
PROTOKÓŁ Nr XXVI/17.
Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r odbytej w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 1
Obrady XXVI 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 12 
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,
• Ekspert Wojewody p. Krzysztof Ławniczak,
• Kierownik BOSS p. Elżbieta Mrozowska,
• Kierownik GBP .p. Jolanta Rutkowska,
• Radny Rady Powiatu:, p .Lech Dąbrowski ,p. Marek Moderacki, p. Marcin 

Piotrowski
• Państwo sołtysi z terenu Gminy.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji pkt. 2 porządku obrad. 
Poinformował, że wpłynęły 2 dodatkowe projekty uchwał Rady Gminy w sprawie:

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na 
lata 2017-2033

• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVI11/134/16 z dnia 28 grudnia 
2016 r. Zwrócił się do Rady Gminy o wprowadzenie wyżej wymienionych 
projektów uchwał do porządku obrad sesji w punkcie 3 .

• Rada Gminy wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
dodatkowych projektów uchwał . Wobec powyższego przedstawił porządek 
obrad wraz z dodatkowymi projektami uchwał:

1. Otwarcie obrad,
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.
3. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu fotograficznego dla gminnej 

młodzieży szkolnej,
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie skargi na sposób prowadzenia sprawy dotyczącej naliczenia 

opłaty adiacenckiej przez Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym dla 
nieruchomości nr 286.

• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na rok 2018,

• w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna , 
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze 
Gminy Brudzeń Duży
na 2018 rok,
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• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2018 rok,

• w sprawie powołania Zespołu , który przedstawia na sesji Rady Gminy 
swoją opinię o zgłoszonych kandydatów na ławników,

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z 
dnia 25 września 2017 r.,

• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w 
Siecieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w 
Siecieniu,

• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Brudzeniu Dużym,

• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu,

• w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym,

• w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

• w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Brudzeń Duży oraz 
zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

• w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , wskazanymi w 
art.5 ust.1 i art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

• 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.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesyjny.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokółu XXV sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.
8. Sprawy różne -  zakończenie obrad.

Ad.2

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

Rada w głosowaniu : 12 „za”
0” przeciw”

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

Ad.3
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Wójt p. Andrzej Dwojnych poinformował, że jak co roku organizowany jest 
konkurs fotograficzny: „Wisła i Skrwa najpiękniejszą atrakcją turystyczną Gminy 
Brudzeń Duży” Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy wspólnie z Kierownikiem 
Gminnej Biblioteki Publicznej p. Jolantą Rutkowską. Konkurs ma na celu utrwalenie 
najpiękniejszych zakątków naszej małej ojczyzny. Wójt podkreślił , że w wyniku 
konkursu:

• I nagrodę zdobył -Damian Gronkowski
• II nagrodę zdobyła -  Julia Filińska
• III nagrodę zdobył -  Jakub Modrzejewski 

Wyróżnione osoby:
• Natalia Borowska
• Klaudia Wiśniewska
• Patrycja Zych

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy pogratulowali zwycięzcom i zaprosili do wzięcia 
udziału w następnej edycji. Wójt dodał, że również tegoroczne fotografie zostaną 
zamieszczone na gminnym kalendarzu na 2018 r. Upominki nagrodzonym ufundował 
Urząd Gminy i Marszałek Województwa Mazowieckiego .

Ad .4

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

• w sprawie skargi na sposób prowadzenia sprawy dotyczącej 
naliczenia opłaty adiacenckiej przez Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym 
dla nieruchomości nr 286.

Wójt p. Andrzej Dwojnych wyjaśnił, że w kwestii skarg corocznie Ci państwo 
składają do Urzędu Gminy skargi dotyczące różnych tematów. Były kierowane 
również do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie dotychczas złożone 
skargi uznawane były przez Radę Gminy jako bezzasadne. W tym konkretnym 
przypadku nastąpił błąd urzędnika w części dotyczącej faktu, iż Wójt Gminy ustalił 
wysokość opłaty adiacenckiej dla nieruchomości, w sytuacji kiedy decyzja została 
wydana po upływie 12 miesięcznego terminu ważności operatu szacunkowego.
W związku z powyższym Wójt zwrócił uwagę pracownikom odpowiedzialnym za 
powyższe i nie kwestionuje prawa do odwołania. Stwierdził, że w tym przypadku 
nastąpił błąd i nie ma wątpliwości, że skarżący mają do tego prawo.

Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu : 12 „za”

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

XXVI/182/17 w sprawie skargi na sposób prowadzenia sprawy 
dotyczącej naliczenia opłaty adiacenckiej przez Urząd Gminy w 
Brudzeniu Dużym dla nieruchomości nr 286.

• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku 
rolnego na rok 2018

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był pozytywnie 
zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą Oddział w Płocku.



Ponadto poinformował, że wszystkie stawki podatków pozostały na poziomie roku 
ubiegłego.
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu : 12 „za”

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

Nr XXVI /183/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 
podatku rolnego na rok 2018

• w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna , 
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze 
Gminy Brudzeń Duży na 2018 rok,

Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu : 12 „za”

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

XXVI/184/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
celów podatku rolnego na rok 2018

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2018 rok,

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w glosowaniu 12”za”

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

XXVI/185/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych rok 2018.

• w sprawie powołania Zespołu, który przedstawia na sesji Rady Gminy 
swoją opinię o zgłoszonych kandydatów na ławników.

W skład Zespołu zostali wybrani radni:
• p. Tadeusz Borowicki jako przewodniczący zespołu,
• p. Anna Pawlikowska,
• p. Jerzy Tomaszewski

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
Rada w głosowaniu 12 ” za”

0” przeciw”
0„wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 

Uchwałę Nr XXVI /186/17 w sprawie powołania Zespołu, który przedstawia na 
sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatów na ławników.

• w sprawie zmiany uchwały nr XXV/178/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 
25 września 2017 r.
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu 12 ” za”

0” przeciw”
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O „wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 
Uchwałę Nr XXVI /187/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/178/17 w 
sprawie zmiany uchwały nr XXV/178/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 
25 września 2017 r.

• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w 
Siecieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w 
Siecieniu.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały.

Rada w głosowaniu 12 ” za”
0” przeciw”

0„wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 
uchwałę Nr XXVI/188/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Zespołu Szkół w Siecieniu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Siecieniu.

• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Brudzeniu Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Brudzeniu Dużym.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały.

Rada w głosowaniu 12 ”za”
0” przeciw”

0„ wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 
Uchwałę Nr XXVI/189/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brudzeniu Dużym.

• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.

Rada w głosowaniu 12 ” za”
0” przeciw”

0„wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 
Uchwałę Nr XXVI/190/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w 
Sikorzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Im . Gustawa Zielińskiego w 
Sikorzu.

• w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za 
udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.

Rada w głosowaniu 12 ”za”
0” przeciw”

0„wstrzymujących się od głosowania ’’przyjęła 
Uchwałę Nr XXVI/191/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
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ponoszenia odpowiedzialności za udzielone schronienie osobom i 
rodzinom tego pozbawionym.

• w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
opłat jak również trybu ich pobierania.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.

Rada w głosowaniu: 12 ” za”
0” przeciw”

(Wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 
Uchwałę Nr XXVI/192/17 w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich 
pobierania.

• w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Brudzeń Duży oraz 
zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.

Rada w głosowaniu: 12 ”za”
0” przeciw”

0’’wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 
Uchwałę Nr XXVI/193/17 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez 
Gminę Brudzeń Duzy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 
pogrzebu.

• w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art.5 
ust.1 i art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.

Rada w głosowaniu: 12 ” za”
0” przeciw”

0”wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 
Uchwałę Nr XXVI/194/17 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, wskazanymi w art.5 ust.1 i art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2018 r.”

