
 
 

PROTOKÓŁ Nr XXXI/21 
XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, 

która odbyła się w dniu 19 października 2021 r. od godz. 1200 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 

 
Ad 1. 

XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży przewodniczył pan Tadeusz 
Wojciech Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży. 
Prowadzący obrady o godz. 1205 otworzył XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń 
Duży. Udział w Sesji potwierdziło czternastu radnych, wg listy obecności, stanowiącej 
załącznik do niniejszego protokołu (nieobecna: Radna – p. Walentyna Kowalska).  Obrady są 
prawomocne.   

Pan Przewodniczący Rady Gminy powitał Państwa Sołtysów uczestniczących w Sesji 
on-line oraz wszystkich, którzy obserwują obrady za pośrednictwem Internetu.  

Powitał wszystkich Radnych oraz Gości zaproszonych na posiedzenie, m. in.:  
p. Andrzeja Dwojnycha - Wójta Gminy Brudzeń Duży, 
p. Wojciecha Jęsiaka – Mecenasa,  
p. Agnieszkę Maraszek – Zastępcę Wójta Gminy Brudzeń Duży, 
p. Teresę Dądalską – Skarbnika Gminy, 
p. Lecha Rutkowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży, 
i p. Marzenę. 
Szczególnie powitał wszystkich Państwa Radnych Rady Gminy Brudzeń Duży.  

Przewodniczący poinformował, że obrady są nagrywane i transmitowane na żywo       
w postaci obrazu i dźwięku, i zostaną zarchiwizowane. 

Następnie, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, iż w sesji uczestniczy czternastu 
radnych, co wobec stanu piętnastu Radnych Rady Gminy, stanowi kworum do 
podejmowania prawomocnych decyzji (Radna p. Walentyna Kowalska - nieobecność 
usprawiedliwiona).   

Pan Tadeusz Borowicki poinformował, że dzisiejsza Sesja Nadzwyczajna została 
zwołana na wniosek z dnia 15 października br. przez Wójta Gminy Brudzeń Duży,  
p. Andrzeja Dwojnycha.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przypomniał Państwu Radnym o zasadach 
zabierania głosu w dyskusji. Podkreślił potrzebę wypowiadania się do mikrofonu,  
by wypowiedź była słyszana przez osoby obserwujące ją w Internecie i uczestniczące w niej 
online. Zwrócił uwagę na przestrzeganie zasady wypowiadania się kolejno, tylko jednej 
osoby w danym czasie, po zakończeniu wystąpienia przedmówcy.  

Następnie przedstawił Porządek obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń 
Duży. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie 
porządku obrad.  

Informacja o nagrywaniu obrad sesji.  

2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży: 



a) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży  
na lata 2021 – 2033; 

b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.  
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie obrad. 

Powyższy porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

Ad 2. 

a) Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033 wraz z Objaśnieniami. 

 

W dyskusji, w przedmiotowej sprawie, zabrał głos p. Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy. 
Wyjaśnił, że założenia projektu uchwały w sprawie przedstawił już Pan Przewodniczący 
Rady Gminy. Jednak od czasu przygotowania ww. projektu do dnia Sesji Nadzwyczajnej  
w dokumencie nastąpiły zmiany, gdyż niezbędne jest zabezpieczenie środków na remont 
garażu dla samochodu OSP w Sikorzu. Poinformował, iż jest już oficjalna decyzja 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w sprawie użyczenia samochodu strażackiego 
jednostce OSP w Sikorzu. Wyjaśnił, że przydzielony samochód marki Renault nie zmieści się 
w garażu, który posiada jednostka (nieodpowiednia wysokość garażu), dlatego pojazd trzeba 
będzie garażować w budynku sąsiadującym z remizą. Jest to jednak blaszany garaż, który 
należy przystosować do potrzeb: wykonać odpowiednią posadzkę i zabezpieczyć sufit. 
Druhowie strażacy wystąpili z wnioskiem, by na ten cel zabezpieczyć środki w wysokości  

39 tys. zł (brutto). Pan Wójt Gminy poparł ww. wniosek i poprosił Radę Gminy o pozytywne 
przegłosowanie go do realizacji z budżetu gminy. Ponadto wskazał, iż wnioskowane środki 
mogłyby być przeznaczone ze środków wygospodarowanych w budżecie GOPS (nadwyżka 
od środków transportowych).  

 

 Pan Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że dyskusja o projekcie zmian w WPF 
będzie obejmować również uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie w budżecie gminy 
środków niezbędnych na realizację remontu garażu w OSP w Sikorzu w kwocie 39 tys. zł. 

 

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033 z uwzględnieniem powyższego wniosku uwag  
nie zgłoszono. 

