
PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 29 lipca 2019 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.9oo, zakończono o godz.1010. 

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 13 radnych.  
Na protokolanta powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Porządek obrad VIII nadzwyczajnej Sesji Rady został przyjęty jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych) w następującym brzmieniu:  
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach:  
- przyjęcia do realizacji projektu pn. „Stawiamy na lepsze jutro”, 
- stwierdzenia właściwości Rady Gminy Grudusk do załatwienia skargi Pani Barbary 
Sepełowskiej na działalność Wójta Gminy Grudusk. 

3. Sprawy różne 
 4. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Hanna Bęcławska 
poinformowała, że projekt pn. „Stawiamy na lepsze jutro dotyczy dwóch gmin, 
Grudusk i Czernice Borowe oraz Fundacji Regeneracja z Regimina, która jest 
mózgiem całego projektu oraz jednostką wiodącą i nadzorującą. Fundacja ta już od 
wielu lat współpracuje z gminami, szczególnie z gminą Czernice Borowe i to w 
ramach projektów dotyczących w szczególności opieki społecznej. 
Projekt pn. „Stawiamy na lepsze jutro” realizowany będzie od sierpnia 2019 roku do 
lipca 2021 roku. Projekt ten podzielony jest na trzy etapy, w każdym etapie z terenu 
naszej gminy uczestniczyć będzie po 10 rodzin, z 10-cioma dziećmi, wśród których 
musi być jedna osoba niepełnosprawna. Projekt dotyczył będzie tylko osób 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, bez wglądu na 
dodatkowe czynniki, jak np. wiek czy pobieranie różnych zasiłków.  
W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla czterech osób na prawo 
jazdy kategorii „B”, gdyż dla wielu rodzin przeszkodą w zdobyciu prawa jazdy jest 
bariera finansowa. Oprócz tego będą szkolenia zawodowe, szkolenia umiejętności 
społecznych. Wszystkie te szkolenia będą przeprowadzone po uzgodnieniach z 
uczestnikami. W projekcie uczestniczył będzie pośrednik pracy, prawnik, psycholog. 
Dzieci uczestników projektu, będą miały zapewniona opiekę na czas uczestnictwa 
rodziców w szkoleniach, projekt obejmuje także wyjazdy integracyjne dla dzieci z 
rodzinami. Koszty realizacji projektu leżą po stronie Fundacji, nasza gmina nie ponosi 
żadnych kosztów. 
 
 



  

 
W głosowaniu imiennym Uchwała Nr 77/VII/2019  w sprawie  przyjęcia do realizacji 
projektu pn. „Stawiamy na lepsze jutro” została przyjęta jednomyślnie (głosowało 13 
radnych).  
 

(Uchwała oraz karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 

Przystąpiono do rozpatrzenia drugiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
właściwości Rady Gminy Grudusk do załatwienia skargi Pani Barbary Sepełowskiej na 
działalność Wójta Gminy Grudusk. 
Skarga nie była odczytywana, gdyż radni wcześniej zapoznali się z jej treścią. 

(skarga w załączeniu protokołu) 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, czy były zbierane podpisy od 
mieszkańców wyrażających zgodę na przekazanie działek pod budowę drogi do 
Polanki? 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że w celu pozyskania uzgodnień 
własnościowych takie podpisy zbierał Pan Robert Kaszuba. 
Przystępując do realizacji planów modernizacji drogi do Polanki czy też drogi 
Humięcino-Mierzanowo, gmina poszła w kierunku uzyskania zgody od właścicieli 
działek, chociaż obowiązujące przepisy zezwalają na realizację inwestycji drogowej 
bez zgody właściciela na przekazanie działki. W jednym przypadku właścicielka 
działki chciała jej zamiany na inną, jednak poszliśmy w kierunku wykupienia tych 
gruntów. Problem stanowi także droga do Pszczółek-Czubaków, która jako gminna 
usytuowana jest na własności prywatnej. 
Pan Wójt oświadczył, że kontrolę zarzutów Pani Sepełowskiej przeprowadziła Pani 
Bożena Rogowicz – pracownik Urzędu Gminy. Przyczyną sporów Pani Sepełowskiej z 
sąsiadami są zażyłości sprzed lat. Gnojowica może spływać na posesję Pani 
Sepełowskiej, gdyż sąsiad mieszka na wyższym terenie i nie posiada płyty gnojowej. 
Zgromadzonego obornika posiada bardzo mało, chociaż prowadzi hodowlę zwierząt.  
 