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na 
lata 2017-2033
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Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu :12” za”

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

Nr XXVI/195/17 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 :12”za”

0” przeciw”
0”wstrzymujących się od glosowania” przyjęła 

Uchwałę Nr XXVI/196/17 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń 
Duży Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę w 
obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XXVI sesji Rady 
Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 5

W sprawozdaniu z działalności Wójta za okres międzysesyjny Wójt 
poinformował, że w kwestii inwestycji trwa: 
budowa sieci wodociągowej we Więcławicach,
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym . 
Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu Związku Gmin 
Regionu Płockiego. Jest to dobry przykład, że warto wspólnie realizować 
inicjatywy, gdyż w tym przypadku dofinansowanie jest w wysokości 70%. 
Zamknięty został etap budowy odcinka drogi z nawierzchnią bitumiczną w 
Żernikach.
Przetarg na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i kostki w Siecieniu 
został rozstrzygnięty. Wybrana została firma z Wielgiego. Realizacja 
inwestycji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wójt dodał, że każda z inwestycji czeka na końcowe oddanie.
Ponadto stwierdził, że największy problem jest z utrzymaniem dróg. 
Podziękował Samorządowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie za 
przeprowadzenie inwestycji -  przebudowa drogi 559.
Również planowana jest realizacja inwestycji -  przebudowa drogi w Sikorzu. 
W ramach środków województwa mazowieckiego wykonany został projekt na 
powyższą inwestycję. Wójt podziękował Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego, jak również Samorządowi Powiatowemu za zaangażowanie.



W dalszej części sprawozdania Wójt poinformował, że uczestniczył z 
radnymi Rady Powiatu w spotkaniu podczas którego podjęto decyzję o 
przeznaczeniu dla Gminy Brudzeń Duży - 2 400 ton kruszywa na drogi 
powiatowe. Kruszywo zostało nawiezione na drogi gruntowe, co 
spowodowało, że jakość tych dróg znacząco się podniosła. W sołectwie 
Bądkowo Rochny mieszkańcy przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na 
poprawę jakości drogi.

Wójt serdecznie podziękował druhom strażakom za ich prace, 
zaangażowanie i bieżącą pomoc. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu 
spłonęło na terenie Gminy jedno z domostw. Nie udało się uratować. 
Społeczeństwo miejscowe bardzo szybko zareagowało. Jest żywy odzew co 
do pomocy.
Rodzina otrzymała mieszkanie w budynku gminnym „A g ro n o m ó w k a ” w 
Brudzeniu Dużym, do czasu wyremontowania swojego budynku.
W kwestii ubrań, łóżek, kołder itp. temat został załatwiony. Firma zaoferowała 
pomoc w pokryciu dachowym. Mieszkańcy przekazali, sprzęt agd. Brakuje 
kuchni gazowej. Wójt zwrócił uwagę, że brakuje uposażenia dla syna 
pogorzelców - ucznia Liceum im. Małachowskiego w Płocku. Uczeń jest 
bardzo zdolny i wygrywał całą masę nagród, które spłonęły podczas pożaru 
jak: aparat cyfrowy , laptop czy programy komputerowe. Wójt prosił o pomoc i 
informację, by odpowiedni sprzęt spływał. Podkreślił, że samorząd Gminy 
zawsze wyrażał zgodę na pomoc pogorzelcom. Również w tym przypadku 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu posiada środki na pomoc 
tejże rodzinie w wysokości 7 000,00 zł. Jeśli kwota okaże się 
niewystarczająca, wówczas poprosi o możliwość rozszerzenia pomocy. Prosił 
również, by wszystkie wnioski dot. udzielenia pomocy kierować do p. Doroty 
Wegner pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brudzeniu Dużym.

