
 
PROTOKÓŁ Nr XI/2020 

Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 20 stycznia 2020 roku 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1505. 

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 XI Sesji Rady w 
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. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2020-2031. 
    5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
        - zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Purzyce-Trojany, 
       - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudusk, 
       - udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu            
         Administracyjnego w Warszawie dotyczącą Uchwały o ustanowieniu Zespołu   
         Przyrodniczo-Krajobrazowego „Stawy Żarnowskie”, 
       - rozpatrzenia petycji Pana D.Z., reprezentowanego przez Kancelarię  
         Adwokacką w Białymstoku, 
       - przekazania petycji według właściwości, 
       - przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok, 
       - przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok. 
    6. Pytania i wnioski. 
    7. Zamknięcie obrad. 
 
Następnie Pan Przewodniczący zgłosił wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić 
jeszcze trzy projekty uchwał:  
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty 
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują 
mieszkańcy 
- w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana J.R. dotyczącego „podjęcia wszelkich starań 
przez Radę Gminy w sprawie zablokowania budowy kurników w m. Żarnowo”. 
Poinformował, że z projektami tych uchwał radni mieli możliwość zapoznania się na 
posiedzeniach komisji. 
 



  

W głosowaniu w/w porządek obrad wraz z wnioskowanymi przez Pana 
Przewodniczącego zmianami, został przyjęty jednomyślnie (głosowało 14 radnych, 
karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu). 
 
Ad.pkt.2 
 
   Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski zgłosił wniosek, aby protokół z  X  
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 był wywieszony na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy, jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz dostępny u protokolanta obrad. 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca zgłosił uwagę, że protokół X Sesji Rady powinien 
zawierać jego wypowiedź o następującej treści (wypowiedź związana z 
zaprezentowaniem opinii Komisji Społeczno-Socjalnej odnośnie projektu uchwały w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty): „Komisja Społeczno-Socjalna na posiedzeniu w dniu 

10.12.2019 r. ustaliła, że różnica kwoty 727 tys. zł wynikająca z przetargu na wybór 
firmy odbierającej odpady a wyliczeniami stawek (22 zł i 48 zł) 817.848 zł wynosi 90 
tys. zł (tj. 7.500 zł miesięcznie). Na posiedzeniu Komisji ustalono kwoty 20 zł za 
odpady segregowane i 46 zł za odpady niesegregowane.” 
 
W głosowaniu w/w protokół poddany został pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie 
wraz z wnioskiem Pana Zdzisława Gorczycy (głosowało 14 radnych). 

(karta głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
     Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz w swoim wystąpieniu złożył następujące 
informacje: 
- w okresie międzysesyjnym, wspólnie z Panią Skarbnik Pan Wójt był dwukrotnie w 
Warszawie celem podpisania umowy na dofinansowanie wyposażenia pracowni 
informatycznej w szkole w Grudusku oraz w sprawie rozliczenia dofinansowania 
zbiórki azbestu; 
- uczestniczył w spotkaniach wigilijnych kół gospodyń wiejskich, brał udział w 
spotkaniu z Marszałkiem Województwa, który odwiedził naszą gminę, 
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie zbiórki zużytej folii rolniczej, czekamy teraz na podpisanie 
umowy, harmonogram zbiórki folii Pan Wójt ustali z sołtysami. Wyłonienie 
wykonawcy zbiórki folii, to zdaniem Pana Wójta okres dwóch tygodni; 
- od 1 lutego br. będą przyjmowane wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, 
gospodarstwa, które będą ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane przy 
chowie bydła, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o ilości posiadanych 
zwierząt; 
- w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw-2020, złożone 
zostały trzy wnioski o dofinansowanie: wymiany drzwi  i bramy garażowej w świetlicy 



  

w Leśniewie Dolnym – 20 tys. zł, remontu podłogi w świetlicy w Żarnowie – 20 tys. 
zł, wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Przywilczu – 12 tys. zł; 
- wspólnie z Panią Kierownik GOPS, Pan Wójt ustalił już plan organizacji imprezy z 
okazji Dnia Dziecka. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Grudusk, przyjmował interesantów.  
Brał udział w Wigilii Gminnej oraz Wigilii w  Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.  
Miał także zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem.  
 Uczestniczył w przygotowaniach do XI Sesji Rady Gminy Grudusk oraz brał udział w 
posiedzeniach komisji. 
 
