
PROTOKÓŁ Nr XXXII8 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Brudzeń Duży , która odbyła się 

04 kwietnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

Ad. 1

Obrady XXXI 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 sprawdzaniu listy obecności na sali obrad znajduje się 14 
radnych co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Nieobecna radna p. Agnieszka Olczyk -  Twardy.

Ponadto w obradach udział wzięli:
• Wójt Gminy p. Andrzej Dwojnych
• Sekretarz Gminy p. Dariusz Reczek
• Skarbnik Gminy p. Teresa Dądalska
• Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w 

Brudzeniu Dużym Pani Joanna Wielońska .

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesja nadzwyczajna zwołana została 
na wniosek Wójta Gminy, w związku z upływającym terminem skargi, jak również 
koniecznością dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brudzeń 
Duży , zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży .

Wraz z wnioskiem Wójt przedstawił proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie projektów uchwał:

• w sprawie skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży.
• w sprawie podziału Gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania.
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

z dotychczasowym dzierżawcą .której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres do lat trzech.

4. Sprawy różne.

Ponadto Wójt zgłosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał 
finansowych tj:

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

• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/18 z dnia 29 
grudnia 2017 r.

Wobec powyższego porządek obrad będzie się przedstawiał następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie projektów uchwał:



• w sprawie skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży.
• w sprawie podziału Gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania.
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres do lat trzech.

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

• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVI11/201/18 z dnia 29 
grudnia 2017 r.

4. Sprawy różne - zakończenie obrad.

Ad.2

Z uwagi na obecność na sesji Przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego 
przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym Pani Joanny Wielońskiej 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował w pierwszej kolejności udzielić głosu 
Pani Wielońskiej.

Rada Gminy w głosowaniu : 14”za”
0’przeciw”

0”wstrzymujących się od głosowania” przyjęła 
zaproponowany porządek obrad .

Wobec powyższego Pani Joanna Wielońska nawiązała do wniosku 
złożonego przez Panią Dyrektor Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Brudzeniu 
Dużym o nadanie imienia dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w 
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym im. Św. Jana Pawła II.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek powyższy był 
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 06 marca br. 
Komisje na tymże posiedzeniu nie podjęły decyzji w sprawie nadania imienia św. 
Jana Pawła II powyższym placówkom, z uwagi na fak t, iż rondo w Brudzeniu Dużym 
nosi nazwę św. Jana Pawła II jak również ulica w Bądkowie Kościelnym. Ustalono, że 
podjęcie powyższej decyzji należy przesunąć w czasie (w celu przedyskutowania).

Komisje stwierdziły, że nie ulega wątpliwości, że argumenty przemawiają za 
tym kandydatem jako autorytetem dla uczniów. Św. Jan Paweł I I , służy nam za wzór, 
który wciąż pozostaje niedoścignionym ideałem.

Zdaniem radnego p. Mariana Głuchowskiego szkoła mogłaby przejąć Patrona 
obecnego Gimnazjum im. Pawła Włodkowica, ponieważ w wyniku reformy oświaty 
budynek Gimnazjum w Brudzeniu Dużym od 1 września br. będzie wykorzystywany 
na cele edukacyjne. Dodał, że niezręcznością jest zrezygnować z takiego patrona.

Radna p. Hanna Skierkowska stwierdziła, że wybór patrona jest sprawą 
trudną . W imieniu byłych nauczycieli tejże placówki poparła propozycję nadania 
imienia Pawła Włodkowica. Dodała, „że postać ta była ceniona przez Jana Pawła II., 
gdyż walczył on o Polskę jak mało kto.”

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że wniosek złożony przez 
Panią Dyrektor Agnieszkę Czajkowską jest aktualny, natomiast uchwały Rady 
Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania 
Patrona św. Jana Pawła II były podjęte w dniu 26 kwietnia 2016 r.