W dalszej części wystąpienia Wójt podkreślił, że największy problem 
występuje na drogach. Wielomiesięczne opady deszczu spowodowały straty 
w nawierzchniach dróg. Na bieżąco są uzupełniane, lecz w niektórych 
miejscowościach widać ogromne potrzeby w odwodnieniu rowów. Stwierdził, 
że jak do tej pory, duża kwota została przeniesiona na utrzymanie dróg 
gruntowych, lecz mimo wszystko Wójt nadal będzie wnioskował do Rady 
Gminy, by pozostałe środki w całości przeznaczyć na utrzymanie dróg 
gruntowych.
W kwestii konkretnych propozycji inwestycyjnych na kolejny rok, propozycje 
zostaną przedstawione przez Wójta na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy. Zaznaczył, że realizacja budowy boisk szkolnych nie dotyczy tylko 
miejscowości Siecień. Pozostałe inwestycje drogowe będą omawiane na 
innych posiedzeniach, gdyż nie wszystko uda się jednocześnie zrealizować.

Ad. 6
• Radna p. Hanna Skierkowska poinformowała, że przy pomocy
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mieszkańców Sikorza i Przewodniczącego Rady Gminy p. Rafała Nowaka 
zorganizowana została zbiórka środków finansowych na wykonanie tablicy 
pamiątkowej dla p. Marii Sadowskiej .Podziękowała pracownikowi Urzędu Gminy p. 
Eugeniuszowi Adamskiemu za sprawne przekazane informacji odnośnie danych p. 
Marii Sadowskiej. Jednocześnie podziękowała p. Agnieszce Madejczyk za sprawne 
załatwienie sprawy , jak również Wójtowi za przybycie do Szkoły Podstawowej w 
Sikorzu w związku z marszem ,z okazji Dania Niepodległości.

• Radna p. Walentyna Kowalska spytała, jak się układa współpraca 
Gminy z Lokalną Grupą Działania w Łącku. Jakie korzyści Gmina 
osiągnęła dzięki tej zmianie.

Wójt poinformował, że korzyści głównie dotyczą mieszkańców Gminy, gdyż gro 
środków jest przeznaczonych dla przedsiębiorców. Pewna część mieszkańców już 
skorzystała . Ponadto będą jeszcze spływać środki dla organizacji pozarządowych. 
Przeniesienie do Lokalnej Grupy Działania w Łącku okazało się korzystne dla 
Gminy Brudzeń Duży. Dlatego Wójt zachęcał do organizowania się i składania 
wniosków.

Pani Katarzyna Wrześniewska -  Kamińska przedstawiła listy grantów wybranych 
zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji według 
lokalnych kryteriów wyboru , jak również listę operacji wybranych do dofinansowania 
w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy .

W ramach przedsięwzięcia 2.1.1.Kowale swego szczęścia p. Damian Kozyra 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej szansą na innowacje na terenie LGD Aktywni Razem usługi związane 
z przygotowaniem i podawaniem napojów.

- Firma Usługowo -Handlowa Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno -  
Szkoleniowy otrzymała wsparcie w wysokości 119 558,00zł. na wzbogacenie 
atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania „Aktywni Razem” 
poprzez rozwój i innowację Ośrodka Rekreacyjno -  Szkoleniowego w Cierszewie.-

- Firma Jeziorowski Tobiasz otrzymała wsparcie w wysokości 60 000,00 zł. „ECO -  
CHALLANGER” Innowacyjnym rozwiązaniem dla zachowania wykorzystania walorów 
środowiska oraz ochrony klimatu”- P. Karolina Cejrowska otrzymała wsparcie w 
wysokości 60 000,00zł. „Jestem kowalem swego szczęścia -Karol moja sielska 
kuchnia nad Skrwą”.

- Pierwsza na liście rezerwowej umieszczona została p. Małgorzata Lis ,która 
wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł. na „Utworzenie gabinetu 
kosmetycznego w Brudzeniu Dużym poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”

• Radna p. Anna Pawlikowska jako sołtys sołectwa Bądkowo 
Kościelne również jako radna w imieniu mieszkańców 
przedstawiła p. Krzysztofowi Ławniczakowi - przedstawicielowi

str. 9



Wojewody Mazowieckiego bardzo trudną sytuację w rolnictwie. 
Stwierdziła, że rolnicy liczą na pomoc rządu z uwagi na złe 
warunki atmosferyczne. Sytuacja powyższa spowodowała, że 
duża część gruntów rolnych nie została uprawiona .Są również 
problemy z zebraniem płodów rolnych. W związku z tym rolnicy 
oczekują innej pomocy niż kredyt preferencyjny , gdyż kredyt 
należy spłacić.

