargu uczestniczyła tylko ta firma, która złożyła ofertę o 5 % wyższą niż w I półroczu 
tego roku, na kwotę 57.628,80 zł miesięcznie. Oznacza to, że rocznie gmina do zbiórki 
odpadów będzie musiała dołożyć 155 tys. zł. W tej chwili zbiórkę odpadów segregowanych 
zadeklarowało 2804 osoby, 163 osoby odpadów nie będzie segregować. Czeka nas kontrola 
RIO i zapewne zmusi nas do zbilansowania kosztów odpadów. W dniu 7 maja wspólnie z 
Panią Skarbnik podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektów drogowych, które będą 
rozłożone na dwa etapy. Kończą się dofinansowania unijne, stąd też otrzymując wsparcie na 
projekty drogowe uznano, że znaleźliśmy się w gronie wybrańców. W przyszłym roku będzie 
tylko jeden nabór wniosków na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji. Ważność 
dokumentacji, którą mamy opracowaną na nasze zadania wygasa w tym roku, dlatego też 
musimy zdecydować, czy będziemy taki wniosek składać. W tym temacie możemy liczyć na 
niewielką pomoc ze strony KOWR. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w obchodach 
Powiatowego Dnia Strażaka oraz w obchodach Powiatowego Dnia Rolnika w Opinogórze, 
gdzie zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Z Przewodniczącą Koła z 
Gruduska uczestniczyłem w Przasnyszu w konferencji poświęconej działalności Kół Gospodyń 
Wiejskich, nasze Koło odebrało nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca za swój wyrób 
kulinarny. Jak co roku organizujemy letni wypoczynek naszych dzieci, otrzymaliśmy 10 miejsc 
na kolonie w m. Stegna i 15 miejsc w Jastrzębiej Górze. Do tych ośrodków dzieci zostaną 
dowiezione autokarami. Ponadto na miejscu będą organizowane półkolonie, uczestnictwo 
zadeklarowało 30 dzieci, koszt to 450 zł od osoby. Za wkład w organizację wypoczynku 
letniego naszych dzieci słowa podziękowania należą się Pani Kierownik i pracownicom GOPS. 
Złożyliśmy wniosek o refundację kosztów zagospodarowania stawu w Rąbieżu Gruduskim, 
możemy spodziewać się zwrotu kwoty ok. 27 tys. zł. Pragnę zakomunikować, że w dniu 8 
września planujemy zorganizować gminne dożynki, dobrze byłoby aby w ich organizację 
włączyły się sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich. Z informacji, jakie uzyskałem w czasie 
rozmów z Panią Cicholską oraz z Powiatowym Komendantem Policji Panem Grabowskim, od 
1 września w Regiminie rozpocznie funkcjonowanie Posterunek Policji a u nas będzie wydział 
tego Posterunku. Ogrodzony został stadion sportowy od strony stawu, przez cztery dni na 
naszych drogach pracowała równiarka, na drogi te był wywożony żwir. Potrzeby w tym 
zakresie załatwione zostały tylko częściowo.” 
 
Kierownik GOPS Pani Hanna Bęcławska poinformowała o organizacji imprezy z okazji Dnia 
Dziecka. Od sponsorów na cele tej imprezy zebrano kwotę 6.940,83 zł, po dokonaniu 
zakupów m.in. na słodycze, wędliny, napoje itp. na organizację podobnej imprezy w roku 
przyszłym pozostało 779,74 zł. W organizację włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich, które 
dla dzieci upiekły ciasta, strażacy, Pan Wójt we własnym zakresie zakupił dla dzieci lody. 
 
Dziękując wszystkim sponsorom, Pan Wójt i Pani Kierownik GOPS, wręczyli pisemne 
podziękowania radnym oraz sołtysom obecnym na Sesji Rady. 
 
Sołtys wsi Wiśniewo Pan Jerzy Smoliński zwrócił się do Pana Wójta z pytaniem, na jakim 
etapie jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku Wiśniewa? 
 



  

Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek postulował, aby w związku ze zbliżającymi się 
żniwami wznowić wywóz żwiru na drogi gminne., przypomniał o konieczności okopania 
rowami drogi w Humięcinie. 
 
Sołtys wsi Przywilcz Pan Jerzy Żerański prosił o wycięcie zarośli przy drodze Przywilcz – 
Pszczółki oraz o tablicę informacyjną z szybą dla wywieszania informacji sołeckich. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski uważał, że taka tablica konieczna jest także dla sołectwa w 
Grudusku, gdyż wywieszane informacje na słupie ogłoszeniowym są zaklejane przez inne 
ogłoszenia. 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Ryszard Sawicki wnioskował o podjęcie działań w celu naprawy 
poboczy dróg. 
 
