
PROTOKÓŁ Nr XXX/18r.
Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r odbytej w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 1
Obrady XXX 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,
• Skarbnik Gminy p. Teresa Dądalska,
• Kierownik BOSS p. Elżbieta Mrozowska,
• Przewodniczący Rady Powiatu:, p .Lech Dąbrowski
• Przedstawiciel ODR, a jednocześnie delegat do Izb Rolniczych p. Piotr 

Kostrzewa,
• Kierownik Posterunku Policji w Brudzeniu Dużym -  p. Stanisław Kowalski,
•

• Mieszkańcy Gminy w trym druhowie OSP Sobowo.
• Państwo sołtysi z terenu Gminy.

Ad. 2

Na wstępie Wójt p. Andrzej Dwojnych zaproponował wprowadzenie zmian do 
porządku obrad, poprzez wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały, 
dotyczącej emisji obligacji oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu. W to 
miejsce zaproponował wprowadzenie punktu dotyczącego przedstawienia informacji 
na temat korzyści zbywania obligacji.

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
propozycję Wójta .

Rada w głosowaniu : 15 „za”
0”przeciw”
0’’wstrzymujących się od głosu” uwzględniła

propozycję Wójta .

Wobec powyższego porządek obrad będzie się przedstawiał następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad
3. Wystąpienie p. Piotra Kostrzewy- pracownika Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego dotyczące poinformowania o składaniu wniosków w 
formie elektronicznej i nowym dokumencie -oświadczeniu potwierdzającym 
brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności 
złożonego w roku poprzednim.

4. Uchwalenie projektów uchwał Rady Gminy:



• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki,

• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVI11/201/17 z dnia 29 
grudnia 2017 r.

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń 
Duzy na lata 2018 -2033

• w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brudzeń Duzy za 
udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę.

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu 
Dużym z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.

• w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.
• w sprawie nadania nazwy ulicy „Szkolna” w Brudzeniu Dużym.
• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń 
Duży w 2018 r.

5 . Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds .Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Brudzeń Duży za 2017 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brudzeniu Dużym za rok 2017 .
7. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres międzysesyjny.
8. Wystąpienie zaproszonych gości.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Przyjęcie protokółów- XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,

- XXVIII sesji Rady Gminy,
- XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

11. Sprawy różne -  zakończenie obrad.

Rada Gminy w głosowaniu :15 „za”
0”przeciw”
0„wstrzymujących się od głosowania „przyjęła 

jednogłośnie porządek obrad.

Ad. 3
Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego p. Piotr 

Kostrzewa poinformował, że w 2014 roku rozpoczęła się nowa perspektywa unijna 
2015 - 2018 .Wszelkie opłaty dotyczące rolnictwa będą dokonywane wyłącznie 
pocztą elektroniczną. W roku 2018 wnioski będą w 100% przyjmowane przez 
agencję pocztą elektroniczną. Wnioskodawca powinien posiadać hasło, ponadto 
numer gospodarstwa, numer konta i kwotę jaka ostatnio była przekazana przez 
agencję. Od 15 marca br. można zgłaszać się do doradcy lub osobiście wypełnić 
wniosek i przesłać drogą elektroniczną. Czy będzie przedłużony okres 
przekazywania wniosków trudno powiedzieć.

Ponadto p. Kostrzewa poruszył kwestię gospodarstw o obszarze do 10 
hektarów, które nie biorą innych dopłat tylko obszarowe. Składają oświadczenie o 
powierzchni jak w roku ubiegłym i otrzymają te same dopłaty. Termin składania



upływa z dniem dzisiejszym. Część sołtysów biorących udział w spotkaniach na 
terenie Gminy jest poinformowana. Dodał, że mapy są potrzebne, by osoba 
wypełniająca wniosek wiedziała jak przebiegają granice działek.

Następnie poprosił o głos mieszkaniec Cegielni p. Leonard Chrapkowski. W 
swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, na całkowite skruszenie się odcinka drogi 
asfaltowej w miejscowości Turza Wielka. Podkreślił, że warunki atmosferyczne 
doprowadziły do rozmiękczenia terenu. Jest bardzo dużo zdrojowisk i wygląda jakby 
asfalt wypchnęło do góry. Zdaniem p. Chrapkowskiego w tym przypadku należy 
szybko zareagować i położyć drugą warstwę asfaltu na odcinku 1000 metrów, i 
wówczas nie byłoby potrzeby nawożenia tłuczniem.

