
PROTOKÓŁ Nr XXVIII 
z sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, która odbyła się 

w dniu 29 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

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

Nowak - Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży, który powitał wójta, radnych, 
kierowników jednostek organizacyjnych, druhów OSP i wszystkich zaproszonych 
gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzaniu listy obecności na sali obrad znajduje 
się 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych 
uchwał (nieobecny radny pan Marian Głuchowski).

Ponadto w obradach udział wzięli:
• Wójt Gminy p. Andrzej Dwojnych
• Sekretarz Gminy p. Dariusz Reczek
• Skarbnik Gminy p. Teresa Dądalska
• Mecenas p. Robert Kamiński
• Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Rolnictwa p. Paweł Krzemiński
• Radni Rady Powiatu P. Marek Moderacki i P. Marcin Piotrowski
• P. Piotr Kostrzewa
• Sołtysi z terenu Gminy
• Mieszkańcy gminy

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad,
3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Gminy:

- w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń 
Duży na lata 2018 -2033
- w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2018
- w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 -  2019 w wyborach 
uzupełniających
- w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brudzeń 
Duży na lata 2017 -  2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za 
pomnik przyrody
- w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Brudzeń Duży na 2018 r.”
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na terenie Gminy Brudzeń Duży na 2018 r.”
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z 

nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży gruntów położonych w 
miejscowości Żerniki.

4. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2017 r.
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetowa
- Komisja Polityki Społecznej.

5. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2018 r.
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6. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres międzysesyjny.
7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokółu XXVI sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed sesją wpłynął 
projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy nr XVIII/134/16 z dnia 28 
grudnia 2016 r. Przewodniczący zaproponował, aby została ona wprowadzona do 
porządku obrad jako trzecia uchwała, po uchwałach finansowych.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
porządek obrad:
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła porządek obrad 

wraz z wprowadzonymi zmianami.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że na sali są obecni mieszkańcy 
gminy oraz zaproszeni goście i aby ich nie zatrzymywać oddał im głos. W pierwszej 
kolejności głos zabrał druh OSP -  Pan Kowalski. Wskazał, że druhowie OSP 
zwracali się do Rady z wnioskiem o podwyższenie kwot ekwiwalentu za udział w 
działaniach ratowniczych i szkoleniach dla druhów i prosił, żeby Rada rozważyła tę 
sprawę. Pan Przewodniczący powiedział, że temat ten zostanie podjęty na kolejnym 
spotkaniu radnych lub sesji. Również P. mecenas stwierdził, że podejmowanie 
uchwały w tej sprawie tak „na gorąco” jest nie celowe i proponował przełożyć ten 
temat na kolejne spotkanie.

W następnej kolejności P. Przewodniczący udzielił głosu P. Piegat, mieszkańcowi 
wsi Murzynowo. P. Piegat zwrócił się do Rady o pomoc w rozwiązaniu swojego 
problemu. Poinformował, że od 2005 roku jest właścicielem działki nr 137 w 
Murzynowie, uzyskał nawet zgodę na budowę. Jednak od roku czasu nie może się 
porozumieć z P. Caban, która twierdzi, że jest właścicielem drogi, w związku z czym 
P. Piegat nie miałby dojazdy do swojej działki. Pan wójt poinformował, że temat jest 
mu znany, także P. mecenas powiedział, że zapoznał się z tą sprawą, jednak Gmina 
Brudzeń Duży nie jest właścicielem żadnej z tych nieruchomości ani drogi. Wskazał, 
że jest tam kawałek drogi o nieuregulowanym stanie prawnym, więc można by mówić 
tu o zasiedzeniu, ale gmina istnieje od 1990 roku a termin zasiedzenia to 30 lat 
dlatego w tej chwili nie można wystąpić z tą procedurą. Mecenas zaznaczył, że jest 
to sprawa prywatna i w obecnej chwili nadaje się na sąd powszechny -  wydział 
cywilny. Na dzień dzisiejszy ani Rada Gminy, ani wójt nie mają kompetencji, aby 
zająć się tą sprawą. Pan wójt powiedział, że deklaruje chęć podjęcia działań w 
sprawie przejęcia tej drogi, i kiedy przyjdzie czas w 2020 roku Gmina może wszcząć 
procedurę, żeby nabyć własność tej drogi.