Mecenas Urzędu Gminy p. Wojciech Jęsiak przedstawił kolejność działań 
zmierzających do realizacji procedury:



• wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczną , 
Radę Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

• przekazanie przez Dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do 
organu prowadzącego szkołę,

• przygotowanie uchwały o nadanie szkole imienia,
• podjecie przez Radę Gminy stosownej uchwały.

Skoro wniosek wpłynął, kolejnym etapem jest przyjęcie wniosku lub odrzucenie. 
Zaznaczył, że odrzucenie wniosku powinno zostać uzasadnione. Jeśli Rada Gminy 
uzna, że właściwszym patronem byłaby osoba związana z terenem, czyli Paweł 
Włodkowic, to należy zaznaczyć to w uzasadnieniu do odpowiedzi na powyższy 
wniosek.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zdeklarował się , że odpowiedź 
na w/w wniosek Pani Dyrektor szkoły otrzyma niezwłocznie.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy w Imieniu projektodawców przedstawił projekty

uchwal:
• w sprawie skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Na wstępie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Ryszard Skonieczny przedstawił 
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie skargi na Wójta 
Gminy Brudzeń Duży.
Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokółu.

Radny p. Krzysztof Dąbrowski spytał, czy nie będzie problemu jeśli mieszkaniec 
sam oczyści drogę gminną z zakrzaczeń.
Wójt odpowiedział, że nigdy nie robił problemu jeśli mieszkaniec zgłosił chęć 
wycięcia przy drodze gminnej.

Radny p. Marian Głuchowski stwierdził, że w tekście skargi poruszone zostały 
relacje urzędnik -  mieszkaniec. Dodał, że powinno być więcej empatii ze strony 
urzędników i nie byłoby tej sprawy.

Radna p. Hanna Skierkowska stwierdziła, że również spotyka się z ludźmi i 
empatia jest bardzo ważna . Dzięki niej ludzie nastawiają się pozytywnie.

Radna p. Walentyna Kowalska nawiązała do tematu wystąpienia z wnioskiem 
do Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości 
zajętej pod drogę publiczną, gminną w m. Bądkowo Rumunki.

Mecenas wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy uregulować stan prawny i 
wówczas Wójt może dokonać wznowienia granic.
Wójt podkreślił, że temat jest znany ze strony Urzędu Gminy . Jest wiele takich 
tematów spornych na terenie Gminy. Na chwilę obecną nie stać Gminy na 
uregulowanie wszystkich stanów prawnych. W każdym przypadku potrzebny jest 
geodeta , a co za tym idzie koszty z tym związane.

Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży -  
uznając skargę za bezzasadną.
Rada w głosowaniu 14”za”

0”przeciw”
(Twstrzymujących się „przyjęła uchwałę Nr XXXI/220/18 

w sprawie skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży.



w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres do lat trzech.
Wobec braku głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Rada w głosowaniu14”za”

0”przeciw
0”wstrzymujących się od głosowania „ przyjęła 

uchwałę Nr XXXI/221/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość na okres do lat trzech.

w sprawie podziału Gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania , ustalenia 
ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Sekretarz Gminy poinformował, że obwody glosowania pozostają bez zmian i 
projekt uchwały został zaopiniowany przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

0”przeciw”
0’’wstrzymujących się od głosowania” uchwałą 

Nr XXXI/222/18 podzieliła Gminę Brudzeń Duzy na obwody glosowania , 
ustalając ich granicę obwodowych komisji wyborczych.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 
2017 r.

Radny p. Marian Głuchowski spytał na jaki cel zabezpieczone są środki w 
wysokości 10 000,00 zł. dla OSP.

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z kosztorysem na wykonanie dachu na garażu 
OSP Sikórz.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na zwiększenie planu 
dochodów bieżących w kwocie 200 000,00 zł. w związku ze zwiększeniem 
wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Skarbnik Gminy p. Teresa Dądalska wyjaśniła, że do projektu budżetu 
Gminy Ministerstwo Finansów podaje pewną kwotę, natomiast w lutym 
kolejnego roku jest podana ostateczna kwota.

Wójt poinformował, że ostateczna kwota została pomniejszona o 
500 000,00 z ł .