Po udzieleniu powyższej informacji, Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu 
Dyrektora GOKiS Pana Marka Szpakuta. 
 
Pan Marek Szpakut – Dyrektor GOKiS oświadczył, że otrzymał od Wójta Gminy 
informację o dyskusji, jaka toczyła się na posiedzeniu Komisji Rady na temat 
planowanego remontu budynku GOKiS. Okazało się, że nie wszyscy radni wiedzą o 
zakresie tego remontu. 
Pan Dyrektor omówił poszczególne zadania ujęte w kosztorysie, zwrócił uwagę, że 
niektóre, niezbędne do wykonania prace są dość kosztowne, jak np. instalacja 
gazowa to koszt ok. 100 tys. zł. Jest ona jednak niezbędna, gdyż 20-letni piec 
węglowy długo nie wytrzyma i trzeba będzie go wkrótce wymienić. Dość drogie jest 
wykonanie platform dla niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu w postaci krzeseł, 
biurek to koszt ok. 25 tys. zł, wysokie są koszty wymiany okien i drzwi, urządzeń 
energii odnawialnej. Naprawy wymaga dach, który ma być docieplony, wykonana 
będzie obróbka kominów i orynnowanie. Dobudowane będą toalety dla 
niepełnosprawnych i toalety damskie, składające się z dwóch pomieszczeń. Wniosek 
na dofinansowanie zadania nie mógł być złożony na remont, tylko na budowę i 
rozbudowę. Z 217 złożonych wniosków o dofinansowanie podobnych zadań, przeszło 
tylko 17, w tym nasz. Pan Dyrektor oświadczył, że projektant przedstawił tak wysokie 
koszty, gdyż uważał, że po przetargu na wybór firmy realizującej zadanie, mogą one 
być jeszcze wyższe i wtedy będzie duże zaskoczenie. Przed przystąpieniem do 
sporządzenia projektu, zasięgnięta była opinia od dwóch firm. 
W dalszej części wystąpienia Pan Dyrektor ustosunkował się do zarzutów odnośnie 
znikomej działalności GOKiS. Stwierdził, że najwięcej o działalności GOKiS mówią ci, 
którzy w ogóle nie przychodzą na organizowane imprezy. W GOKiS działają różne 
zespoły, odbywają się imprezy plenerowe. W najbliższą niedzielę przyjedzie do 
Gruduska zespół z Ciechanowa, który zaprezentuje nam najpopularniejsze kolędy. 
Już planowane są imprezy na przyszłość, np. dożynki gminne. 
Pan Dyrektor był zdania, że jak ktoś przychodzi na organizowane imprezy, to inaczej 
ocenia działalność GOkiS. Pieniędzy nie wydaje się w ciemno, można to robić dopiero 
po uchwaleniu budżetu. 
 
 
 
 



  

Ad.pkt.4 
 
      Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że projekt budżetu 
gminy na 2020 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 oraz 
autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2020 rok i WPF na lata 2020-2031, były 
przedmiotem dokładnej analizy na posiedzeniach Komisji Społeczno-Socjalnej i 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. 
 
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Pan Zdzisław Gorczyca i Przewodniczący 
Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Pan Kamil Kącki 
poinformowali, że na posiedzeniach ich Komisji zaprezentowane autopoprawki jak i 
projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031, zaopiniowane 
zostały pozytywnie, bez uwag. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poddał pod głosowanie imienne: 
 
- autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031 – 
przyjęte zostały jednomyślnie (głosowało 14 radnych), 
- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na 
lata 2020–2031 – Uchwała Nr 100/VI/2020 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 
14 radnych), 
- autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok – przyjęte zostały 13 
głosami przy 1 głosie przeciwnym (głosowało 14 radnych), 
- projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok – Uchwała Nr 101/V/2020 przyjęta 
została 13 głosami przy 1 głosie przeciwnym (głosowało 14 radnych). 

