
PROTOKÓŁ Nr XLIIV/14 

z obrad sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 
odbytej w dniu 31 października 2014 . 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym.

Ad. 1

Obrady XLIV sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym otworzył o godzinie 9.00 
Eugeniusz Kaim -Przewodniczący Rady Gminy w Brudzeniu Dużym , który powitał 
radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności 
na sali obrad znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał.

Ponadto w obradach udział wzięli : Wójt Gminy Andrzej Dwojnych , Sekretarz 
Gminy Dariusz Reczek, Skarbnik Gminy Teresa Dądalska , Radni Rady Powiatu: Lech 
Dąbrowski, Marek Moderacki, Marcin Piotrowski, Gminny Komendant OSP. Stanisław 
Kuczmarski, przedstawiciel Izb Rolniczych Leonard Chrapkowski, Kierownik referatu 
Rozwoju Gminy i Rolnictwa Paweł Krzemiński , sołtysi oraz mieszkaniec Gminy 
Andrzej Dudzic -współwłaściciel stacji CPN w Bądkowie Kościelnym.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad:

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

• obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
• ustalenie stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
• przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działki nr ewid.99 położonej w miejscowości 
Murzynowo.

• zmiany uchwały Nr XLIII/289/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 
11 września 2014 r.

• wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów z 
dotychczasowymi dzierżawcami.

• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 
2014 -2033

• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXV/243/13 z dnia 30 
grudnia 2013 r.

• rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym .
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokółu XLIII sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym,
8. Sprawy różne -  zakończenie obrad.

Poinformował, że wpłynęły dwa dodatkowe projekty uchwał w sprawie:
• obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną 

jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń 
Duży.

• przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości 
Izabelin.
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Ponadto poinformował, że przed sesję Rady Gminy poprosił o udzielenie głosu 
mieszkaniec Gminy Andrzej Dudzic .
W związku powyższym zaproponował wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 2 
w punkcie 3 udzielenie głosu mieszkańcowi Gminy Andrzejowi Dudzicowi. Natomiast 
obecny punkt 3 zostanie przesunięty na punkt 4 do którego zostaną wprowadzone 
dodatkowe projekty uchwał.
Rada w głosowaniu :15”za”

0”przeciw”
(Wstrzymujących się „ pozytywnie zaopiniowała 

zgłoszone propozycje .
Wobec powyższego porządek obrad będzie przedstawiał się następująco;

3. Udzielenie głosu mieszkańcowi Gminy Andrzejowi Dudzicowi.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

• obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
• Obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną 

jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń 
Duży na 2015 r.

• ustalenie stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
• przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działki nr ewid.99 położonej w miejscowości 
Murzynowo.

• zmiany uchwały Nr XLIII/289/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 11 
września 2014 r.

• wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów z 
dotychczasowymi dzierżawcami.

• przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości 
Izabelin.

• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2014 
-2033

• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXV/243/13 z dnia 30 grudnia 
2013 r.

• rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym .
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokółu XLIII sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym,
9. Sprawy różne -  zakończenie obrad.

Ad. 3

Pan Andrzej Dudzic nawiązał do realizacji inwestycji - budowa kanalizacji w 
Bądkowie Kościelnym. Powiedział, że o powyższej inwestycji dowiedział się dwa 
tygodnie temu. Zastanawia się jak to się stało, że firma istnieje na rynku od 
kilkunastu lat i nikt nie poinformował o planowanej inwestycji. Stwierdził, że podatek 
wpływa do budżetu Gminy i firma powinna być ujęta w planie inwestycji.
Powiedział że otrzymał informację, iż może realizować lecz jako inwestycje prywatną. 
Dlatego zwrócił się z żądaniem pomocy lub ułatwienia w realizacji zadania.
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Wójt wyjaśnił, że 4 dni temu dowiedział się, że firma jest zainteresowana 
podłączeniem się do kolektora. Projekt był przygotowany już 6 lat. Podłączeni zostali 
wszyscy bezpośrednio sąsiadujący z kolektorem głównym przy ul. Stanisława 
Rościszowskiego w Bądkowie Kościelnym. Natomiast działalność stacji CPN jest 
prowadzona przy innej ulicy. Wójt zapewnił, że dalsza realizacja będzie prowadzona 
etapami na przestrzeni 2 - 3  lat. Jeśli firma jest zainteresowana szybszą realizacją 
wówczas może wykonać przyłącze przez działkę innego podmiotu. Sama musi zlecić 
wykonanie projektu i podłączyć się. Dodał, że za przyłącze płaci właściciel 
gospodarstwa podłączonego do kanalizacji. Obecny projekt był już przygotowany 
wcześniej i inwestycja jest realizowana przy udziale środków unijnych. Zmiany w 
projekcie powodują wydłużenie o miesiąc okres inwestycji i mogą spowodować, że 
nie otrzymamy środków unijnych.