Sołtys wsi Kołaki Wielkie Pani Alina Łojewska zwróciła się z pytaniem, czy przed dożynkami 
odbędzie się spotkanie organizacyjne? 
 
Sołtys wsi Pszczółki Górne Pan Lucjan Purzycki poinformował o załamanej nawierzchni drogi 
z Pszczółek do Wiśniewa, przy gruntach Pana Smolińskiego. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że jednym z problemów związanych z 
budową kanalizacji w Kierunku Wiśniewa jest sprawa związana z uzyskaniem zgody na 
przejście przez grunty rolne od 2-3 właścicieli. 
Pan Wójt oświadczył, że o wszystkich potrzebach związanych z naprawą dróg powiatowych 
na bieżąco informuje Zarząd Powiatowy, również zgłoszone na dzisiejszej Sesji wnioski 
zostaną przekazane. Własnymi siłami trudno jest wykonywać prace porządkowe, gdyż w tej 
chwili Pan Wójt dysponuje tylko dwoma pracownikami, którzy są także wykorzystywani przy 
zbiórce odpadów komunalnych, oraz dwoma osobami, które w ramach prac odrabiają 
nałożone kary. Urząd Pracy w tej chwili nie posiada etatów. Pan Wójt był zdania, że 
mieszkańcy wsi we własnym zakresie powinni przystąpić do odkrzaczania przydrożnych 
rowów, gdyż dysponują sprzętem, który można wykorzystać do tych celów. Sołtys z 
Gruduska do wywieszania informacji może wykorzystywać tablicę znajdującą się przy 
Urzędzie Gminy. Pod koniec lipca odbędzie się spotkanie z sołtysami w sprawie 
przygotowania dożynek, powołany zostanie zespół organizacyjny. Pan Wójt przekazał 
informację o zamiarze organizacji dożynek jeszcze przed żniwami, aby można było 
zabezpieczyć kłosy zbóż na wieńce dożynkowe. 
 

Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że w okresie międzysesyjnym 
uczestniczył w przygotowaniach do VII Sesji Rady Gminy Grudusk, pełnił dyżur w 
Urzędzie Gminy, przyjmował interesantów. Brał udział w posiedzeniach Komisji 
Społeczno-Socjalnej i Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony  
Środowiska. Uczestniczył także w obchodach Gminnego Dnia Strażaka, brał udział w 
festynie przygotowanym z okazji Dnia Dziecka. 
 
Ad.pkt.4 
 
     Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że zgodnie z art. 
28aa ust. ustawy o samorządzie gminnym „Raport o stanie Gminy Grudusk za 2018 
rok” w terminie do 31 maja br. Wójt Gminy przekazał radnym, udostępnił do 
zapoznania się wszystkim mieszkańcom gminy na stronie internetowej. 

 



  

Art.28aa ust.4 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że nad przedstawionym 
raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
W debacie głos mogą zabierać radni, bez ograniczeń czasowych a także mieszkańcy 
gminy, którzy chcąc zabrać głos w debacie zobowiązani byli złożyć na  ręce 
Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 
Zgłoszenia te powinny wpłynąć najpóźniej do dnia wczorajszego a ich maksymalna 
liczba (zgodnie z art.28aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym) to 15. 
Pan Przewodniczący oświadczył, że takie zgłoszenia nie wpłynęły. 

Ponieważ nie było zgłoszeń mieszkańców gminy do udziału w debacie, Pan 
Przewodniczący o zabranie głosu poprosił radnych. 
 
Nikt z radnych nie zgłosił się do debaty nad Raportem. 
 
Przewodniczący Komisji Rady, Pan Zdzisław Gorczyca i Pan Kamil Kącki przekazali 
pozytywne opinie na temat Raportu. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że uchwałę w sprawie 
udzielenia Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu a to oznacza, że uchwała będzie przyjęta, kiedy liczba 
głosów „za przyjęciem uchwały” będzie przewyższać, przynajmniej o jeden, sumę 
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 
Zgodnie z zapisem ustawowym, niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum 
zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Wójtowi wotum 
zaufania, a w przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach 
Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie 
odwołania Wójta. 
 
W głosowaniu Uchwała Nr 64/VII/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grudusk 
wotum zaufania podjęta została jednomyślnie (głosowało 14 radnych, Uchwała, karta 
głosowania imiennego oraz „Raport o stanie Gminy Grudusk za 2018 rok - w 
załączeniu protokołu). 
 
