
PROTOKÓŁ Nr XXV/17.
Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 października 2017 r odbytej w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 1
Obrady XXV sesji Rady Gminy Brudzeń Duży otworzył o godz. 900 p. Rafał 

Nowak Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży, który powitał radnych i 
wszystkich zaproszonych gości.
Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na sali obrad znajduje się 15 
radnych, co wobec stanu 15 radnych, stanowi kworum niezbędne do podejmowania 
prawomocnych decyzji.
Ponadto w obradach udział wzięli:

• Wójt Gminy p. Andrzej Dwojnych,
• Sekretarz Gminy p. Dariusz Reczek
• Kierownik BOSS p. Elżbieta Mrozowska, Kierownik
• GBP .p. Jolanta Rutkowska,
• Radny Rady Powiatu:, p .Marcin Piotrowski,
• Państwo sołtysi z terenu Gminy.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji pkt. 2 porządku obrad. 
Przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

• w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowego rozpatrzenia skargi 
złożonej w dniu 26 czerwca2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy , 
przekazanej do rozpatrzenia według właściwości Wójtowi Gminy.

• w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety przysługującej 
sołtysom .

• w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działki Nr ewid. 362/6 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2018 r.

• w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków Gminie Brudzeń Duży.

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej.

• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży działki nr 160/8 o pow.0,2216 
ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Brudzeń Duży.

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brudzeń 
Duzy na lata 2017 -  2033

• w sprawie zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z 
dnia 28 grudnia 2016 r.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesyjny.
5. Interpelacje i zapytania radnych.



6. Przyjęcie protokółu XXII i nadzwyczajnych XXIII I i XXIV sesji Rady Gminy 
Brudzeń Duży.

7. Sprawy różne -  zakończenie obrad.

Ad.2

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie przedstawiony porządek obrad.

Rada w głosowaniu : 15 „za”
0”przeciw”

0” wstrzymujących się od głosu” nie 
wprowadziła zmian do porządku obrad.

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie projekty uchwał 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady Gminy, następnie przedstawił 
je w imieniu projektodawców :

• w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowego rozpatrzenia skargi 
złożonej w dniu 26 czerwca 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy 
, przekazanej do rozpatrzenia według właściwości Wójtowi Gminy.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w głosowaniu : 15 „za”

0”przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu przyjęła Uchwałę Nr 

XXV/173/17 w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowego rozpatrzenia skargi 
złożonej w dniu 26 czerwca 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy , przekazanej 
do rozpatrzenia według właściwości Wójtowi Gminy.

• w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety przysługującej 
sołtysom .

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w głosowaniu : 15 „za”

0”przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu” przyjęła Uchwałę Nr 

XXV/174/17w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety 
przysługującej sołtysom.

• w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działki Nr ewid. 362/6 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwał.
Rada w głosowaniu : 15 „za”

0”przeciw”



O” wstrzymujących się od głosu” przyjęła Uchwałę 
Nr XXV/175/17w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek Nr ewid. 362/6 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2018 r.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w głosowaniu : 15 „za”

0”przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu” przyjęła Uchwałę 

Nr XXV/176/17 w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2018 r.

• w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenia ścieków w Gminie Brudzeń Duży.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w głosowaniu : 15 „za”

0”przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu” przyjęła Uchwałę 

Nr XXV /177/17 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowo odprowadzenie ścieków w Gminie Brudzeń Duży.

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w głosowaniu : 15 „za”

0”przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu” przyjęła Uchwałę 

Nr XXV/178/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży działki nr 160/8 o pow.0,2216 
ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Brudzeń Duży.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w głosowaniu : 15 „za”

0”przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu” przyjęła Uchwałę Nr 

XXV/179/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży działki nr 
160/8 o pow.0,2216 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Brudzeń 
Duży.



• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na 
lata 2017 -2033
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu :15”za”

0”przeciw”
0”wstrzymujący się od głosu” przyjęła uchwałę 

Nr XXV180/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Brudzeń Duży na lata 2017- 2033

• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży Nr XVIII/134/16 z dnia 
28 grudnia 2016 r.
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu :15”za”

0”przeciw”
0”wstrzymujący się od głosu” przyjęła uchwałę 

Nr XXV/181//17 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży Nr 
XVI11/143/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę w 
obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XXV sesji Rady 
Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 4

W sprawozdaniu z działalności Wójta za okres międzysesyjny Wójt 
poinformował, że w okresie między sesjami zwyczajnymi, na Jego wniosek 
odbyły się dwie sesje nadzwyczajne. Sesje nadzwyczajne zwołane zostały w 
celu przeniesienia środków finansowych związanych z budową drogi w 
Żernikach. Krótki termin rozliczenia inwestycji był powodem zwołania 
nadzwyczajnych sesji.
Poinformował, że koszt inwestycji pn. „Budowa drogi w Żernikach” wyniósł 
370 tyś. zł. przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 
wysokości około 110 000 zł.

Z pozostałych inwestycji w trakcie realizacji:

• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, 

-wymiana stolarki okiennej,.

-wymiana sieci c.o, kotła, grzejników,

- ocieplenie całościowe budynku, wykonanie elewacji na dworku.



Kolumny dworku nie są ujęte w tej inwestycji, gdyż związane jest to z przywróceniem 
dawnego wyglądu, łącznie ze sztukaterią. Dlatego na chwilę obecną nie zostanie 
zrealizowane z uwagi na koszty.

Oczyszczony zostanie staw przy ulicy ?£c?ckie^«

Projekt realizowany wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego, oraz 
dofinansowanie unijne. Koszt inwestycji - 950 000,00 zł.

Z innych planowanych inwestycji:

• Zgodnie z nowymi przepisami przeciwpożarowymi należy wykonać w 
budynku szkoły w Siecieniu na II piętrze dodatkową klatkę schodową .Koszt w 
granicach 270 000,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu umowa zostanie 
podpisana.

• Wspólnie z Powiatem realizowana jest budowa chodnika w Siecieniu. Koszt 
inwestycji wyniósł po około 120 000 zl.

• Budowa wodociągu w miejscowości Więcławice. Roboty zostały rozpoczęte . 
Zakończenie inwestycji wiosna 2018 r. Koszt inwestycji w granicach 
300 000,00 zł.

• Projekt budowy kanalizacji w Sikorzu podzielony został na II części tj. centrum 
Sikorza oraz bloki . Ta część przewidziana jest do kanalizacji , natomiast w 
miejscowości Sikórz -  Pieńki przewidziane są oczyszczalnie przydomowe.

• Przeniesione zostaną środki na budowę dróg osiedlowych w Siecieniu. 
Szacowany koszt inwestycji wyniesie w granicach 1,5mln.zł. Wójt 
poinformował, że w coraz więcej przypadkach cena oferty najkorzystniejszej 
przewyższa wartość , jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zadania. Planowane oddanie inwestycji -  wiosna 2018 rok.

W innych kwestiach Wójt poinformował, że były uwagi ze strony radnych 
dotyczące przejezdności dróg. Dodał, że ten rok jest wyjątkowo mokry, obfite 
opady spowodowały, że w bardzo wielu miejscach powstały zastoiska wodne na 
drogach. To wskazuje, że inwestycje są konieczne i najgorsze odcinki dróg 
należy wykonać. Najgorsze sytuacja występuje na terenach objętych 
inwestycjami. Trudna sytuacja występuje na odcinku drogi w miejscowości 
Więcławice, z uwagi na poruszający się ciężki sprzęt przy budowie wodociągu. 
Dlatego Wójt prosi o cierpliwość.

Mieszkańcy Turzy Wielkiej zwracają uwagę na problem przejezdności na 
odcinku drogi 559 Kamień -  Lipno. Droga jest w bardzo złym stanie. 
Wykonawca budowy drogi zadeklarował, że podczas obfitych opadów nie będzie 
jeździł sprzęt ciężki po w/w odcinku drogi. Po wykonaniu inwestycji droga 
zostanie przywrócona do poprzedniego stanu. Ponadto Wójt zapewnił, że 
niezależnie od tego, na jaki cel mieszkańcy sołectw uchwalili środki z funduszu 
sołeckiego na 2018 r, jeszcze w roku bieżącym będą przeprowadzone naprawy 
kilkunastu odcinków dróg.