Ponadto zwróciła uwagę na problem melioracji. W Spółkach Wodnych jest 
niesamowity bałagan, z uwagi na brak środków finansowych. Część gruntów w 
Bądkowie Kościelnym nie jest zmeliorowana, więc cała powierzchnia pokryta jest 
wodą. Jeśli Spółki Wodne przejdą pod gminy , to w ślad za tym powinny iść środki 
finansowe.

Zdaniem radnej p. Hanny Skierkowskiej problem istnieje od lat i nikt się nim nie 
zajmuje.

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Tomaszewski poruszył problem dzikiej 
zwierzyny. Powiedział, że w miejscowości Uniejewo łoś spowodował wypadek. 
Dlatego należy się zastanowić nad zredukowaniem populacji z uwagi na częste 
wypadki z udziałem łosi.

- Radny p. Tadeusz Borowicki zgłosił, iż po raz kolejny złożył wniosek do policji w 
sprawie niesamowitej ilości przejeżdżających „TIRÓW „przez
miejscowość.............................. Policja mimo obietnic nie przeprowadza kontroli
tonażu.Zwrócił uwagę na problem dotyczący braku relacji służb , które powinny zająć 
się tym tematem.

Odnośnie przejeżdżających „TIRÓW” Wójt wyjaśnił, że nie posiadamy służb 
zdolnych do kontrolowania na bieżąco tonażu samochodów .Dodał, że w 
miejscowości Brudzeń Duży będzie zainstalowana waga ,co wpłynie na większą ilość 
inspekcji.

Przedstawiciel Wojewody p. Krzysztof Ławniczak odpowiedział, że przekaże pytania.

W kwestii dzikich zwierząt stwierdził, że jest wprowadzona zmiana przepisów, o 
których mecenas UG. powinien poinformować radnych. Dodał, że temat wypadku w 
Uniejewie nie jest mu obcy. Również w temacie prawa wodnego są wprowadzone 
ogromne zmiany , o których również mecenas powinien poinformować. Stwierdził, że 
spółka wodna jest finansowana ze składek członkowskich. Jeżeli spółka nie 
wywiązuje się ze swoich zadań , to znaczy że ludzie nie płacą. Należy wzmocnić 
nadzór nad składkami .dlatego zmiana w przepisie prawnym.

Mecenas UG. p. Wojciech Jęsiak odpowiedział, że przepisy wchodzą w życie od 
2018 r.
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Ad.7

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół XXV sesji 
Rady Gminy Brudzeń Duży.
Rada w głosowaniu: 12 ’za”

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

protokół XXV sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 8

W sprawach różnych głos zabrał Radny Rady Powiatu Pan Marek Moderacki 
poinformował, że brał udział w Narodowym Kongresie Trzeźwości, który był 
zorganizowany na wysokim poziomie w Warszawie pod patronatem Prezydenta RP. 
Andrzeja Dudy. Stwierdził, że temat był bardzo obszerny dotyczył:

- uzależnienia .przemocy .terapii, edukacji.
- jak wspierać osoby dotknięte problemem alkoholowym,
- przewodnik po działalności trzeźwości kościoła katolickiego i innych 
związków wyznaniowych,
Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy przekazał materiały do wykorzystania 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Stwierdził, że skala jest bardzo poważna, ponieważ 20 % społeczeństwa 
nadużywa alkoholu. Milion osób jest ciężko uzależnionych, natomiast 1,5 
miliona dzieci wychowuje się w domach z problemami alkoholowymi. Na 
statystycznego Polaka przypada spożycie 13 litrów spirytusu, biorąc pod 
uwagę osoby od 15 roku życia.