W dyskusji radni uznali, że rozstrzygnięcie zdarzeń opisanych w skardze powinno 
leżeć raczej w gestii policji a nie gminy. 
 
W głosowaniu imiennym Uchwała Nr 78/VII/2019  w sprawie stwierdzenia 
właściwości Rady Gminy Grudusk do załatwienia skargi Pani Barbary Sepełowskiej na 
działalność Wójta Gminy Grudusk została przyjęta 12 głosami przy 1 głosie 
przeciwnym (głosowało 13 radnych).  
 
Zgodnie z w/w Uchwałą do rozpatrzenia skargi zobowiązana została Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji, która własną opinię w tej sprawie przedstawi Radzie Gminy na 
kolejnej Sesji. 
 

(Uchwała oraz karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
 
 



  

Ad.pkt.3 
 
     Radny Pan Zdzisław Gorczyca zwrócił się z pytaniem, czy w okresie wakacji 
zaplanowane są imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży? Mamy obiekty sportowe, 
które nie są wykorzystywane. 
Kolejny postulat Pana Gorczycy dotyczył konieczności realizacji wniosku 
wystosowanego już przez Komisję Rewizyjną a związanego z odwodnieniem hali 
sportowej. 
Następnie Pan Zdzisław Gorczyca odczytał pismo członków klubu miłośników 
wędkarstwa z Gruduska, którzy dla ugruntowania własnej działalności oczekują 
pomocy finansowej ze strony gminy. 
Członkowie klubu płacą składki, zakupują narybek, przeprowadzają prace 
porządkowe przy stawie, do tej pory w zagospodarowanie tego stawu włożyli ok. 5 
tys. zł. Na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Gruduska uchwalili kwotę 6 tys. zł na 
potrzeby klubu, jednak do tej pory pieniądze te nie spłynęły. Nad staw przychodzi 
sporo ludzi z Gruduska a nie ma tam nawet jednej ławki. Te wszystkie problemy 
zostały opisane w piśmie skierowanym do Wójta Gminy, jednak do tej pory wędkarze 
nie doczekali się odpowiedzi. 
 
Radna Pani Beata Ciska  interesowała się, czy aktualny jest temat remontu małej sali 
gimnastycznej w szkole w Grudusku? 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że ze względu na trudności 
finansowe ograniczane są koszty utrzymania stawu w Grudusku. Mimo to staw 
ostatnio, ze względów bezpieczeństwa, został odgrodzony od stadionu a dwie ławki, 
zakupione z funduszu sołeckiego, zamontowano na stadionie. Wykaszanie terenu 
wokół stawu miał dokonywać pracownik Spółdzielni, jednak koszt tych prac byłby za 
wysoki. Stąd też wykaszaniem zajęli się sami członkowie klubu wędkarskiego, robił to 
też Pan Andrzej Malinowski.  
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt złożył informację na temat wywożenia 
naszych dróg destruktem asfaltowym. Uczyniono tak na drodze wiodącej do posesji 
zamieszkiwanej m.in. przez Państwa Walis, dokończono utwardzenie ostatniego 
odcinka drogi do Pszczółek-Czubaków, siedem samochodów destruktu przeznaczono 
na ulicę Cichą w Grudusku. Nie wiadomo, czy będzie jeszcze możliwość pozyskania 
destruktu, w planach było zgromadzenie na pryzmie co najmniej dwóch samochodów 
destruktu na najpilniejsze potrzeby. 
Pan Wójt zapewnił, że będzie rozmawiał z Dyrektorem GOKiS i Dyrekcją Szkoły w 
Grudusku na temat organizacji imprez sportowych w okresie wakacji.  
Zaplanowany remont małej sali gimnastycznej w szkole w Grudusku został 
wstrzymany z uwagi na obawy, że faktura firmy, która wykonywałaby to zadanie, nie 
zostanie uregulowana w terminie. 
Pan Wójt zapewnił, że dokładnie zapoznał się z wnioskami Komisji Rewizyjnej, ale 
dzisiaj nie stać nas na dokonanie odwodnienia hali sportowej. 
Przyjmowane są wnioski o odszkodowania za straty w zbiorach spowodowane suszą. 
Straty te dotyczą zbiorów kukurydzy, zbóż jarych oraz użytków zielonych. Do dnia 
dzisiejsze wpłynęło już 30 wniosków a będą one zbierane do 5 sierpnia. Oceny 
poniesionych strat dokona powołana już komisja. 