Następnie Wójt stwierdził, że trwają końcowe prace dotyczące oświetlenia 
ulicznego, w wielu miejscach lampy zostały usytuowane , a niektóre już świecą.

Inwestycje nadal będą prowadzone. Wspólnie z przedstawicielami ENERGY 
dokonany jest objazd poszczególnych miejscowości i kolejne inwestycje będą 
realizowane także w mniejszych miejscowościach. Tam gdzie nie ma możliwości 
doprowadzenia sieci będą zapewnione punkty świetlne poprzez oświetlenie 
solarne(Parzeń , Rembielin, Główina).

W kwestii poważnych inwestycji wójt zwrócił uwagę na przeciekający dach na 
hali sportowej przy szkole w Brudzeniu Dużym. Problem jest bardzo poważny i 
jedynym rozwiązaniem jest wymiana całościowa dachu. Łatanie w sposób 
doraźny nie rozwiązuje problemu .

Ponadto dochodzą sprawy dotyczące budowy boisk sportowych w 
miejscowościach Siecień i Sikórz. Zdaniem Wójta pomysł z pozyskaniem na 
powyższy cel środków z PKN Orlen nie jest właściwy, gdyż firma nie posiada 
instrumentu wspierania samorządów. Natomiast Rządowy Program budowy 
Otwartych Stref Aktywności to nowy program dedykowany rozwojowi małej 
infrastruktury w Polsce. Dotyczy wykonania placu zabaw i siłowni na wolnym 
powietrzu. Sprawa pozyskania środków jest otwarta , lecz z tego programu nie 
można wykonać boiska. Wójt wątpi, czy jest sens wykonania siłowni na wolnym 
powietrzu lecz słucha głosów mieszkańców. Stwierdził, że trzeba dopasować 
programy do lokalnych potrzeb i optowałby za poważnym podejściem do budowy 
boisk.

Na zakończenie wystąpienia Wójt podziękował radnym , sołtysom i mieszkańcom 
Gminy za uczestnictwo w plenarnych uroczystościach na terenie Gminy , jak również 
za włożone prace społeczne w zorganizowaniu uroczystości:

• Festyn w Brudzeniu Dużym,
• Dożynki Gminne w Siecieniu,
• 70 -lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwosiekach Cholewicach,
• Spektakl w wykonaniu Teatru Dramatycznego w miejscowości Murzynowo.

Ad. 5

W interpelacjach i zapytaniach radnych:

• Radna p. Anna Pawlikowska spytała ,czy Powiat przewiduje ścinanie poboczy 
przy drogach powiatowych.

• Radna p. Walentyna Kowalska poinformowała, że Komisja Budżetowa Rady 
Gminy podczas wyjazdowego posiedzenia stwierdziła, że Powiat całkowicie 
zapomniał o terenie Gminy Brudzeń Duży.



Radny Rady Powiatu p. Marcin Piotrowski odpowiedział, że dróg 
powiatowych jest bardzo dużo, dlatego powinien być opracowany program 
cyklicznego wycinania poboczy. Zapewnił, że złoży interpelacje w tej sprawie. 
Dodał, że mieszkańcy Gminy zwracają również uwagę na zaniedbane rowy.

Radni zaproponowali zaprosić na sesję Rady Gminy Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych.

Zdaniem Wójta pomysł jest dobry, z uwagi na wskazanie wielu uwag i palących 
problemów, które zostaną przekazane w sposób profesjonalny, pozbawiony 
emocji.

• Radna Anna Pawlikowska spytała, czy sołectwo Bądkowo zostanie 
pominięte przy łataniu dziur na drogach asfaltowych.

Wójt potwierdził, że niewątpliwie droga wymaga naprawy .

• Pani Walentyna Kowalska stwierdziła, że na odcinku drogi ’’Tłuchowianka” 
dziury zostały wyrównane, lecz po ostatnich opadach deszczu ponownie 
zostały wypłukane.