• Pani Hanna Skierkowska stwierdziła, że każdy z nas osobiście zetknął 
się z problemem alkoholowym. Skutki są długofalowe.

• Pan Moderacki podkreślił, że chodzi głównie o kulturę spożywania 
alkoholu.

- Radny Rady Powiatu p. Marcin Piotrowski powiedział, że jest bardzo zadowolony z 
dostawy kruszywa na drogi gruntowe powiatowe na terenie Gminy Brudzeń Duży. Są 
również ustalenia i zobowiązania na remont 2 km. odcinka drogi w Sobowie. 
Technicznie jeszcze nie jest podjęta decyzja od której strony rozpocząć remont drogi. 
Każda strona ma swoje racje i należy podejść do tego obiektywnie.

Podziękował sołtysom i radnym za udział w spotkaniu . Stwierdził, że 
ważne są takie spotkania z których wypływają korzyści.

• Przewodniczący Rady Powiatu p. Lech Dąbrowski przeprosił, że nie 
uczestniczył w każdej sesji Rady Gminy z uwagi na częste spotkania w 
gminach. Dodał, że na szczeblu powiatowym sprawy Gminy Brudzeń Duży 
poruszane są bardzo często.
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W rozmowach z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego p. Adamem Struzikiem 
sprawa wykonania pasażu w Sikorzu jest bardzo zaawansowana. Obecnie 
niebezpieczne jest przejście konduktu pogrzebowego i może dojść do nieszczęścia. 
Ustalona została mapa drogowa. Uruchomione zostały środki na opinię 
dokumentacji. Pan Marszałek zobowiązał się do realizacji tego zadania. W przyszłym 
roku zostanie przygotowana pełna dokumentacja na to zadanie. Być może inwestycja 
zostanie rozpoczęta w 2018 r.

W kwestii innych dróg wojewódzkich p. Dąbrowski powiedział, że na spotkaniach z 
Zarządem Dróg wspierana jest Gmina ,Wójt przedstawia swoje propozycje , Powiat 
wspiera propozycje Wójta, które są również dobre dla Powiatu. Przy współpracy 
wszystkich starają się sieć dróg uruchomić w celu zachowania bezpieczeństwa.

Ponadto p. Dąbrowski zwrócił uwagę, że przy 720 km. odcinkach dróg powiatowych 
trzeba wykazać spryt i doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Odnośnie dróg powiatowych wyjaśnił, że planowane było zainwestowanie w każdej 
gminie kwotę 1 min. zł. pod warunkiem ile gmina jest w stanie dofinansować do drogi 
powiatowej. To zależy od możliwości finansowych Gminy, lecz program nadal 
funkcjonuje . Z tego programu na terenie Gminy Brudzeń Duży wykorzystana została 
kwota w wysokości 600 tyś. zł przy dofinansowaniu Gminy w wysokości -74 tyś. zł 
Do wykorzystania została kwota w wysokości 300 tyś. zł będzie zależało, czy Gmina 
będzie w stanie wygospodarować dodatkowe środki, gdyż przy każdej dodatkowej 
złotówce będzie dłuższy odcinek realizacji tej drogi.

W dalszej części wystąpienia p. Lech Dąbrowski przedstawił wykaz inwestycji na 
terenie Gminy Brudzeń Duży zrealizowanych przez Powiat przy udziale Gminy jak:

• Chodnik w miejscowości Siecień,
• Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Siecień- Strupczewo,
• Zakup kruszywa na drogi powiatowe na terenie Gminy ,

Zdaniem p. Dąbrowskiego należy zakupić w 2018 r. dodatkowe kruszywo, by 
dokończyć odcinki dróg. Jest za tym, by jak najwięcej ściągnąć środków , by 
podjąć dalszą współpracę .

