
PROTOKÓŁ Nr XII/2020 
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 12 lutego 2020 roku 

 
 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.13oo, zakończono o godz.1335. 

Sesji przewodniczył Pan Michał Zakrzewski – Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Otwierając obrady Pan Przewodniczący powitał radnych, poinformował, że Sesja jest zwołana 
na wniosek Wójta Gminy, stwierdził prawomocność obrad informując, że na stan 15 radnych, 

obecnych jest 13 radnych oraz przypomniał, że Sesja Rady Gminy jest transmitowana na 
żywo i w związku z ochroną danych osobowych nie należy używać nazwisk osób 
niepełniących funkcji publicznych.   
 
Na protokolanta powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Porządek obrad XII nadzwyczajnej Sesji Rady został przyjęty jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych) w następującym brzmieniu:  
 
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach:  
- zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031, 

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują 

mieszkańcy. 
3. Sprawy różne. 
4. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.pkt.2 
 
     Wyjaśnień do projektów uchwał udzielił Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz. 
Pan Wójt stwierdził, że głównym powodem zwołania dzisiejszej Sesji nadzwyczajnej 
jest podjęcie właśnie tych uchwał. 
Uchwała dotycząca określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi musi mieć załącznik, który będzie 
informował, że istnieje możliwość złożenia przez mieszkańców tych deklaracji w 
formie elektronicznej.  
Projekty zmian w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
związane są przede wszystkim z zaplanowanym zadaniem wykonania pewnego 
odcinka sieci kanalizacyjnej, która będzie rozbudowywana w kierunku Humięcina-
Klar. To zadanie jest niezbędne do wykonania, gdyż nie można pozwolić, aby utraciło 
ważność pozwolenie na budowę, które było wydane trzy lata temu. W dniu 
jutrzejszym będą przyjmowane oferty na wykonanie tego zadania a jego koszt, 
zgodnie z wykonanym kosztorysem, kształtuje się w granicach 40 tys. zł. 
 
W głosowaniu: 



  

- Uchwała Nr 112/XII/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 
przyjęta została jednomyślnie (głosowało 13 radnych) 
- Uchwała Nr 113/XII/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Grudusk na lata 2020-2031 przyjęta została jednomyślnie (głosowało 13 
radnych) 
- Uchwała Nr 114/XII/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
na której zamieszkują mieszkańcy przyjęta została jednomyślnie (głosowało 13 
radnych) 
 

(Uchwały oraz karty głosowania imiennego w załączeniu protokołu) 
 
Ad.pkt.3 
 
     Radny Pan Zdzisław Gorczyca poinformował, że w centrum Gruduska, przy 
przejściu dla pieszych ciągle zbiera się woda. W czasie przymrozków woda ta 
zamarza i robi się ślisko. Temat ten był już zgłaszany w poprzedniej kadencji i nie 
został załatwiony. 
Pan Gorczyca zwrócił się także z pytaniem, dlaczego nie mógł otrzymać informacji o 
zaległościach w opłatach za odpady komunalne za miesiąc styczeń? W Urzędzie 
Gminy otrzymał odpowiedź, że nie ma możliwości pozyskania takiej informacji za 
jeden miesiąc. 
Kolejne pytanie zgłoszone przez Pana Zdzisława Gorczycę dotyczyło etapu, na jakim 
znajduje się obecnie sprawa związana ze sprzedażą mieszkania w budynku byłego 
Ośrodka Zdrowia? 
 
Radny Pan Robert Kaszuba stwierdził, że mieszkańcy gminy mają sporo wątpliwości, 
czy wnosić opłaty za odpady komunalne po nowych stawkach? Uważają, że nie będą 
płacić za tych, którzy ciągle od takich płatności uchylają się. Zdaniem Pana Kaszuby 
nikt nie może nam narzucać wysokości tych stawek, nawet Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Pan Kaszuba uważał, że należałoby uczulać naszych mieszkańców, 
że i tak długi w płatnościach za odpady komunalne trzeba będzie kiedyś uregulować, 
gdyż na pewno wejdą w życie inne przepisy. 
 
Radny Pan Andrzej Malinowski stwierdził, że ustawa o utrzymania czystości i 
porządku w gminach wyraźnie mówi, że odpady komunalne należy odbierać nawet 
od tych mieszkańców, którzy zalegają z płatnościami. Należałoby zastanowić się, czy 
gmina nie powinna sama wypracować jakiś sankcji dla tych dłużników, np. nakładać 
mandaty. 
 
Radny Pan Wojciech Kołakowski zaproponował, aby ci dłużnicy regulowali swoje 
zaległości w formie prac na rzec gminy. 
 
Radna Pani Beata Ciska zwróciła się z pytaniem, czy poczynione zostały działania w 
zakresie poprawy oświetlenie ulicy Mazowieckiej w Grudusku? 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz poinformował, że zwróci się do Dyrekcji Dróg 
Mazowieckich w sprawie poprawy nawierzchni jezdni na przejściu w centrum 



  

Gruduska. Ostatnio Pan Wójt nawet uzyskał informację, że droga ta ma być 
modernizowana. 
System komputerowy nie pozwala na wygenerowanie listy dłużników w opłatach za 
odpady komunalne za jeden miesiąc, trzeba byłoby to zrobić ręcznie. A pracownicy 
Urzędu Gminy, którzy akurat zajmują się rozliczaniem odpadów, mają także inne, 
ważne obowiązki. Urząd robi wszystko co jest możliwe w zakresie ściągania 
zaległości, ostatnio Pan Wójt znowu podpisywał wezwania do zapłaty. Nawet Urząd 
Skarbowy w tym temacie nic nie może poczynić, bo ludzie pracują jako 
niezarejestrowani i nie można im ściągnąć zaległości z poborów. Zdaniem Pana 
Wójta, pomysł z odpracowaniem zaległości w opłatach za odpady komunalne nie jest 
najlepszy, gdyż ma złe przykłady z tymi osobami, którzy odpracowywali kary sądowe. 
Osoba zainteresowana wykupem mieszkania w budynku byłego Ośrodka Zdrowia nie 
chce się zgodzić na proponowaną ulgą w wysokości 20 %. Sugeruje się tym, że na 
innych terenach zastosowane ulgi w cenie mieszkań są o wiele wyższe. Wyceny tego 
mieszkania dokonał rzeczoznawca, jest na to odpowiednia dokumentacja. 
Tematowi oświetlenia ulicy Cichej w Grudusku przyglądali się przedstawiciele firmy 
Energa Oświetlenie, uznali, że problem ten dotyczy całej ulicy, czekamy teraz na ich 
działania. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że osoba zainteresowana 
wykupem mieszkania w byłym Ośrodku Zdrowia proponuje ulgę w cenie w wysokości 
50-60 %. Twierdzi ona, że taką wysokość ulgi zastosowano np. przy sprzedaży 
mieszkań w Przasnyszu. Pan Przewodniczący uważał, że dobrze byłoby z tą osobą na 
nowo podjąć rozmowy. 
 
Ad.pkt.4 
 
    Po wyczerpaniu porządku obrad, XII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 
zamknięta. 
 
 
 
         Protokółował                                                      Przewodniczący Rady 
      Jerzy Czarniewicz                                               mgr inż. Michał Zakrzewski 