Wójt podkreślił, że jeśli firma chce szybkiej realizacji inwestycji to powinna na 
własny koszt zlecić wykonanie projektu i na własny koszt wykonać przyłączkę. Urząd 
Gminy służy pomocą. Natomiast w systemie sieciowym należy oczekiwać kilka lat.

Pan Dudzic stwierdził, że przy ul. Dobrzyńskiej pozostali jako jedyni nie podłączeni 
do sieci kanalizacyjnej. Dodał, że jeśli będą musieli sami się tym zająć, to się zajmą 
tylko zastanawiające jest dlaczego płacą podatek. Ponadto powiedział, że projekt był 
wykonany kilka lata temu, ktoś w Urzędzie Gminy popełnił błąd, a firma musi ponosić 
dodatkowe koszty.

Ad .4

Przewodniczący Rady Gminy w imieniu projektodawców przedstawił projekty 
uchwał:

• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
Poinformował, że do powyższy projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą w Warszawie.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu:14”za”

Wstrzymujący się”
0”przeciw” przyjęła uchwałę nr XLIV/292/14 w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2015 r.
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy podał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w głosowaniu:15”za”

0” przeciw”
0”wstrzymujących się „przyjęła uchwałę Nr 

XLIV/294/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2015 r.
• w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna 

,przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy 
Brudzeń Duży na 2015 r.

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

0” przeciw”
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0”wstrzymujących się „przyjęła uchwałę nr 
XLIV/293/14 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 
drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 
obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2015 r.
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid.99 położonej w 
miejscowości Murzynowo.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu:14”za”

1” przeciw”
0”wstrzymujących się „ przyjęła uchwałę nr 

XLIV/295/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid.99 położonej 
w miejscowości Murzynowo.

• w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/289/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 
11 września 2014 r.

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

0”przeciw”
0”głosów wstrzymujących się „ przyjęła uchwałę Nr 

XLIV/296/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/289/14 Rady Gminy 
Brudzeń Duży z dnia 11 września 2014 r.

• w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów z 
dotychczasowymi dzierżawcami.

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

0”przeciw”
0”wstrzymujących się „ podjęła uchwałę Nr 

XL.IV/297/14 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw 
gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami.
• w sprawie wyrażenia zgody przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 

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

0”przeciw”
0„wstrzymujących się „ przyjęła uchwałę nr 

XLIV/298/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 
położonej w miejscowości Izabelin.
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na 

lata 2014-2033
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 15”za”
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0”przeciw”
(Twstrzymujących się „ przyjęła uchwałę nr XLIV 

299/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń 
Duży na lata 2014 -2033
• zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXV/243/13 z dnia 30 grudnia 

2013 r.
W dyskusji Wójt poinformował, że Klub sportowy Wisła -Sobowo - Główina 
zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 9 900,00 na ich bieżącą 
działalność w związku ze wzrostem kosztów obsługi klubu. Poinformował, że jest 
to jedyny klub sportowy aktywnie funkcjonujący na terenie Gminy, poza 
organizacjami pozarządowymi, które również prowadzą działalność sportową. Z 
uwagi na to, iż jest to ostatnia sesja w tej kadencji zwrócił się z wnioskiem o 
dofinansowanie .

Radny Marcin Portalski powiedział, że klub bazuje na środkach z budżetu 
Gminy. Dodatkowych 7 meczów pociągnęło za sobą środki w wysokości 
10.000,00.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami , iż budżet Gminy finansuje jeden klub sportowy na terenie Gminy 
popiera wniosek o dofinansowanie. Jednocześnie proponuje pozyskanie 
sponsorów z zewnątrz, co nie zmienia faktu dalszego dofinansowania z budżetu 
Gminy.