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że łączna kwota na kruszywo 
wyniosła 121 tyś. zł. przy dofinansowaniu Gminy w wysokości 40 tyś. zł. Dodał, że 
zdaniem mieszkańców kruszywo jest dobrej jakości i w dobrej cenie. Dlatego 
zaproponował wziąć pod uwagę przetarg na kruszywo na terenie Gminy, w 
przyszłym roku dla sołectw, które przeznaczyły środki na powyższy cel z 
funduszu sołeckiego.

Pan Dąbrowski zaproponował zorganizowanie spotkania z Panem Starostą w 
celu zorganizowania wspólnego przetargu na zakup kruszywa, jako jedno zadanie 
w drodze porozumienia.
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W dalszej części spraw różnych głos zabrał:

• Sołtys sołectwa Kłobukowo Patrzę p. Danuta Jędrzejewska zgłosiła, że z 
uwagi na warunki atmosferyczne mieszkańcy sołectwa nie mogą dojechać do 
swoich posesji. Są takie miejsca, że konieczne jest nawiezienie kruszywem.

• Pani Walentyna Kowalska potwierdziła potrzebę nawiezienia odcinka drogi w 
sołectwie Kłobukowo Patrzę . Dodała, że droga gminna przebiega przez 
podmokły teren»dlatego pojazdy grzęzną.

• Sołtys sołectwa Robertowo p. Wojciech Szelągowski zgłosił, że na terenie 
jego sołectwa pojazdy od dwóch miesięcy stoją w polu, ponieważ nie mogą 
dojechać do posesji. Poinformował, że występuje również problem z 
dojazdem do miejscowości Parzeń. Jedyne wyście przejazd przez Parzeń 
Janówek. W imieniu mieszkańców prosił o pomoc w rozwiązaniu problemu z 
dojazdem.

• Sołtys sołectwa Krzyżanowo p. Bożena Kłobukowska zwróciła uwagę na 
przejeżdżające „TIRY” z przekroczonym tonażem w miejscowości Janoszyce. 
Ponadto spytała na jakim etapie jest projekt fotowoltaiki. Stwierdziła, że 
mieszkańcy dokonali wpłaty w wysokości 1000 zł., a otrzymali kwotę w 
wysokości 750 zł.

• Sołtys sołectwa Żerniki p. Wojciech Fabisiak podziękował za
utwardzenie odcinka drogi w Żernikach. Zgłosił wniosek uzupełnienia 
barierek nad przepustami.

W odpowiedzi na zadane pytania Wójt wyjaśnił, że w kwestii fotowoltaiki 
każdy mieszkaniec u którego był przeprowadzony audyt otrzymał potwierdzenie, 
które powinien przechowywać. Jeśli zgubił wówczas powinien zwrócić się do firmy 
przeprowadzającej audyt o wydanie duplikatu .Poinformował, że wspólny projekt na 
wykonanie fotowoltaiki nie otrzymał dofinansowania .Dofinansowanie otrzymały duże 
środki głównie szpitale. W harmonogramie jest przewidziane kolejne rozdanie 
środków z tego zakresu, dlatego projekt będzie ponownie składany.

Odnośnie założenia barierek przy drodze w miejscowości Żerniki Wójt stwierdził, 
że zapewne są one potrzebne , lecz obecnie priorytetem są drogi gruntowe. W wielu 
miejscowościach sytuacja poprawiła się lecz kolejne opady deszczu nie powodują 
poprawy jakości dróg. Najgorsza sytuacja na chwilę obecną występuje na drogach:

w Główinie, w Robertowie i A sołectwie Kłobukowo Patrzę. Obecnie trwają prace na 
terenie Brudzenia. Sytuacja jest katastroficzna w kwestii zalewania budynków .

Wójt poinformował, że 100 tyś. zł. samorząd przeznaczył na remonty dróg i na 
następnej sesji Rady Gminy zwróci się z wnioskiem, o przeznaczenie 
zaoszczędzonych środków na utrzymanie bieżące dróg- doprowadzenie do stanu 
przejezdności.
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Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Rafał 
Nowak o godz.13,10 zamknął obrady sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.

Protokółowała:

Krystyna Wiśniewska

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Nowak

(
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