Kolejną sprawą poruszoną przez p. Chrapkowskiego jest planowana 
modernizacja odcinka drogi w Turzy Małej. Stwierdził, że jest taka potrzeba lecz 
należy się zastanowić, czy jest dobrym rozwiązaniem wykonanie tego odcinka drogi 
w kierunku remizy. Biorąc pod uwagę nośność mostu, jak również wjazd na tą drogę 
w kierunku remizy trzeba złamać kąt prosty. Mostek jest krótki , droga wąska. Do p. 
Mulczyńskiego droga jest szersza i płynny podjazd, delikatny łuk, dlatego zwrócił się 
z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Radna z okręgu wyborczego Turza p. Walentyna Kowalska odniosła się do 
wypowiedzi mieszkańca terenu Turza i stwierdziła, że bardzo jest zdziwiona takim 
stanowiskiem, gdyż mieszkańcy na remont drogi oczekują od 13 lat. Dodała ”pan 
występuje przeciwko mieszkańcom. Pan strzela samobója własnym mieszkańcom -  
czy to kampania wyborcza?”

Poprosiła p. Wójta o wypowiedź, dlaczego droga przy remizie będzie remontowana, 
a nie przy posesji p. Mulczyńskiego.

Wójt p. Andrzej Dwojnych odpowiedział, że należy spokojnie podchodzić do tych 
tematów. Kwestie przedstawione przez p. Chrapkowskiego należy rozdzielić na dwa 
tematy.
Droga ’’Tłuchowianka” remont gruntowny jest konieczny. Należy poczekać do 
zakończenia remontu drogi przez miejscowość Turza Wielka .którego termin jest 
zaplanowany na wrzesień. Natężenie ruchu jest ogromne. Stan dróg asfaltowych jest 
najgorszą sprawą -  położenie dywanika jest kwestią niezwykle paląca.

Drugi temat poruszony przez p. Chrapkowskiego dotyczy drogi w Turzy Małej. Jest 
ona zawarta drogą kompromisu, ponieważ Gmina na tym terenie posiada działki 
przeznaczone do sprzedaży. Projekt na budowę drogi asfaltowej został przedłużony 
lecz nie wyklucza uporządkowanie tego odcinka drogi przy posesji p. Kotkiewiczów. 
Wójt dodał, że będzie starał się drogę solidnie wzmocnić.

Pan Chrapkowski odpowiedział, że niewątpliwie działki gminne są argumentem. 
Pani Walentyna Kowalska stwierdziła, że jako radna jest usatysfakcjonowana, że 
droga w Turzy Małej będzie wykonana .Dodała, że pełni zarówno funkcję radnej i 
sołtysa i stara się reprezentować miejscowe społeczeństwo. Natomiast p. 
Chrapkowski chociaż nie reprezentuje społeczeństwa powinien działać we wspólnym 
interesie , a zrobił „oidę.”



Wójt zaproponował zakończenie powyższego tematu. Stwierdził, że uwagi są 
słuszne Pomysł położenia dywanika jest priorytetowy. Zaplanowany odcinek drogi 
jest zaprojektowany i należy podejść do tego bardzo poważnie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przeprowadzenie kalkulacji w terenie.
Pani Walentyna Kowalska powiedziała, że wstydzi się wypowiedzi przedstawionej 

przez jej mieszkańca, który przez okres kadencji nie uczestniczył w żadnym 
spotkaniu, a chce startować w wyborach. Dodała, że jest bardzo zdziwiona 
powyższym wystąpieniem i dziękuje Wysokiej Radzie za podjęcie stosownych 
decyzji.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu 
Przewodniczącemu Rady Powiatu p. Lechowi Dąbrowskiemu, który nie będzie mógł 
uczestniczyć w dalszych obradach sesji z powodu udziału w konkursie 
przeciwpożarowym , który odbędzie się w Płocku o godz. 1200

W wystąpieniu Pan Dąbrowski zwrócił uwagę, że tegoroczna wiosna 
spowodowała wielkie problemy we wszystkich samorządach. Podbudowy dróg są za 
słabe, biorąc pod uwagę transport jaki obecnie porusza się po drogach. Trudna 
sytuacja na drogach dotyczy zarówno dróg gminnych jak i powiatowych. Jedną z 
głównych przyczyn są zastoiska wody z powodu braku odwodnienia przy drogach. 
Powiat zdecydował się na zakup sprzętu za kwotę 22 min. zł. do wykonywania 
poboczy. Stwierdził, że sprzęt ten jest niezbędny, gdyż do tej pory powiat posiłkował 
się sprzętem firm wyłonionych w przetargach. Zaznaczył, że nie wszystkich dróg uda 
się od razu wykonać.