Wójt odpowiedział, że w tym przypadku sytuacja przedstawia się w ten 
sposób, iż trwa tam przebudowa drogi wojewódzkiej. Zebrany materiał 
zostanie przeznaczony na te drogi.

• Radny Lech Rutkowski zgłosił, konieczność uzupełnienia wyrw na 
odcinku drogi w Siecieniu w kierunku wąwozu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokoły:
XXII sesji Rady Gminy Brudzeń Duży,
XXIII sesji Rady Gminy,
XXIV sesji Rady Gminy 
Rada w głosowaniu: 15 ’za”

0”przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu” przyjęła 

protokół XXII sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, XXIII sesji Rady Gminy i 
XXIV sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 7
W sprawach różnych głos zabrał Radny Rady Powiatu Pan Marcin 

Piotrowski poinformował, że :
• Działa Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza dla dzieci w 

Wyszogrodzie. Jako radny Rady Powiatu w Płocku bardzo zabiegał o 
otwarcie placówki na terenie powiatu. Dotychczas dzieci były wysyłane 
poza powiat, co miało wpływ na utratę kontaktu z rodzinami jak



również koszty związane z dojazdem. Obecnie sądy opiekuńcze kierują 
dzieci do placówki w Wyszogrodzie.

Koszt powyższej inwestycji wyniósł w granicach 2 min. zł. Funkcjonuje tam Dom 
Pomocy Społecznej, który może być wygaszony.

• Pan Marcin Piotrowski poinformował również, że zabiega o budowę 
drogi w Sobowie. Były już pewne uzgodnienia jak również umowa ustna 
, że gdyby Sobowo w części zostało wykonane , to pozostanie problem 
odcinka drogi Bądkowo Rochny.

• Dodał, że wspólnie z Gminą Brudzeń Duży, Powiat realizuje 2 
inwestycje : budowa chodnika w Siecieniu i Sobowie.

Zwrócił się do radnych i sołtysów, czy są zainteresowani spotkaniem ze Starostą 
wówczas postara się je zorganizować .

Ponadto Pan Piotrowski zwrócił uwagę, że mieszkańcy Gminy wnioskowali w sprawie 
Karty Dużej Rodziny. Ich zdaniem czują się ludźmi drugiej kategorii, dlatego złoży 
interpelacje, by Karta Dużej Rodziny poza mieszkańcami miasta dotyczyła również 
gmin ościennych.

W dalszej części spraw różnych głos zabrał:

-sołtys sołectwa Bądkowo Rochny p. Edward Radaszkiewicz, który zwrócił uwagę na 
niszczenie dróg gminnych przez Lasy Państwowe.

Wójt stwierdził, że od lat się z tym boryka. Nie może postawić na drodze 
szlabanu. Dlatego w tej sprawie spotka się z Nadleśniczym.

- Sołtys sołectwa Robertowo p. Wojciech Szelągowski poinformował, że część jego 
gruntów położona jest na „wyspie” dlatego zwrócił się z pytaniem, czy może wykonać 
przejazd na zasadzie mostu pontonowego na rzece Skrwa.

Mecenas Urzędu Gminy p. Wojciech Jęsiak odpowiedział, że w tej sprawie 
powinien się zgłosić do Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej.

- sołtys sołectwa Krzyżanowo p. Kłobukowska Bożena zgłosiła, że na odcinku drogi 
w kierunku Parzenia nawierzchnia nie została połatana do końca.

Wójt odpowiedział, że należy poczekać, aż pogoda się ustabilizuje.

Następnie Wójt Gminy p. Andrzej Dwojnych wspólnie z Panią Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym p. Jolantą Rutkowską 
zorganizowali Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego organizowane 
pod patronatem Prezydenta RP. Andrzeja Dudy.



W czytaniu udział wzięli: Wójt, Sekretarz Gminy, mecenasi UG, Przewodniczący 
Rady Gminy , Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Radni, Dyrektorzy szkół, Radny 
Rady Powiatu.

Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Rafał 
Nowak o godz.13,10 zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nowak