Pan Marian Głuchowski spytał, na jakie wynagrodzenia jest 
zabezpieczona kwota w wysokości 48 092,00 zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że z tego rozdziału są finansowane wydatki z 
osobami niepełnosprawnymi w ramach oświaty.

Radny p. Krzysztof Dąbrowski spytał, czy Ochotnicza Straż Pożarna w 
Sobowie określiła rodzaj planowanego zakupu samochodu.

Zdaniem p. Mariana Głuchowskiego jest niegospodarnością 
przeznaczenie 60 000,00 zł z budżetu Gminy na zakup starego samochodu 
dla OSP Sobowo. Ponadto dojdą dodatkowe koszty przystosowania garażu 
oraz utrzymanie pojazdu.



Radna p. Anna Pawlikowska poparła wypowiedź przedmówcy dodając, 
że zakup kolejnego samochodu tylko generuje koszty, spowodowane często 
bezsensownymi wyjazdami.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawa zakupu 
samochodu została przesunięta w czasie. Ostateczna decyzja została podjęta 
na Zarządzie Gminnym OSP. Uzgodniono zakup używanego, lekkiego 
samochodu za kwotę 60 000, 00 zł.

Pan Marian Głuchowski spytał, czy oprócz 100-lecia OSP Sobowo jest 
konieczność zakupu wyżej wymienionego pojazdu. Zwrócił uwagę, że jest 
przeciwny powyższemu wydatkowi, dlatego będzie głosował przeciw, za całą 
uchwałą. Spytał p. Skarbnik Gminy, czy nie można tego wydatku majątkowego 
zawrzeć w oddzielnej uchwale Rady Gminy.

Skarbnik wyjaśniła, że na jednej sesji nie może być dwóch uchwał 
dotyczących zmian w budżecie Gminy.

Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Nr 
XXVIII/201 /17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Rada w głosowaniu : 8 „za”

2”przeciw”
4”wstrzymujących się od głosowania” Uchwałą 

Nr XXXI/224/18 przyjęła zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr 
XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Radna P. Hanna Skierkowska spytała co oznacza, że na budowę dróg 
osiedlowych w Siecieniu ’’należy zabezpieczone środki przenieść z 
programów, projektów lub zadań pozostałych”.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powyższe zadanie było realizowane ze 
środków budżetu Gminy , a w roku bieżącym będzie finansowane z udziałem 
środków unijnych.

Zdaniem p. Skierkowskiej wszyscy radni którzy będą głosować za 
powyższą inwestycją powinni na jej rzecz zrezygnować z inwestycji na swoim 
terenie.

Radni byli zgodni, pod warunkiem, że koszty będą dotyczyć wszystkich. 
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu: 9 ”za”

2”przeciw”
3”wstrzymujących się od głosu” przyjęła 

uchwałę Nr XXXI/223/18 w prawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Brudzeń Duzy na lata 2018 -2033

Ad. 4

W sprawach różnych p. Krzysztof Dąbrowski nawiązał do budynku byłej szkoły 
w Główinie.

Wójt odpowiedział, że na 2018 rok jest zabezpieczona w budżecie Gminy 
kwota w wysokości 50 000,00 zł. na przystosowanie pomieszczeń w budynku dla 
sportowców. Zapewnił, że zostaną podjęte działania, by nie przeterminować projektu.



Pani Zuzanna Karasiewicz podziękowała za nawiezienie drogi w Murzynowie 
grubym kruszywem, i stwierdziła , że należałoby posypać na wierzch drobniejsze.

Wójt odpowiedział, że materiał był pozyskany w sytuacji awaryjnej, dlatego 
jakość może jest gorsza. Dodał, że kruszywa na rynku brakuje i nie zawsze jest 
dobrej jakości. Podkreślił, że na drodze w Murzynowie sytuacja mimo posypana jest 
nadal zła. Będzie do dyspozycji równiarka lub walec, lecz po jednym razie na każde 
sołectwo. Zaproponował, by od najbliższego poniedziałku uruchomić sprzęt na 
drogach piaszczystych. Są takie miejsca, że wystarczy sam walec.
W kwestii zakupu kruszywa na drogi Wójt poinformował, że trwa uzupełnienie 
dokumentów po przetargu.