Zgłaszano wnioski poprawy odcinka drogi miejscowości Łukoszyno Borki. 
Jedynym wyjściem jest zastosowanie spec ustawy -  przygotowanie dokumentacji i 
podjęcie działań w ramach ustawy.

Pan Dąbrowski poinformował, że przebudowa drogi od ronda do cmentarza w 
Sikorzu jest daleko zaawansowana .Ostatni etap dokumentacji przed pozwoleniem 
na budowę. Koszt inwestycji wynosi w granicach 5 min. zł .finansowany przez Urząd 
Marszałkowski. Dodał, że jest to wspólna inwestycja samorządowa, dlatego 
skierował podziękowania do samorządu Gminy. Podkreślił, że Marszałek p. Adam 
Struzik jest bardzo przychylny tej inwestycji. Ponadto zaznaczył, że Dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich p. Mirosław Kaczmarek jest ’’ojcem tego sukcesu”. Trwają z nim 
rozmowy na każdym etapie działania. Dodał, że jest to fachowiec przyjazny tej 
Gminie i jej mieszkańcom.

W dalszej części wystąpienia p. Dąbrowski poinformował, że 23 czerwca br. w 
Bielsku odbędzie się wielka uroczystość z okazji Dnia Niepodległości z udziałem 
straży. Dla trzech jednostek OSP z każdej Gminy Powiat przeznaczył po 5 tyś. zł z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia. Będzie to impreza masowa, 
dlatego zwrócił się do Gmin o wsparci finansowe.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu poruszono temat afrykańskiego pomoru świń , 
jak również trudnej sytuacji spółek wodnych biorąc pod uwagę ’’mokre lata”. Powiat 
wesprze finansowo spółki wodne dobrze działające na swoim terenie, dlatego 
potrzebne jest zmobilizowanie się do działania.

• Radny p. Krzysztof Dąbrowski spytał, kiedy i od której strony będzie 
wykonany odcinek drogi powiatowej w Sobowie.

• Pan Dąbrowski odpowiedział, że jest przeznaczona na ten cel kwota w 
wysokości 400 tyś. zł i tylko w tym zakresie będzie realizacja. Termin 
realizacji nie został jeszcze ustalony, jak również od której strony. Jest to 
długi odcinek drogi, który był planowany do programu zewnętrznego.



Dodał, że stan nawierzchni na tym odcinku nie jest jeszcze taki tragiczny, 
w innych jest sytuacja dużo gorsza.

• Sołtys Sobowa p. Agnieszka Gerwatowska zwróciła uwagę, że obiecane 
było wykonanie dłuższego odcinka drogi. Mieszkańcy Sobowa byli 
poinformowani, że w roku bieżącym zostanie wykonany powyższy odcinek 
drogi.

• Pan Lech Dąbrowski odpowiedział, że może być wykonany dłuższy 
odcinek drogi jeżeli Gmina będzie partycypować w kosztach. Na ile 
wystarczy środków, tyle będzie wykonane. Nikt nie przewidział takiej 
sytuacji, że trzeba będzie podjąć decyzję ,czy ratować drogę która się 
rozsypuje, czy budować nową.

• Sołtys sołectwa Bądkowo Rochny p. Edward Radaszkiewicz stwierdził, że 
wykonane zostały dwa przepusty i droga pod górę uległa zniszczeniu.

• Pan Lech Dąbrowski wyjaśnił, że była sytuacja że mieszkańcy nie 
pozwolili wejść na teren. Środki były zabezpieczone, dokumentacja 
wykonana i nie można było zrealizować zadania.

• Radny p. Ryszard Skonieczny stwierdził że w obecnej chwili droga jest 
nieprzejezdna, prowizoryczne przepusty dużo dały, jednak występuje 
konieczność okopania rowami gdyż od lat nic nie było robione. 
Podziękował za nawiezienie drogi tłuczniem lecz priorytetem jest okopanie 
drogi rowami. Na terenie mieszka chora osoba, która nie ma wyjazdu z 
posesji. Należy zastosować pomoc doraźną , a w następnej kolejności 
rowy.