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punkty obrad.
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Ad. 3
W imieniu projektodawców Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał Nowak 

odczytał i poddał pod głosowanie projekty uchwał.
Na wstępie odczytał Uchwałę Nr Pł.407.2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży projekcie uchwały w 
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 
2018-2033. Następnie odczytał wnioski do projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018-2033 oraz projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 
2018-2033.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały.
Rada w głosowaniu jawnym: 14 ”za” (nieobecny radny p. Marian Głuchowski)

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu”

podjęła uchwałę Nr XXVI11/200/17 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 - 2033.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę z Uchwałą Nr 
Pł.408.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 
dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Brudzeń Duży projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok. Po czym 
odczytał zmiany do projektu budżetu na 2018 rok oraz projekt Uchwały Budżetowej 
Gminy Brudzeń Duży na rok 2018.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały.
Rada w głosowaniu jawnym: 13 ”za”

0 ’’przeciw”
1 ’’wstrzymujący się od głosu”

przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2018 Nr XXVI11/201/17.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 
wprowadzonej do porządku obrad uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy 
Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Wobec braku głosów Przewodniczący 
Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

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

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

- w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 -  2019 w wyborach 
uzupełniających
Sekretarz Gminy przekazał dokumentację dotyczącą wyboru ławników Panu 
Tadeuszowi Borowickiemu -  Przewodniczącemu Zespołu do przedstawienia opinii o 
zgłoszonych kandydatach na ławników. Przewodniczący Zespołu przedstawił Radzie 
Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. Następnie Sekretarz Gminy 
wyjaśnił zasady głosowania na ławników. W dalszym etapie dokonano wyboru 
spośród radnych Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszli: Tadeusz Borowicki, 
Anna Pawlikowska, Jerzy Tomaszewski.
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Rada w głosowaniu: 11 ”za”
0 ’’przeciw”
3 ’’wstrzymujących się od głosu” wybrała Komisję Skrutacyjną 

w celu ustalenia wyników głosowania. Następnie przeprowadzono tajne głosowanie, 
a Komisja przystąpiła do podliczenia wyników głosowania. Protokół z ustalenia 
wyników głosowania stanowi załącznik do uchwały. Przed głosowaniem w sprawie 
wyboru ławników na kadencję 2016 -  2019 w wyborach uzupełniających pan 
mecenas zwrócił uwagę aby w podstawie prawnej tego projektu dodać zapis „z 
późniejszymi zmianami”.
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła uchwałę w 

sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 -  2019 w wyborach uzupełniających.

Kolejne projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brudzeń 
Duży na lata 2017 -  2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła uchwałę w 

sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brudzeń Duży na lata 
2017 -  2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik 
przyrody
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła uchwałę w 

sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

- w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Brudzeń Duży na 2018 r.”
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła uchwałę w 

sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Brudzeń Duży na 2018 r.”
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- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
terenie Gminy Brudzeń Duży na 2018 r.”
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła uchwałę w 

sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 
Gminy Brudzeń Duży na 2018 r.”

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem 
przez Gminę Brudzeń Duży gruntów położonych w miejscowości Żerniki.
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła uchwałę w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z 
nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży gruntów położonych w 
miejscowości Żerniki.

Pan Przewodniczący poinformował, że podjęte uchwały stanowią załączniki do 
protokołu.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad -  
przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2017 r.
W kolejnym etapie P. radny Ryszard Skonieczny odczytał sprawozdanie z 
działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, P. radna Walentyna Kowalska 
odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy, a P. radna 
Hanna Skierkowska odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Polityki 
Społecznej Rady Gminy.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie przyjęcie 
sprawozdań
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła sprawozdania z 

działalności Komisji Rady Gminy za 2017 r.

Ad. 5
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie planów pracy Komisji na 2018 rok. P. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy odczytali Plany pracy Komisji 
na 2018 r.
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Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie przyjęcie 
planów pracy Komisji na 2018 r.
Rada w głosowaniu: 14 ”za”

0 ’’przeciw”
0 ’’wstrzymujących się od głosu” przyjęła Plany pracy

Komisji na 2018 r.