 
(przyjęte autopoprawki oraz Uchwały wraz z kartami głosowania imiennego -  w 

załączeniu protokołu) 
 

Ad.pkt.5 
 
     Dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał przedstawiają 
się następująco: 
 
- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty 

 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że na ostatniej Sesji Rady była 
podejmowana ta sama uchwała, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła 
jej nieważność, gdyż uchwała nie zawierała zapisu o ustalonych ulgach w opłatach w 
przypadku posiadania kompostownika. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w kompostowniku powinna być zbierana trawa, liście, drobne 
gałązki, okresowo przemieszane, nie wolno gromadzić innych odpadów. 
Kompostownik musi być przesypywany ziemią lub torfem, zabezpieczony przed 
dostawaniem się gryzoni, wymagana lokalizacja to co najmniej 2 metry od miedzy z 
sąsiadem. Może być umiejscowiony na płycie gnojowej, jednak składowane w nim 
odpady nie mogą się mieszać z obornikiem. 



  

Pan Wójt był zdania, że w tej chwili trudno jest przewidzieć, ile gospodarstw 
zadeklaruje posiadanie kompostownika. W ubiegłym roku wykazano, że odstawiliśmy 
27 ton odpadów typu „bio” a to daje kwotę 20.412 zł. Inne gminy ulgę w przypadku 
posiadania kompostownika ustaliły w wysokości 1 zł lub 2 zł. 
 
Pani Bożena Rogowicz-Staniszewska – inspektor Urzędu Gminy stwierdziła, wysokość 
ulgi za posiadanie kompostownika musi być spójna z ofertą firmy, która zbiera 
odpady z terenu naszej gminy. Jaka stawka będzie najkorzystniejsza trudno dzisiaj 
stwierdzić, wszystko będzie zależało od ilości gospodarstw, które zadeklarują 
posiadanie kompostownika. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski uważał, że przede wszystkim musimy mieć na uwadze 
bilansowanie się kosztów związanych ze zbiórką odpadów. Za posiadanie 
kompostownika można ustalić kwotę ulgi w wysokości 3 zł a w przyszłym roku 
zobaczymy, czy jest to dla nas korzystne. 
 
Radny Pan Robert Kaszuba stwierdził, że cały proces zbiórki odpadów powinien być 
spójny. W związku z zastosowaniem ulgi za posiadanie kompostownika do gminy 
wpłyną mniejsze pieniądze, ale i firma, które odbiera odpady, powinna zejść z 
pewnych kosztów. 
 
Radny Pan Adam Olszewski był zdania, że w związku z powstaniem kompostowników 
ilość odstawianych odpadów powinna się zmniejszyć, dlatego też należy uważnie 
kontrolować, czy tam, gdzie mają być kompostowniki, nie są wystawiane do zbiórki 
bioodpady. 
 
Radny Pan Kamil Kącki również uważał, że ulgę za posiadanie kompostownika należy 
ustalić w wysokości 3 zł a na ocenę efektów tej decyzji trzeba poczekać do 
przyszłego roku. 
 
Przewodniczący stałych Komisji Rady, Pan Zdzisław Gorczyca i Pan Kamil Kącki 
poinformowali, że opinie ich Komisji w sprawie projektu uchwały są pozytywne, ale 
niejednomyślne. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały, gdzie stawka zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami w przypadku zadeklarowania kompostownika, wynosi 3 zł. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 102/XI/2020 przyjęta została 8 głosami przy 4 
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne, niejednomyślne. 
 



  

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 103/XI/2020 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Purzyce-Trojany 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że sołtys wsi Purzyce-Trojany Pan 
Stanisław Kabziński, ze względu na stan zdrowia, złożył pisemną rezygnację z 
pełnionej funkcji. 

(pismo Pana Kabzińskiego w załączeniu protokołu) 
 

Termin Zebrania Wiejskiego w Purzycach-Trojanach, celem wyboru sołtysa, ustalono 
na dzień 19 lutego 2020 roku. 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 104/XI/2020 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grudusk 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Grzegorz Mierzejewski 
oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu nad projektem uchwały, gdyż 
rozpatrywana skarga dotyczy bezpośrednio jego rodziny. 
 
Wobec powyższego opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w imieniu Pana 
Mierzejewskiego, odczytał członek Komisji Pan Szymon Cywiński. 

(opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu protokołu) 
 

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 105/XI/2020 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącą Uchwały o 
ustanowieniu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Stawy Żarnowskie” 
 
Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 106/XI/2020 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana D. Z., reprezentowanego przez 
Kancelarię Adwokacką w Białymstoku 
 
Opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał jej Przewodniczący Pan Grzegorz 
Mierzejewski. 