• Pan Lech Dąbrowski odpowiedział, że nie da rady okopać rowami, trzeba 
wykonać dokumentację .W tym celu został zakupiony sprzęt, by te rowy i 
pobocza wykonać. Dodał, że Powiat nie jest cudotwórcą , robi co może.

• Radny p. Jerzy Tomaszewski powiedział, że należy mięć na względzie 
również odcinek drogi w Rembielinie, gdyż nie wystarczyło wcześniej 
przydzielonego materiału.

• Radny p. Tadeusz Borowicki spytał, jak w perspektywie wygląda naprawa 
odcinka drogi w Karwosiekach.

• Pan Lech Dąbrowski wyjaśnił, że droga będzie przejezdna. Na wszystkie 
drogi jest przeznaczona kwota w wysokości 2 min. zł. Należy szukać 
środków, gdyż wszystkie wnioski nie mieszczą się w programie wojewody. 
Zapewnił, że Marszałek Województwa zna sytuację i pomoże. Lecz trzeba 
zrozumieć, że wszystkiego od razu nie da się wykonać.

• Mieszkaniec Robertowa p. Czachorowski nawiązał do sprawy stanu dróg. 
Stwierdził, że w kwestii dróg mamy XIX wiek. Nie ma rowów. Droga 
została częściowo naprawiona.

• Przewodniczący Rady Gminy poinformował p. Czachorowskiego, że 
obecnie trwa dyskusja na temat dróg powiatowych, natomiast droga w 
Robertowie jest drogą gminną

Następnie przedstawiciel firmy Aesco Group Pan Józefów wyjaśnił temat dotyczący 
programu emisji obligacji komunalnych ( dokonał porównania kredytu z obligacjami). 
W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Rady Gminy poprosił przedstawiciela 
firmy o wyjaśnienie kwestii rat w spłacie.

Ad. 4
W imieniu projektodawców Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekty 

uchwał:



• w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki.

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

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

uchwałę Nr XXX/212/18 w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki.

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na 
lata 2018-2033.

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

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

uchwałę Nr XXX/213/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 -  2033.

• Zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 
2017 r.
W dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Zarządu 

Gminnego OSP dotyczące zakupu samochodu dla OSP Sobowo. Następnie 
przedstawił kolejne pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym 
dotyczące stanu technicznego pojazdu bojowego marki STAR 244 , w którym 
stwierdzono, że w wyniku przeprowadzonego badania przez specjalistę z zakresu 
techniki samochodowej w/w pojazd został wykluczony z ruchu drogowego. Wobec 
powyższego Zarząd OSP Bądkowo Kościelne zwraca się o podjęcie pilnych działań 
związanych z zabezpieczeniem średniego wozu bojowego dla potrzeb jednostki. W 
piśmie dodano, że w przypadku nie zapewnienia pojazdu do kwietnia br. jednostka 
podejmie działania - wystąpienia ze struktur Krajowego Systemu Ratownictwa .

Następnie zabrał głos druh Michał Wrześniewski z jednostki OSP Sobowo, 
który wyjaśniał i przekonywał, dlaczego zakup w/w samochodu strażackiego jest dla 
OSP Sobowo niezbędny. Zaproponował, by do momentu zakupu pojazdu dla OSP 
Bądkowo Kościelne pojazd zakupiony dla OSP Sobowo, był wykorzystywany przez 
jednostkę OSP Bądkowo Kościelne.

W dalszej części dyskusji Sekretarz Gminy Pan Dariusz Reczek przedstawił 
propozycję leasingu lekkiego samochodu dla jednostki oraz korzyści z tym związane.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Wójt zmusza straż do wydawania 
środków w wysokości 3 tyś. zł. żądając przeprowadzenia specjalistycznego badania 
z zakresu techniki samochodowej.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Wójt nie żądał przeprowadzenia badania, 
jednostka sama zleciła przeprowadzenie badania technicznego.

Przewodniczący Rady Gminy wspólnie z radnymi Panem Marianem 
Głuchowskim i Panem Krzysztofem Dąbrowskim negowali propozycję Sekretarza 
Gminy odnośnie leasingu uzasadniając tym , iż taka forma jest niekorzystna.

Radny p. Marian Głuchowski zwrócił się do druha Wrześniewskiego, dlaczego 
jednostka odmówiła zakupu nowego samochodu lekkiego.

Druh Wrześniewski odpowiedział, że był przekonany, że jednostka nie 
otrzyma tego samochodu.