W dostawie kruszywa kopalnianego była konkurencja, natomiast kruszywa 
betonowego zgłosiła się firma ZTB Sulkowski Włodzimierz.

Ceny przedstawiają się następująco:
• 60,00 zł za tonę netto kruszywa betonowego,
• 93,33 za tonę netto kruszywa kopalnianego.

Podział kruszywa będzie dokonany według ustaleń.
Pan Głuchowski spytał na co zostaną przeznaczone środki wydzielone na 

dzisiejszej sesji w wysokości 96 000,00 zł.
Wójt odpowiedział, że powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie 

kosztów równiarki i walca.
Zaznaczył, że jest możliwość w sposób wyrywkowy sprawdzenia tonażu 

korzystając z wagi ZUOK w Kobiernikach.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że firma p. Sulkowskiego kruszywo 

betonowe przywiezie na drogi i rozciągnie, natomiast co będzie z kruszywem 
kopalnianym.

Wójt odpowiedział, że firma wysypie kruszywo bezpośrednio na drogi.

Pani Zuzanna Karasiewicz zgłosiła wniosek w imieniu mieszkańca Murzynowa p. 
Górdzińskiego, by Gmina wytyczyła drogę od Muzeum w Murzynowie.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek mieszkańców Sikorza 
dotyczący ułożenia na odcinku drogi Sikórz -  Suchodół ograniczeń prędkości w 
formie poduszek spowalniających, progów spowalniających prędkość lub leżących 
policjantów z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.

Wójt odpowiedział, że jest zwolennikiem progów.
Pani Hanna Skierkowska poinformowała, że droga w Sikorzu w kilku miejscach 

wymaga poprawek.
Wójt stwierdził, że generalnie stan dróg asfaltowych jest zły. W Sikorzu też 

sytuacja na drogach nie jest dobra, choć są drogi na terenie Gminy znacznie gorsze 
np. w Turzy, Główinie, Bądkowie. Podobna sytuacja dotycząca dróg asfaltowych po 
zimie jest w innych gminach. Zaznaczył, że nie będzie w stanie wszystkich 
remontów wykonać z uwagi na ograniczone środki w budżecie.

Przewodniczący Rady Gminy spytał, czy będzie dokończony rów w Sikorzu z 
chwilą unormowania się pogody.

Wójt odpowiedział, że obowiązkowo należy dokończyć prace . Dodał, że jest 
wiele takich miejsc, lecz budżet jest ograniczony. W wielu przypadkach mieszkańcy 
sami podjęli się wykonania podobnych prac.

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił, że od strony Włoczewa należy posypać 
nawierzchnię drogi i usunąć worki.



Radny p. Ryszard Skonieczny wystąpił z wnioskiem wystosowania pisma do 
Lasów Państwowych dotyczącego zniszczenia odcinka drogi w Józefowie.
Stwierdził, że mają olbrzymie korzyści ze sprzedaży drewna niszcząc podczas 
wywozu drogi, dlatego powinni partycypować w kosztach remontu. Dodał, że droga 
przez las w kierunku Żernik je4st od lat zamknięta szlabanami, mogłaby być 
udostępniona. Niszczą drogi gminne, a swoje nie chcą udostępnić.

W dalszej części spraw różnych Przewodniczący Rady Gminy 
nawiązał do sprawy nadania patrona Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym. 
Zobowiązał się, że niezwłocznie wystąpi z pismem do Pani Dyrektor z sugestią 
ponownego przedyskutowania w gronie kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców 
i przedstawienie Radzie Gminy ostatecznej decyzji ws. kandydata na patrona 

szkoły.
Ustalono , że na najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w 

Brudzeniu Dużym zostanie zaproszona w powyższej sprawie Pani Agnieszka 
Czajkowska -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad XXXI nadzwyczajnej sesji 
Przewodniczący Rady Gminy p. Rafał Nowak zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Nowak