Skarbnik Gminy Teresa Dądalska wyjaśniła, że powyższe środki zostaną 
przeniesione między działami. Z działu gospodarki odpadami.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie wniosek Wójta o dofinansowanie klubu sportowego o kwotę 9 900,00 

Rada w głosowaniu :14za”
0”przeciw”
1’’wstrzymujący się „pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Wójta w sprawie dofinansowania Klubu sportowego Wisła- Główina
-  Sobowo o kwotę 9 900,00 Poinformował, że zmiana w uchwale zostanie 
wprowadzona po sesji .W związku z powyższym zwrócił się do radnych o 
upoważnienie go do podpisania uchwały po wprowadzeniu zmiany .

Rada w głosowaniu:14”za”
0”przeciw”
1 „wstrzymujący się „ upoważniła 

Przewodniczącego Rady Gminy do podpisania uchwały po przeniesieniu 
kwoty w wysokości 9 900,00 na dofinansowanie kluby sportowego Wisła -  
Główina -  Sobowo.
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXV/243/14 z dnia 
30 grudnia 2013 r.
Rada w głosowaniu:15”za”

0’przeciw”
0”wstrzymujących się „ podjęła uchwałę Nr XLIV/300/14 

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXV/243/13 z dnia 30 grudnia
2013 r.

• ostatni projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Brudzeń Duży.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 21 października 2014 r. wpłynęła 
skarga do Przewodniczącego Rady Gminy w Brudzeniu Dużym” na bezczynność 
Urzędu”. Jak wynika z treści skargi zdaniem skarżącej dotyczy ona braku 
wywieszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy decyzji 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku uchylającą zaskarżoną 
decyzję .W związku z powyższym w dniu 28 października br. Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy dokonała analizy skargi.
W trakcie rozpatrywania skargi .Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami 
udzielonymi przez Wójta, pracownika Urzędu Gminy oraz potwierdzeniem 
Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie i stwierdziła co następuje:
W dniu 23 czerwca 2014 r. Wójt Gminy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji trafo, linii 
napowietrznej SN, linii napowietrznej nn, przyłącza kablowego szafki pomiarowej 
w miejscowości Parzeń. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiadamia się pisemnie o prowadzonym postępowaniu inwestora 
oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planowana 
jest inwestycja, natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia się przez 
obwieszczenie.
Od wydanej decyzji odwołanie wniosły trzy strony postępowania. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Płocku po rozpatrzeniu sprawy w dniu 06.10.2014 r. 
wydało decyzję uchylającą . Zaskarżoną decyzję z powodu braków formalnych. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku przekazało również 
obwieszczenie o wydaniu decyzji celem ogłoszenia. Pracownik Urzędu Gminy 
wyjaśnił, że po otrzymaniu na stanowisko pracy w dniu 09.10.2014 r. 
obwieszczenie zostało wywieszone przez niego na tablicy ogłoszeń umieszczonej 
na I piętrze budynku Urzędu Gminy. Po zapoznaniu się ze skargą w dniu 22 
października 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że powyższe 
obwieszczenie jest wywieszone na tablicy głoszeń w Urzędzie Gminy. Ponadto z 
wyjaśnienia pracownika wynika, że w dniu 21.10.2014 r. obwieszczenie zostało 
przekazane do sklepu w miejscowości Parzeń celem ogłoszenia stronom, jak 
również umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy Brudzeń 
Duży. Biorąc pod uwagę powyższe skargę uznano za bezzasadną.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 
posiedzenia Rady Gminy są otwarte, przykładem może być dzisiejsza sesja 
podczas której Rada Gminy poza porządkiem obrad udzieliła głosu mieszkańcowi 
Gminy. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 15”za”

0” przeciw”
0”wstrzymujących się „przyjęła uchwałę nr 

XLIV/301/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Brudzeń Duży.
Wszystkie uchwały stanowią załącznik do protokółu.

Ad.5

W sprawozdaniu Wójt poinformował, że w trakcie realizacji są niektóre 
inwestycje z udziałem środków unijnych, oczekujące na podpisanie umów 
jak:
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• budowa sieci kanalizacyjnej Siecień , Murzyn owo, Bądkowo Kościelne .Koszty 
powyższych inwestycji wyniosą 240 000,00 przy dofinansowaniu unijnym w 
wysokości 90 000,00 .