Przewodniczący Rady Gminy oddał glos członkowie Zarządu Gminnego OSP. 
P. Patrykowi Kowalskiemu ,który przedstawił przebieg spotkań przedstawicieli OSP 
Sobowo, Gminnego Zarządu OSP, oraz samorządu Gminy.



Wójt wyjaśnił, że w pierwszej wersji była zabezpieczona mniejsza kwota na 
powyższy cel, która po pewnym czasie została zwiększona. Problem w tym, iż nie 
został złożony wniosek.

Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy pracownik Gminy jest odpowiedzialny 
, że nie dopilnował tego. Dodał, że środki musiały być przesunięte na drogę w 
Żernikach, a następnie na drogę w miejscowości Siecień.

Wójt powiedział, że dla dobra wszystkich, oraz biorąc pod uwagę 100 lecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowie należy zrobić krok w stronę Sobowa i 
przeznaczyć środki na zakup pojazdu.

Poinformował, że podczas zebrania walnego w Sobowie w 2017 r. druhowie 
zgłosili wniosek zakupu samochodu lekkiego podobnego jaki ma na stanie OSP 
Parzeń. Wówczas była mowa o zabezpieczeniu kwoty w wysokości 30 tyś. zł. 
Spotkania trwały od grudnia 2017 r. w tej sprawie rozmowy były prowadzone przez 
druha Wrześniewskiego i druha Krysztoforskiego z OSP Sobowo, którzy 
przedstawiali ofertę zakupu konkretnego samochodu lekkiego. Spotkania te nie były 
protokołowane ani nagrywane i nie było sprzeciwu przeciw temu zakupowi.

Dodał, że były przeprowadzone ustalenia z Komendantem Miejskim 
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku p Grzegorzem Padzikiem , który złożył 
deklaracje, że w przypadku zabezpieczenia w budżecie Gminy środków w wysokości 
300 tyś. zł jest duża szansa na zakup nowego pojazdu dla OSP Bądkowo Kościelne.

Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do sprawy zakupu pojazdu dla OSP 
Sobowo, zgłosił uwagę, dlaczego jednostka OSP Sobowo nie występowała o zakup 
lekkiego samochodu. Spytał, kto z pracowników urzędu jest odpowiedzialny za 
przygotowanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Radna p. Hanna Skierkowska stwierdziła, że na terenie Gminy działa 10 
jednostek OSP ,dlatego powinny być ustalone priorytety z uwagi na olbrzymie koszty 
przeznaczone z budżetu Gminy. Ponadto spytała, kto z pracowników jest 
odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wójt odpowiedział, że za pozyskanie środków zewnętrznych jest odpowiedzialny 
zespół w składzie: p. Katarzyna Wrześniewska -  Kamińska, P. Joanna Konopińska - 
Kowalska, p. Paweł Krzemiński. Ponadto wszystkie kwestie związane z jednostkami 
OSP. prowadzi p. Stanisława Jaskólska , która pełni rolę sekretarza.

Radny p. Krzysztof Dąbrowski powiedział, że ta rozmowa powinna być 
przeprowadzona dużo wcześniej, a winę za to ponoszą urzędnicy.

Wójt odpowiedział, że są również inne potrzeby związane z boiskiem w Sikorzu.
Druh p. Wrześniewski powiedział, że OSP. Sobowo nie zwracała się dotąd o 

żadne środki z budżetu Gminy, chcą jedynie samochód z okazji 100 lecia OSP 
Sobowo.

Sołtys sołectwa Sobowo p. Agnieszka Gerwatowska powiedziała, że 
Przewodniczącego Rady Gminy był obecny na spotkaniu i również popierał ten 
wniosek.

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że nie brał udziału w posiedzeniu 
Zarządu OSP. zaproponował, by temat zakupu samochodu przesunąć w czasie do 
momentu, gdy jednostka podejmie ostateczną decyzję, jaki chce samochód .

Według Druha Wrześniewskiego może się okazać, że Gmina nie będzie miała 
na stanie żadnego sprawnego samochodu.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zobowiązanie, iż Rada zabezpieczy 
środki na zakup samochodu.

Wójt podkreślił, że jednostka OSP Sobowo już w grudniu 2017 r. jasno określiła 
swoje potrzeby i obecne pismo to potwierdza, więc należy podjąć decyzję.