Ad.pkt.5 
 
     Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz                  
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok nie było przedstawiane, gdyż zostało 
dokładnie przeanalizowane na posiedzeniach Komisji Rady. 
 

(sprawozdanie w załączeniu protokołu) 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Malinowski odczytał Uchwałę Komisji 
Nr 1/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wykonania przez Wójta Gminy budżetu 
za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grudusk. 

(w/w Uchwała w załączeniu protokołu) 
 

 



  

Pan Zdzisław Gorczyca – Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Pan Kamil 
Kącki – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony 
Środowiska, w imieniu swoich komisji przedstawili pozytywne opinie o wykonaniu 
budżetu gminy za 2018 rok.  
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski odczytał: 
1/ Uchwałę Nr Ci.122.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Grudusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, 
2/ Uchwałę Nr Ci.173.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Grudusk. 

(w/w Uchwały w załączeniu protokołu) 
 

Pan Michał Zakrzewski – Przewodniczący Rady przedstawił  i poddał pod głosowanie 
następujące projekty uchwał:  
 
1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 
  
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 65/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie  
(głosowało 14 radnych). 
 
2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 
2018 rok  (Pan Przewodniczący przypomniał radnym, że przyjęcie przez Radę tej 
uchwały musi zapaść bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady) 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 66/VII/2019 została przyjęta jednomyślnie  
(głosowało 14 radnych). 
 

(powyższe Uchwały oraz karty głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski złożył Panu Markowi Piotrowiczowi – 
Wójtowi Gminy oraz Pani Małgorzacie Miłoszewskiej – Skarbnikowi Gminy 
podziękowania za wykonanie budżetu za 2018 rok.  
 
Ad.pkt.6 
 
         Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku  
za 2018 rok oraz plan organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 
roku przedstawił Pan Marek Szpakut – Dyrektor GOKiS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (informacja w załączeniu protokołu) 
 

W uzupełnieniu wystąpienia, Pan Dyrektor zaprezentował zdjęcia z głównych imprez 
organizowanych przez GOKiS.  
 
Komisje Rady do zaprezentowanych informacji nie zgłosiły uwag. 
 



  

 
 
Ad.pkt.7 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawia się 
następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 67/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk 
na lata 2019-2031 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 68/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
 
Komisje Rady wyraziły pozytywną opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 69/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Grudusk, 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne (opinia Komisji Społeczno-Socjalnej 
niejednomyślna). 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 70/VII/2019 została przyjęta 11 głosami przy 3 
głosach wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz- „w ostatnim okresie stwierdza się, że mieszkańcy 
wystawiają duże ilości worków z trawą, pracownicy zajmujący się zbiórką odpadów 
nie są w stanie ich zebrać w ciągu jednego dnia. 20 worków z trawą to chyba lekka 
przesada a to wszystko później wpływa na ogólną wagę wszystkich wywożonych na 
wysypisko odpadów. W każdy piątek śmieci są wybierane z koszów a już w niedzielę 
wystają z nich foliowe worki z odpadami, które wrzucają tam mieszkańcy. Apeluję do 
wszystkich mieszkańców o rozwagę w tym temacie.” 
 

        - projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 



  

zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych  

 
  Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 71/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
lokali w budynku mieszkalnym, stanowiących własność Gminy Grudusk na rzecz 
najemców lokali wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w budynku 
gospodarczym oraz udziałem w prawie własności gruntu 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 72/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że trzy rodziny zamieszkujące 
budynek wyraziły zgodę na wykup mieszkań wraz z 25-arową działką i budynkiem 
gospodarczym. 
 
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Żarnowo 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 73/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na 
ławników 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że w tym roku kończy się 
kadencja dotychczasowych ławników sądowych i zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, najpóźniej w październiku Rada 
Gminy powinna dokonać wyboru ławników na kolejną kadencję. 
Zgodnie z cytowaną wcześniej ustawą, w terminie do 30 czerwca trwa zgłaszanie 
kandydatów na ławników, w naszej gminie do dnia dzisiejszego zgłoszono 1 
kandydata. Art.163 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych mówi, że 
przed przystąpieniem do wyborów, Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawi na 
Sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w 
zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 
Dlatego też Pan Przewodniczący prosił radnych, aby w dowolnej liczbie zgłoszeni 
zostali kandydaci do tego zespołu. 



  

 
 
Do Zespołu  d/s zaopiniowania kandydatów na ławników zgłoszeni zostali 
następujący kandydaci: 
Pani Hanna Brzozowska 
Pan Zdzisław Gorczyca 
Pan Grzegorz Mierzejewski 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 74/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze od obowiązku realizacji obniżonego 
tygodniowego wymiaru zajęć; określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela; 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 75/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Grudusk dotyczącej 

opłaty targowej 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 76/VII/2019 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 14 
radnych). 
 