• remont budynku „Muzeum w Murzynowie”. Koszt realizacji inwestycji w 
wysokości 48 000,00 przy 50 % dofinansowaniu w wysokości 24 000,00

Termin realizacji zaplanowany jest na kwiecień 2015 r.
• budowa boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią II etap 

realizacji inwestycji pn. ’’Rewitalizacja parku w Brudzeniu Dużym”. W 
wyniku przetargu koszt realizacji inwestycji 430 000,00przy dofinansowaniu 
w wysokości 180 000,00

• dalszy etap tego typu boisk planowany jest przy dwóch szkołach w 
Siecieniu i Sikorzu.

Ponadto Wójt poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy 
uczestniczyli w trzech uroczystościach:
- otwarciu budowy kompleksu hotelowo -  gastronomicznego w Murzynowie,
- XX lecia Związku Gmin Regionu Płockiego. Gmina Brudzeń Duży należy do 

ZGRP. Wójt dodał, że w ramach działań została wspólnie wdrożona w życie
gospodarka odpadami. Mimo pewnych mankamentów zgłoszonych przez 
mieszkańców Gminy zdecydowanie przeważają korzyści z przynależności do ZGRP.
- uczestnictwa w Kongresie Gmin Wiejskich z udziałem Prezydenta RP. Wójt bardzo 
pozytywnie ocenił wyjazd, gdyż przekazano bardzo dużo informacji na temat 
funkcjonowania gmin .

W dalszej części wystąpienia Wójt udzielił odpowiedzi na pytania zadane na 
poprzedniej sesji przez mieszkankę Gminy Bożenę Jankowską dotyczące sprzedaży 
gruntów mienia komunalnego za okres 2011 -  2014 r.
Poinformował, że w w/w latach dokonano sprzedaży gruntów rolnych w drodze 
przetargu w miejscowościach:

• Sobowo o powierzchni 1,7590 ha, za cenę 58 694,00 zł
• Gorzechowo o powierzchni 1,68 ha za cenę 42.485,00 zł.
• Karwosieki Noskowice o powierzchni 1,45 ha za cenę 48.385,00 zł
• Sobowo o powierzchni 1,52 ha za cenę 50.720,00 zł 

Działka budowlana:
• Brudzeń Duży za cenę 32.486,00 zł
• Główina sprzedano bezprzetargowo na powiększenie istniejącej działki grunt

o powierzchni 0,0458 ha za cenę 4.980,00 zł
Lokale:

• Karwosieki Noskowice sprzedano dwa lokale i grunt na własność na rzecz 
najemców o powierzchni 0,1737 ha za cenę 20.308,00 zł

• Brudzeń Duży sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny na własność i 
udział w gruncie w użytkowanie wieczyste za cenę 7.097,05 zł

• Murzynowo sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 na własność 
oraz grunt na współwłasność za cenę 29.060,00 zł. Kwotę rozłożono na 10 
rat, płatne raz w roku wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanych przez NBP

• Parzeń II sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1, na własność i 
udział na współwłasność w gruncie za cenę 6.955,00 zł.

• Sobowo zbyto użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 0,0246 ha na 
rzecz użytkowników wieczystych za cenę 1.993,00 zł
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• Brudzeń Duży z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego gruntów o 
powierzchni 0,75 ha, na rzecz użytkowników wieczystych „ROLMEX”. W dniu 
21.02.2014r. dokonano zapłaty należności pozostałej kwoty rozłożonej na raty 
w wysokości 28.566,14 zł.

• Sikórz sprzedano grunt o powierzchni 0,08 ha, będący w użytkowaniu 
wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych za cenę 8.097,00 zł. z 
rozłożeniem na 9 rat płatnych raz w roku do dnia 31 marca wraz z 
oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie 
redyskonta weksli stosowanych przez NBP.

• Parzeń II sprzedano użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowników 
wieczystych o powierzchni 0,0178 ha za cenę 1.801,00 zł

Łącznie uzyskano dochody ze sprzedaży użytkownika wieczystego, sprzedaży 
gruntów rolnych oraz lokali na kwotę 341.627,19 zł.
W 2012 i 2013r. w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci 
kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Siecień z urzędu naliczono opłatę 
adiacencką w wysokości 30% różnicy wartości przed i po wybudowaniu kanalizacji. Z 
powyższego tytułu wydano 184 decyzje.
Łączna kwota uzyskana z opłaty adiacenckiej wynosi -  122.746,30 zł.