(opinia Komisji w załączeniu protokołu) 
 



  

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 107/XI/2020 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości 

 
 Opinie Komisji Rady – pozytywne. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 108/XI/2020 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych) 
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana J.R. dotyczącego „podjęcia 
wszelkich starań przez Radę Gminy w sprawie zablokowania budowy kurników w m. 
Żarnowo” 
 
Opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał jej Przewodniczący Pan Grzegorz 
Mierzejewski. 

(opinia Komisji w załączeniu protokołu) 
 

W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 109/XI/2020 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały. 
 
W głosowaniu w/w Uchwała Nr 110/XI/2020 przyjęta została jednomyślnie 
(głosowało 14 radnych). 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na  
2020 rok 
 
Komisje Rady nie zgłosiły uwag do projektu uchwały 
 
W głosowaniu powyższa Uchwała Nr 111/XI/2020 przyjęta 12 głosami przy 2 głosach 
wstrzymujących się (głosowało 14 radnych). 
 

(wszystkie podjęte Uchwały oraz karty głosowania imiennego – w załączeniu 
protokołu) 

 
Ad.pkt.6 
 
      Sołtys wsi Humięcino-Klary Pani Alina Kurpiewska zwróciła się z pytaniem, na 
jakim etapie znajduje się temat rozbudowy kanalizacji sanitarnej w kierunku 
Humięcina-Klar, gdyż podobno skończył się termin ważności dokumentacji 
technicznej? 
 
Radny Pan Zdzisław Gorczyca prosił o udzielenie odpowiedzi na pytania:  kiedy będą 
się świecić dwie nowe lampy na ul. Kolejowej? Jakie działania zamierza podjąć Pan 



  

Wójt w sprawie naprawy dachu w szkole w Grudusku? Jaka jest przyczyna 
zamknięcia Grodziska i co dalej będzie z tym obiektem ze względu na jego stan 
techniczny? 
 
Sołtys wsi Wiksin Pani Zofia Komor prosiła o informację o działaniach odnośnie 
wytyczenia drogi, zarośla przy tej drodze mieszkańcy wytną sami. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że w tej chwili, w rankingu 
Marszałka Województwa, wniosek odnośnie dofinansowania rozbudowy kanalizacji w 
kierunku Humięcina-Klar jest na 82 pozycji. Na zadania rozbudowy kanalizacji 
sanitarnych Marszałek dysponuje kwotą 40 mln zł, stara się o zwiększenie tych 
środków. Przy ocenie wniosków, na 28 możliwych punktów, nasz wniosek otrzymał 
21,5 pkt. Faktycznie, na koniec lutego wygasa ważność dokumentacji technicznej i 
stąd też musimy podjąć jakieś działania. Ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa mam obietnicę, że w przypadku rozbudowy kanalizacji do Humięcina-Klar, 
która jest miejscowością popegeerowską, istnieje możliwość dofinansowania z ich 
strony tego zadania w kwocie do 500 tys. zł. 
Lampy uliczne na ul. Kolejowej nie świeca się, gdyż zostały zawieszone na słupach, 
nie będących własnością spółki, która je zainstalowała. 
Odnośnie dachu w szkole w Grudusku Pan Wójt poinformował, że poprosił jedną z 
firm o dokonanie oględzin i wycenę robót naprawczych tego dachu. Jego poprzednie 
wykonanie zawiera wiele błędów technicznych, stąd po otrzymanej wycenie trzeba 
będzie podjąć decyzję o naprawie. 
Na okres zimy Grodzisko zostało zamknięte, osoba, która tam pracowała, przeszła do 
urzędu Gminy. Dyrektor GOKiS szuka odpowiedniej osoby z wykształceniem 
historycznym, która zostałaby zatrudniona na Grodzisku. 
Zgodnie z umową geodeta wkrótce dokona wytyczenia drogi w Wiksinie, na działce 
figurującej w rejestrach pod Nr 90. 
Przy naszych drogach odbywa się wycinka zarośli z rowów. Zadanie to wykonują 
osoby odpracowujące nałożone kary, sprawnie to przebiega tylko przy drodze do 
Mierzanowa, jednej osoby, która wykonywała te prace, poszukuje policja. Jeżeli jest 
ktoś chętny, to bezpłatnie może pozyskać wycięte krzaki dla własnych potrzeb. 

Ad.pkt.7 

 
      Po wyczerpaniu porządku obrad, XI Sesja Rady Gminy została zamknięta. 
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