  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmował wnioski 
na dofinansowanie zbiórki azbestu. Odbyły się dwa nabory, w pierwszym 
dofinansowanie zadania w 50 % (w naszej gminie została już wybrana firma do 
realizacji tego zadania) w drugim naborze dofinansowanie w 100 %, gmina nic nie 
dokłada z własnego budżetu. 
Z WFOŚiGW podpisane zostało porozumienie na utworzenie na naszym terenie 
punktu konsultacyjnego, w którym przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie 
różnych zadań, np. zakup pieców czy ocieplenie budynków. 
Dwaj pracownicy, którzy odrabiają tzw. godziny sądowe, dokonują wycinki zarośli 
przy naszych drogach, dzisiaj np. będzie wykaszana ul. Mazowiecka, wkrótce zadanie 
to będzie realizowane także w Rąbieżu Gruduskim, w rejonie świetlicy wiejskiej. 
Pan Wójt oświadczył, że wkrótce trzeba będzie podjąć dyskusję na temat dowozu 
dzieci do szkól w nowym roku szkolnym. Obowiązek dowozu do szkoły dotyczy dzieci 
z miejscowości oddalonych o ponad 3 km od szkoły. Musimy rozważyć, czy do 
dowozu na mniejszych odcinkach nie zastosować dopłaty? 
 
W dyskusji na temat dowozu dzieci do szkół radni wyrazili opinię, że nie powinno być 
dopłat do dowozu z bliższych miejscowości, gdyż stwierdza się, że wiele dzieci jest 
dowożonych do szkoły przez rodziców własnymi pojazdami. 
 
W dalszej części wystąpienia Pan Wójt przekazał informację, że Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie podpisało umowę z firmą z Pułtuska na przewóz młodzieży szkolnej 
do szkół, także w Mławie i Przasnyszu. Pan Wójt będzie rozmawiał z 
przedstawicielami firmy autobusowej, aby utworzone zostały kursy autobusów w 
późniejszych godzinach. 
Na zakończenie Pan Wójt zwrócił się do radnych z pytaniem, czy będzie można 
dokonać przesunięć w budżecie gminy na sfinansowanie tegorocznych, parafialno-
gminnych dożynek, w szczególności występów artystycznych, nagłośnienia i 
naświetlenia? 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski zgłosił propozycję, aby na organizację 
dożynek każde sołectwo zaplanowało 5-10 % własnego funduszu. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski uważał, że takie planowanie nie da żadnego rezultatu, 
gdyż nie będzie spływu tych środków z budżetu gminy. 
 
 
Ad.pkt.4 
 
    Po wyczerpaniu porządku obrad, VIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 
zamknięta. 
 
 
 
         Protokółował                                                      Przewodniczący Rady 
      Jerzy Czarniewicz                                               mgr inż.Michał Zakrzewski 