Ponadto przedstawił informację dotyczącą projektów unijnych i dofinansowania w 
latach 2010-2014 .

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) -  Sezam wielkich możliwości -  488 931.90

POKL - Aktywna integracja w gminie Brudzeń Duży -  529 415,37

POKL -  Przedszkole akademia wiedzy i umiejętności -  685 477,60

POKL - Dziecięca Akademia Przyszłości -  72 096,00

POKL -  Indywidualizacja nauczania w gminie Brudzeń Duży -  98 966,62

POKL -  Język niemiecki kluczem do sukcesu -  50 000,00

POKL -  Przedszkole marzeń -  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w gminie 
Brudzeń Duży -  195 129.00

POKL -  Nauka droga do lepszego jutra -  465 279,65

Dofinansowanie do zakupu łodzi płaskodennej OSP Siecień -  40 000,00

Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczego Mitsubishi ( Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska ) -  49 749,66 oraz dotacja celowa z Urzędu 
marszałkowskiego -  40 000,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -PROW -  Dofinansowanie kanalizacji w Siecieniu w 
ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności:

I transza -  1 784 854,00 w 2012 r
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II transza -  558 881,00 w 2013 r.

PROW -  Dofinansowanie projektu Rewitalizacja Parku Zabytkowego przy Szkole 
Podstawowej w Brudzeniu -  316 233,00 w 2014 r.

PROW -  Dofinansowanie projektu Skwer przed budynkiem Urzędu Gminy -  24 966,34 w
2014 r.

Razem: 5 399 980,14

W dalszej części wystąpienia Wójt odniósł się do kwestii zaciągniętych 
kredytów, spłaconych kredytów i pożyczek, jak również stanu zobowiązań na koniec 
roku, które przedstawiają się następująco:

stan zobowiązań na koniec 2010 roku wynosi -  8 501 000,00 
W 2011 r. zaciągnięty kredyt w wysokości - 3 020 000,00
• spłata kredytu i pożyczek w wysokości - 1 355 000,00
• stan zobowiązań na koniec roku -10 166 000,00 
W 2012 r. zaciągnięty kredyt w wysokości - 2 496 392,00
• spłata kredytu i pożyczek w wysokości - 1 686 000,00
• stan zobowiązań na koniec roku -10 976 392,00 
w 2013 r. zaciągnięty kredyt w wysokości - 0

• spłata kredytu i pożyczek - 250 000,00
• stan zobowiązań na koniec roku -10 726 392,00 
W 2014 r. zaciągnięty kredyt w wysokości -0
• spłata kredytu i pożyczek w wysokości - 10 626 392,00
Na zakończenie Wójt złożył serdeczne podziękowania przedstawicielom do Rady 
Powiatu, gdyż wspólnym wysiłkiem udało się wykonać chodnik w Brudzeniu 
Dużym. Podkreślił, że również szczególne podziękowania należą się za 
aktywne zaangażowanie się przy budowie drogi w Karwosiekach , na którą z 
budżetu Gminy wydatkowano % wartości całej inwestycji. Był to efekt dobrej 
współpracy między różnymi szczeblami samorządowymi.
Poza tymi inwestycjami udało się wybudować studnię w Siecieniu, zorganizować 
przetarg na obsługę sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy. Firma 
MELGOS obsługuje teren od kwietnia 2014 r. Umowa podpisana na okres 3 lat.

Wójt podziękował organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, emerytom i 
rencistom. Poinformował, że udało się pozyskać środki na remonty remiz, zakup 
samochodu dla OSP Parzeń, nowej motopompy.
Podziękował radnym , sołtysom za zaangażowanie w festyn jak również 
zorganizowanie święta plonów, które od czterech lat jest realizowane w różnych 
częściach naszej Gminy.

W kwestii dotyczącej finansów Gminy Wójt podkreślił, że płynność finansowa 
jest wyprostowana, kredyt skonsolidowany. Zapewnił, ze płynność finansowa jest 
stabilna. Zadłużenie wynosi -10 626 392,00. Na inwestycje i przedsięwzięcia 
rozpoczęte w tej kadencji nie zostały pożyczone żadne środki.