Ad. 6
Przechodząc do kolejnego punktu obrad p. wójt podziękował najpierw za 
uchwalenie uchwały budżetowej na 2018 rok bez głosu sprzeciwu. Zaznaczył, że 
zdaje sobie sprawę iż potrzeb jest więcej niż możliwości. Nadmienił, że po stronie 
wydatków w budżecie jest 31 min zł, z czego ponad 11 min to oświata i bieżące 
utrzymanie szkół, 10 min -  to pomoc społeczna, a w znacznej części program 
Rodzina 500+, 3 min -  urząd gminy oraz 3 min -  bieżące utrzymanie dróg. 
Następnie przeszedł do punktu sprawozdania z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Wspomniał, że przy udziale środków unijnych trwa 
termomodernizacja budynku szkoły w Brudzeniu oraz budowa dróg osiedlowych 
w miejscowości Siecień. Wskazał, że planowane są nowe działania drogowe m.in. 
budowa odcinka drogi w Turzy Małej, podjęty jest temat wodnokanalizacyjny w m. 
Więcławice oraz sprawa kanalizacji w Sikorzu i częściowo Brudzeniu, co jest 
związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. Planowane jest również część 
zadań zgłaszanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw np. Gorzechowo
-  zakup lampy, Żerniki -  projekt drogi, Sikórz -  projekt boiska. Zaznaczył, ze trwa 
przebudowa klatki schodowej w szkole w Siecieniu i że ciągle aktualny jest 
problem bieżącego utrzymania dróg. Powiedział, że w 2018 roku większość 
środków z funduszu sołeckiego zostanie właśnie przeznaczona na utrzymanie 
dróg. Poinformował, że wie iż wszędzie na drogach gruntowych sytuacja jest 
niezadowalająca, że właściwie w każdym sołectwie są odcinki dróg których nie da 
się przejechać samochodem osobowym, głównie w m. Więcławice, część 
Główiny, Lasotki, Radotki, Robertowo, Kłobukowo Patrzę, Zdziembórz, Rumunki. 
Zaznaczył, że w tej chwili najważniejsza rzecz to zapewnienie przejezdności dróg. 
Na koniec pan wójt wspomniał o sprawie odśnieżania dróg, powiedział, że tak jak 
było to w latach poprzednich jeśli będzie zachodziła konieczność odśnieżania to 
decyzję o uruchomieniu odśnieżania podejmuje wójt.

Ad. 7

W dalszej części obrad głos zabrał P. Marek Moderacki -  radny powiatowy. Mówił o 
odbiorze budowy chodnika w m. Rembielin. Prosił również, żeby interwencje w 
sprawach dróg powiatowych zgłaszać do niego i on wtedy sam będzie monitował w 
tych sprawach. Poinformował również, że każda baza drogowa na ternie powiatu 
będzie wyposażona w kosiarkę i rębak. Na koniec swojego wystąpienia złożył 
życzenia noworoczne.
Następnie p. radna -  Zuzanna Karasiewicz wskazała na konieczność czyszczenia 
przepustów drogowych.
P. Marcin Piotrowski poinformował w sprawie drogi w Sobowie, że wystąpiono o 
dofinansowanie do FOGR i że na 99 % środki mają być.
Pan Piotr Kostrzewa poinformował, że na terenie Polski znaleziono już 184 sztuki 
chorych dzików. Apelował, żeby nikogo obcego nie wpuszczać do budynków
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inwentarskich. Poinformował także, że w I kwartale 2018 r. będzie prowadził akcję 
szkoleniową dla rolników. Na koniec złożył życzenia z okazji nowego roku.

Ad. 8

W kolejnym punkcie obrad p. radna Hanna Skierkowska wskazała na artykuł w 
Tygodniku Płockim opowiadający o mieszkańcu naszej gminy -  Przemku 
Głoskowskim. Zwróciła uwagę, że należałoby go w jakiś sposób uhonorować, gdyż 
jest to młoda osoba, która dzięki swojej wytrwałości, uporowi i ciężkiej pracy 
osiągnęła wiele. P. Głoskowski startuje w różnego rodzaju biegach przeszkodowych i 
osiąga czołowe pozycje, dzięki temu promuje też Gminę Brudzeń Duży, dlatego też 
p. radna uważa, że warto byłoby go w jakiś sposób nagrodzić.

Ad. 9

Po wyczerpaniu zapytań radnych Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu 
obrad -  przyjęcia protokołu XXVI sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu.
Rada w głosowaniu: 13 ”za”

0 ’’przeciw”
1 ’’wstrzymujący się od głosu” przyjęła protokołu z XXVI 

sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 10

W sprawach różnych P. sołtys Fabisiak podziękował za życzenia świąteczno- 
noworoczne i w imieniu sołtysów złożył najlepsze życzenia noworoczne dla 
wszystkich obecnych na sesji.

Na koniec p. wójt odniósł się do wniosku o uhonorowanie p. Głoskowskiego, 
powiedział, że porozmawia z nim i zgodził się że faktycznie takie postawy warto 
wynagradzać. Następnie podziękował państwu radnym i zaproszonym gościom za 
współpracę.

Ad. 11

Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. 
Rafał Nowak złożył życzenia noworoczne wszystkim zgromadzonym i o godz. 12.10 
zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.

Protokółowała: 
Ewa Domińska

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Nowak
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