Następie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo jednostki OSP w 
Bądkowie Kościelnym w sprawie podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem 
średniego wozu bojowego dla potrzeb jednostki. Zaznaczono, że w przypadku nie 
zapewnienia pojazdu w kwietniu br. jednostka podejmie działania związane z 
wystąpieniem ze struktur KSRG .
W odniesieniu do powyższego głos zabrał Prezes OSP Bądkowo Kościelne p. 
Stanisław Kowalski, który poinformował że pismo to zostało napisane z tego 
względu że samochód jest bardzo zniszczony - podwozie skorodowane, co zagraża 
bezpieczeństwu i życiu strażaków, że straż ma wewnętrzne kontrole które mogą być 
opisane niekorzystnie, dlatego wystąpił z tym pismem .

Ponadto p. Stanisław Kowalski jako kierownik Posterunku Policji w Brudzeniu 
Dużym zwrócił się do rodziców, by zwracali uwagę na dzieci korzystające z 
Internetu w związku z zagrożeniami, a jednocześnie powodujące naciąganie 
kosztów. Jednocześnie zwrócił uwagę, że 60% rowów zostało zasypane przez 
rolników

Następnie sołtys z sołectwa Suchodół p. Cukrowski poruszył temat remontu 
świetlic wiejskich, na co Wójt odpowiedział, że gmina nie jest w stanie realizować 
nowych inwestycji z nadwyżki budżetowej.

Ad. 5 W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy na wniosek p.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym 
zaproponował przesunięcie punktu 5 i 6 dot. Sprawozdania z działalności Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 
Brudzeń Duzy za 2017 r. jak również przyjęcia sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przesunięcie punktu 5 i 6

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brudzeń Duży za 2017 r.
Rada Gminy w głosowaniu :15 „za”

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

sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brudzeń Duży za 2017 r.

Ad. 6

Następnie wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
2017 r.

Rada w głosowaniu :15 „za”

0’przeciw”



(Twstrzymujących się „jednogłośnie przyjęła 
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brudzeniu Dużym za 2017 r.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy powrócił do kontynuacji projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVI11/201/17 z dnia 29 grudnia 
2017 r. Przewodniczący powiedział, że złożył pismo do sekretariatu odnośnie 
programu infrastruktury boisk konkretnie chodziło o boisko w Sikorzu odczytał jego 
treść, następnie zostało odczytane pismo od Rady Rodziców w tej samej sprawie , 
Wójt powiedział ze warunkiem tego programu jest deklaracja że Gmina w 100 % 
pokryje koszty i dopiero może ubiegać się o zwrot. Radna Skierkowska wraz z 
Przewodniczącym zarzucili Wójtowi budowę i koszty boiska w Siecieniu na co Wójt 
odpowiedział, że jeżeli chodzi o Siecień to 20 tyś zł zostało przekazane z funduszu 
sołeckiego na ten cel.

Wójt przedstawił kosztorys boiska specjalistycznego i powiedział radnym o 
realnych kosztach i dużych sumach z tym związanych i że w chwili obecnej nie ma 
wolnych środków aby zabezpieczyć je na taką inwestycję. Zaproponował, by takie 
boisko zostało wykonane znacznie tańszym kosztem czyli zrobić je własnym 
zakresie( zaorać , posiać trawę i postawić bramki).

Skarbnik Gminy powiedziała, że w chwili obecnej jest około 90 tyś. zł wolnych 
środków.

Radny p. Głuchowski zapytał skarbnik gminy o spływ środków na co ona 
odpowiedziała że będą takowe z termomodernizacji szkoły w wysokości 388 tyś z ł . 
Skarbnik Gminy tłumaczyła radnym na temat deficytu i w jaki sposób konstruuje się 
.Dyskusja na temat boiska w Sikorzu zakończyła się na tym, iż Wójt poprosił radnych, 
aby wskazali dział i paragraf z którego miałoby być sfinansowane to boisko .

Pani kierownik BOSSU powiedziała na temat finansowania szkół w Siecieniu i 
Sikorzu, że nie tylko są finansowane z subwencji ale także z budżetu.
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. Rada Gminy w głosowaniu :15 „za

0”przeciw”

0„wstrzymujących się od głosowania 
„przyjęła uchwałę Nr XXX./214/18 zmieniającą uchwałę Budżetowa Gminy Nr 
XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2018 r.

• w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brudzeń Duzy za udział w 
działaniach ratowniczych oraz w szkoleniu organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub Gminę.