Z początkiem kadencji 2010-2014 należało zakończyć remont szkoły w 
Sikorzu i Brudzeniu Dużym.

W kwestii gazyfikacji Gminy Wójt wyjaśnił, że deklaracje mieszkańców zostały 
przekazane i spółka prowadzi badania zasadności inwestycji.
Na zakończenie wystąpienia Wójt zwrócił uwagę, że jest to ostatnie posiedzenia 

Rady Gminy w tym składzie. Podziękował Państwu radnym, sołtysom i radnym
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Rady Powiatu. Wspólnym wysiłkiem udało się zrealizować kilka dobrych 
inwestycji , co wpłynęło na pozytywny wizerunek Gminy Brudzeń Duży. To co 
dobrego udało się zrealizować w tej kadencji, to dobro wspólne.

Przewodniczący Rady Gminy dodał podziękowania dla wszystkich druhów 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy.

Radna Czesława Jankowska złożyła podziękowania na ręce Ryszarda 
Skoniecznego dla Koła Łowieckiego z terenu Gminy za odstrzał dzików.

Ad.6

Członek Zarządu Rady Powiatu Lech Dąbrowski stwierdził, że kadencja 
2010 -2014 była udaną kadencją podczas której poprawił się wizerunek Gminy 
Brudzeń Duży. Nadal potrzebne jest wspólne działanie, gdyż podziały powodują 
osłabienie i utratę szans na kolejne inwestycje. Dlatego potrzebne jest zbiorowe 
wsparcie. Podkreślił, że obserwując kolejne kadencje uważa ,że nie warto 
nikogo krytykować, dokuczać i wytykać błędów, gdyż jest to dla ludzi bolesne i 
nieetyczne. Jego zdaniem ta kampania będzie pozytywna dzięki której powstanie 
w Gminie dobry samorząd.
Poinformował, że startuje do Rady Powiatu i nadal będzie działał dla dobra tej 
Gminy jeśli mieszkańcy oddadzą na niego głos.
Zwrócił uwagę, że rok 2016 będzie rokiem w którym będzie podział nowych 
środków unijnych. Podziękował za miłe przyjęcie w tej Gminie i zapewnił, że 
„Gmina Brudzeń Duży była zawsze jego oczkiem w głowie.” Życzył Wójtowi i 
wszystkim radnym reelekcji.

Radny Rady Powiatu Zbigniew Kisielewski podziękował za współpracę 
Radzie Gminy i sołtysom. Stwierdził, że naciski mieszkańców jak również Rady 
Gminy inspirowały go do pracy. Dodał, że wywiązał się z programu wyborczego 
w 100% dlatego będzie ponownie kandydował.

Radny Rady Powiatu Marek Moderacki stwierdził, że 16 lat pracy w 
samorządzie szybko minęło. Podziękował za współpracę za wszystkie lata 
szczególnie te ostatnie .W ostatniej kadencji było najwięcej zrobione w tej Gminie 
dlatego jako radni powiatowi wywiązali się w pełni. Ponadto stwierdził, że krytyka 
jest zawsze potrzebna , gdyż służy jako drogowskaz do lepszej pracy. Dodał, że 
jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy i jeśli ktoś czuje się urażony, to przeprasza. 
Życzył kandydatom, by odnaleźli głosy zaufania społecznego i pozostali przy 
swoich mandatach. Zaapelował o udział w wyborach i jeśli wyborcy uznają że 
dobrze wywiązał się ze swoich obowiązków poprosił o głosy.

Radny Rady Powiatu Marcin Piotrowski podziękował za współpracę. 
Stwierdził, że przez okres kadencji spotkał wspaniałych ludzi w pełni 
zaangażowanych w swoją pracę na każdym szczeblu. Pomimo różnic w 
strategicznych sprawach potrafili „mówić jednym językiem”. Nie było różnic i 
wsłuchiwali się w głosy mieszkańców, ponieważ wiedzieli w jak trudnej sytuacji 
jest Gmina Brudzeń Duży .W tej kadencji nie udało się zrealizować chodnika w 
Siecieniu lecz sądzi, że to marzenie uda się zrealizować w przyszłej kadencji.