(podjęte Uchwały oraz karty głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.8 
 
      Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, jakie działania podejmuje Wójt 
Gminy w zakresie pozyskania oszczędności, prosił także o informację, kiedy radnym zostaną 
wypłacone zaległe diety? 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz – „gdyby zapadły decyzje, jakie działania mamy 
podejmować to w oparciu o to byłby konstruowany budżet gminy. Dotychczasowe kredyty są 
systematycznie spłacane więc uważam, że na inwestycje można zaciągnąć kolejny kredyt, 
współczynniki RIO są pozytywne. Nie zaciągamy kredytów (np. na bieżące wydatki). Jest już 
ostatnie rozdanie środków unijnych i szkoda byłoby z nich nie skorzystać, wyborcy mogą nas 
za to rozliczyć. Będzie ostatnie rozdanie środków z PROW 2014-2020 na budowę sieci 
kanalizacyjnej w kierunku Ciechanowa, na którą posiadamy dokumentację. Nic nie robić, to 
nie jest dobre rozwiązanie. Jestem za tym, aby zaoszczędzać także małe pieniądze, opłata 



  

targowa była przez dłuższy czas zaniechana a nasi pracownicy muszą sprzątać plac po 
handlujących. Do tej pory wydaliśmy prawie 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji na 
zaplanowane inwestycje, więc nie można z nich rezygnować. Po wakacjach wrócimy do tego 
tematu. Osobiście jestem otwarty na wszelkie propozycje, niech radni wskażą gdzie szukać 
oszczędności. Można było przyjąć wyższe stawki opłat na odbiór odpadów komunalnych, ale 
Rada nie chciała.” 
 
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Miłoszewska przeprosiła za opóźnienia w wypłacie diet dla 
radnych i sołtysów i obiecała, że wkrótce będą one wypłacone. 
 
Radny Pan Robert Kaszuba stwierdził, że gmina musi się rozwijać, nie stać w miejscu, więc 
logiczne jest to, że Wójt chce coś robić. 
 

Sołtys wsi Humięcino Pan Waldemar Płatek poinformował, że sołtysi są w stanie 
zrezygnować z diet za udział w Sesjach Rady. 
 
Skarbnik Gminy Pan Małgorzata Miłoszewska oświadczyła, że nie można zrzec się 
diet, jedynie można przekazać ją na jakiś cel lub Rada powinna podjąć w tej sprawie 
uchwałę. 
 
Radny Pan Wojciech Kołakowski uważał, że rezygnacja z diet może wpłynąć na 
uczestnictwo w obradach Rady. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski stwierdził, że wszyscy jesteśmy samorządowcami i 
decyzja z rezygnacji z diet powinna być sprawą każdej osoby. Jeżeli radni i sołtysi 
mają złożyć rezygnację z diet, to czy pracownicy Urzędu nie powinni zrezygnować z 
poborów? 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz zapoznał z wnioskiem mieszkańców wsi Żarnowo o 
utworzenie w obszarze Żarnowo Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego pod nazwą 
„Stawy Żarnowo”. 

(wniosek w załączeniu protokołu) 
 

Pan Wójt poinformował, że w dniu wczorajszym przez radcę prawnego Urzędu Gminy 
ustalone zostały prawne zasady postępowania w tej sprawie, teraz oczekujemy 
decyzji od Rady Gminy, na kolejnej Sesji podjęta zostałaby odpowiednia uchwała. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski zwrócił się z pytaniem, czy mieszkańcy Żarnowa zdają 
sobie sprawę z tego, że przez utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
zawiązują sobie ręce pod względem inwestycji? 
 
Sołtys wsi Żarnowo Pan Ryszard Sawicki oświadczył, że mieszkańcy mają pełną 
świadomość podejmując takie działania, wiedzą, że utworzenie takiego Zespołu może 
np. ograniczyć rozwój hodowli. Pan sołtys wyraził nadzieję, że powstanie Zespołu 
wstrzyma budowę kurników do czasu opracowania Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
 



  

Na prośbę Przewodniczącego Pana Michała Zakrzewskiego Rada jednomyślnie 
poparła wniosek mieszkańców Żarnowa w sprawie utworzenia w obszarze Żarnowo 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego pod nazwą „Stawy Żarnowo”. 
 
Zamykając obrady Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski życzył uczestnikom 
obrad dobrego wypoczynku w okresie wakacji. 
 
Ad.pkt.9 

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