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

Rada Gminy w głosowaniu :15 „za
0”przeciw”
0„wstrzymujących się od głosowania 

„przyjęła uchwałę Nr XXX/215/18 w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu Gminy Brudzeń Duży za udział w działaniach ratowniczych oraz w 
szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 
z dnia 25 marca 201 Or. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym Jest Gmina 
Brudzeń Duży.

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

Rada Gminy w głosowaniu :15 „za
0”przeciw”
(Wstrzymujących się „przyjęła uchwałę 

Nr XXX/216/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII245/10 Rady Gminy 
w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 201 Or. w sprawie Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.

w sprawie podziału Gminy Brudzeń Duży na okręgi wyborcze.

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

Rada Gminy w głosowaniu :15 „za
0”przeciw”
0”wstrzymujących się „przyjęła uchwałę 

Nr XXX/217/18 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brudzeń Duży Gmina 

Brudzeń Duży.

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

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

0’’wstrzymujących się „przyjęła uchwałę 
Nr XXX/218 /18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brudzeń Duży 
Gmina Brudzeń Duży.



• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2018 
r. w . Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.

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

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

0”wstrzymujących się „przyjęła uchwałę 
Nr XXX/219/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Brudzeń Duży w 2018 r. w . Wobec braku głosów Przewodniczący Rady 
Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Ad. 7

W sprawozdaniu Wójt powiedział o inwestycjach :

przebudowie szkoły w Siecieniu , budowie sieci w Więcławicach , modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Siecieniu, w trakcie natomiast termomodernizacja szkoły w 
Brudzeniu, budowa drogi bitumicznej , zatoki przystankowe wrzesień 2018 r. 
inwestycja ma być zakończona. Wójt mówił o przeprowadzonym przetargu na 
równiarkę - 56 zł netto plus 48 zł netto walec, natomiast kruszywo z funduszu 
sołeckiego. Rozstrzygnięcie - 25 marca bieżącego roku. Wójt wymienił drogi w 
sołectwach gdzie zostały przeprowadzone naprawy Paterze, Parzeń -  Janówek, 
Więcławice, Rochny Podlasie, Murzynowo.

• Radny Dąbrowski poprosił o naprawę drogi w Główinie koło Pana Marka 
Lwandowskiego i naprawę drogi asfaltowej w Sobowie.

• Przewodniczący Rady Gminy poprosił o naprawę drogi w Sikorzu koło 
Państwa Poniatowskich i Chażyńskich .

• Radna Kowalska Walentyna droga -  koło państwa Tomaszewskich i Turant.
• Radny Skonieczny Ryszard droga we Winnicy koło p. Czachorowskich oraz 

wyjazd w stronę drogi powiatowej koło p. Wrutniak.
• Radna Karasiewicz Zuzanna prosi o naprawę zjazdu z drogi 562 koło p. 

Marciniak.
• Sołtys Brudzenia Dużego pytał czy jest planowana budowa kanalizacji na ulicy 

Wrzosowej.
• Sołtys wsi Krzyżanowo zgłosiła wniosek o zorganizowanie kursu 

komputerowego dla osób starszych.
• Sołtys wsi Więcławice prosi o to aby wystąpić do rolników z pismem o 

odwodnienie dróg.



• Radny Rutkowski Lech zgłosił wniosek o naprawę dziury w drodze z Siecienia 
do Robertowi za cmentarzem.

• Wójt odpowiedział na prośby rodnych i sołtysów że kwestie związane z 
drogami będą realizowane w najbliższym czasie.

Ad. 8

Nie zabierano głosu.

Ad.9

Radni nie wnieśli uwag do protokołów z XXVII li XXVIII sesji Rady Gminy Brudzeń 
Duży.

Rada w głosowaniu :15 „za”

0”przeciw”

0”wstrzymujących się „

Natomiast do protokółu sesji Nr XXIX Wójt wniósł swoje uwagi nt. zarzucania 
mu kłamstwa i wystosowania pisma do byłego już radnego p. Jacka Krajenty 
dotyczącego jego rezygnacji z mandatu radnego. Pismo w załączeniu.

Rada w głosowaniu :13”za”

0”przeciw”

2 „wstrzymujących się „przyjęła protokół XXIX Sesji 
Rady Gminy Brudzeń Duży.

Ad.11

Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. 
Rafał Nowak zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:

• Krystyna Wiśniewska
• Agnieszka Madejczyk

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Nowak