Według radnego każda władza wymaga zmiany po wielu latach dlatego hasło 
„przewietrzenia Starostwa „ jest hasłem, że na pewnym etapie potrzebne są 
zmiany.

Gminny Komendant OSP Stanisław Kuczmarski powiedział, że w okresie 
ostatniej kadencji zostały doposażone jednostki OSP Sikórz, Bądkowo Kościelne i 
Siecień. Dodał, że na dzień dzisiejszy jednostka w Siecieniu jest bardzo dobrze
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wyposażona w sprzęt ratownictwa. Problemem nurtującym jednostki OSP jest 
utrzymanie strażnic i opłata za energię. Zasugerował rozwiązanie problemu, gdyż 
remizy służą jako świetlice dla mieszkańców. Zwrócił uwagę na dobrze 
wyszkolone jednostki, które w dalszym ciągu będą kontynuować szkolenia. 
Podziękował za dotychczasową współpracę.
- Przedstawiciel Izb Rolniczych Leonard Chrapkowski odniósł się do opinii 
wydanej przez Izbę Rolną w sprawie obniżenie ceny skupu żyta do celów 
podatku rolnego.
Cena zaproponowana przez Radę Gminy została zaopiniowana pozytywnie, gdyż 
wysokość podatku od 2 lat utrzymana jest na tym samym poziomie.

Zwrócił uwagę, że w ciągu kadencji zdarzyły się różne spostrzeżenia na 
pewne sprawy. Dwa lata temu Izba Rolnicza zaangażowała się w sprawę 
dotyczącą obszarów szczególnie narażonych na działanie azotanów (OSN), to 
spowodowało, że ilość obszarów została zmniejszona z 7 do 3. Stwierdził, że 
kompetencje Izby Rolnej nie są duże.

Podziękował za współpracę, przychylność i życzył wszystkiego najlepszego z 
okazji zbliżających się wyborów samorządowych.

Ad.7

Radny - Jerzy Tomaszewski wystąpił w imieniu mieszkańców Rokicia po 
byłym PGR w celu zainstalowania lampy oświetleniowej przed blokiem.

Radna -  Hanna Skierkowska podziękowała sołtysowi sołectwa Sikórz, 
radnemu Rafałowi Nowakowi, Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy i 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Ponadto Radnym Rady Powiatu, a w 
szczególności Lechowi Dąbrowskiemu i Markowi Moderackiemu.

- Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Kaim poinformował, że podczas XV 
Kongresu Gmin Wiejskich poruszone zostały sprawy dotyczące zmian w ustawie 
Śmieciowej, zmian w Karcie Nauczyciela. Poinformował, że zostaną przeniesione 
środki z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inne cele. Ponadto 
powiedział, że był na spotkaniu w Gminie Tłuchowo w sprawie gazyfikacji. Rada 
Gminy w Tłuchowie podjęła uchwałę, dotyczącą podłączenia wszystkich 
budynków użyteczności publicznej do instalacji gazowej. Ustalono opłatę w 
wysokości 1000 zł dla indywidualnego odbiorcy za przyłącze, natomiast pozostałe 
koszty pokryje budżet Gminy.

Ad.8

Do protokółu XLIII Sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono.
Rada w głosowaniu:

15 „za”,
0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się” 

przyjęła protokół XLIII Sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Naczelnego Urzędu 
Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych za 2013 r. W dalszej części
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obrad radna Małgorzata Stępczyńska w imieniu Rady Gminy wręczyła 
Przewodniczącemu Rady Gminy upominek w formie statuetki na zakończenie 
kadencji.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w 
kadencji 2010-2014 odbyło się XLIV Sesji Rady Gminy w tym jedna sesja 
uroczysta i XV nadzwyczajnych.
Podjętych zostało 301 Uchwał rady Gminy .
Podziękował Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy, radnym oraz Radnym 
Powiatu. Przeprosił wszystkich za błędy popełnione w tej kadencji. Dodał, że jeśli 
wyborcy poprą jego kandydaturę, dalej będzie pełnił funkcję radnego starając się 
wyeliminować wskazane błędy.
Z uwagi na wyczerpanie się porządki obrad Przewodniczący Rady Gminy 
Eugeniusz Kaim o godz. 13:15 zamknął obrady XLIV/Sesji Rady w Brudzeniu 
Dużym.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
K. Wiśniewska ^Eugeniusz-KatRłp^.
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