 

Radna p. Anna Pawlikowska zapytała o zakup domku mobilnego dla mieszkańca 
gminy, którego dom został zniszczony przez pożar. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że do tej pory, zwyczajowo, pogorzelcy w naszej gminie 
otrzymywali pomoc finansową za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. Takie 
nieszczęście kilka dni temu dotknęło p. J.O. z Karwosiek Cholewic. Pan J.O. objęty jest 
pomocą naszego GOPS. Pożar strawił domostwo. Zniszczenia po pożarze są bardzo duże,  
a dochody, możliwości finansowe pogorzelca uniemożliwiają mu odbudowanie domu. Pan 
Wójt Gminy poinformował, że we wstępnych konsultacjach pan J.O. oświadczył, że pomoc 
finansowa do niczego mu się nie przyda. Z inicjatywy pogorzelca wyniknęła propozycja,  



by pomoc została udzielona w formie zakupu kontenera. Po rozeznaniu, ustalono, iż gmina 
nie może zakupić kontenera budowlanego, dlatego podjęto decyzję, by zakupieniu kontenera 
mieszkalnego na kołach. Koszt takiego używanego domku mobilnego wyniesie ok. 15 -16 
tys. zł. Ponadto potrzebne są środki na wykonanie podłączeń, dostosowanie terenu, 
wypoziomowanie.  Domek składa się z kilku pomieszczeń: małej kuchenki, pokoiku, sypialni. 
Na montaż potrzebne będą środki w wysokości ok. 4 tys. zł. Od dnia pożaru odbyło się wiele 
rozmów z Panem J.O., który obecnie przebywa u rodziny w Karwosiekach Cholewicach.  

 Urząd Gminy proponował  p. J. O. mieszkanie z zasobów gminy w Główinie  
nad Wisłą. Jednak Pan zrezygnował, gdyż z uwagi na prowadzenie gospodarstwa rolnego 
przeprowadzenie się poza miejsce obecnie zamieszkiwane jest niemożliwe. Hodowane 
zwierzęta wymagają codziennej obecności właściciela. Poszkodowany prosił więc,  
by zapewnić mu pomoc dostępną dla niego, tj. w granicach dotychczasowego 
zamieszkiwania. Trudno by mu było prowadzić gospodarstwo dojeżdżając codziennie wiele 
kilometrów. Podsumowując wypowiedź, Pan Wójt Gminy poddał przedstawioną propozycję 
pomocy  panu J.O. pod dyskusję Państwu Radnym. 

 

 Pan Przewodniczący Rady Gminy dodał, że zakupiony domek mobilny zostanie 
przekazany w użytkowanie p. J.O., a po zwrocie, w przyszłości pozostanie do dyspozycji 
Gminy, dla innych potrzebujących takiej pomocy.   

 

Do ww. projektu uchwały innych uwag ani pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję w przedmiotowej sprawie  
i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033  
z uwzględnieniem Wniosku Pana Wójta o przeznaczeniu 39 tys. zł na dostosowanie garażu 
w OSP w Sikorzu. 

 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14 głosów,   
„przeciw” – 0 głosów,  
„wstrzymuje się” – 0 głosów, 

podjęła Uchwałę Nr XXXI/221/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 października 
2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży  
na lata 2021 – 2033. 

 

 Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, podziękował Państwu Radnym za poparcie 
złożonego wniosku wyrażone w głosowaniu.  

 Ponadto Pan Wójt poinformował, iż nie zostaną wykorzystane środki zabezpieczone 
na remont dachu remizy w Bądkowie Kościelnym. Straż wnioskowała o dofinansowanie 
przedsięwzięcia z programu Urzędu Marszałkowskiego i uzyskała wsparcie w kwocie 25 tys. 
zł, co pokryłoby ok. 15-20 % inwestycji oszacowanej na 130-140 tys. zł. Jednak OSP 
przyznała, że wykonanie zadania jest nierealne z uwagi na wzrost kosztów zaplanowanego 
remontu. W związku z powyższym skierowano prośbę do Pana Marszałka, by tę kwotę 
przeznaczyć na inwestycję w Turzy Małej, jednostce OSP z naszej Gminy. Na decyzję  
w powyższej sprawie musimy zaczekać. 



 Ponadto Pan Wójt Gminy poinformował, że nie wiadomo, czy uda się wykonać 
inwestycję w Żernikach, gdyż brak jest wykonawców.  

  

b) kolejnym z przedstawionych dokumentów był projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku, który odczytał p. Tadeusz 
Borowicki Przewodniczący Rady Gminy. 
 

Po odczytaniu § 1 p. Teresa Dądalska, Skarbnik Gminy, poinformowała iż w zapisie  
§ 1 wers drugi wystąpiła pomyłka polegająca na powtórzeniu frazy: „Rady Gminy  
w Brudzeniu Dużym”. Poprawnie powyższy paragraf brzmi: „W Uchwale Budżetowej Gminy 
Brudzeń Duży na rok 2021 Nr XXIV/172/20 z dnia 29.12.2020 wprowadza się następujące 
zmiany”. 

 
Po przyjęciu powyższego wyjaśnienia Pan Przewodniczący Rady Gminy kontynuował 

odczytanie projektu ww. uchwały. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał o brzmienie §2 pkt 1. 
 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że rozchody stanowią spłatę kredytu. 
Ponadto Pani Skarbnik wyjaśniła, że w § 1 pkt 1 omyłkowo została wpisana kwota  

30 tys. zł, a powinna być wpisana suma 50 tys. zł, zgodnie z załącznikiem.    
 
  Po odczytaniu projektu uchwały p. Teresa Dądalska Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w 
czasie przygotowywania ww. projektu obowiązywał § 0970. W międzyczasie zmieniła  
się klasyfikacja budżetowa, która nakazuje, by obecnie takie środki znajdowały się w § 2180. 
Kwota nie uległa zmianie, jest taka sama jak pierwotnie zaplanowano. 
 
 Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż treść projektu zmian w uchwale budżetowej pokrywa 
się ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej WPF. 
 

Pytań ani uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję w przedmiotowej 

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową 
Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.   
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXI/222/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 października 
2021 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 
roku. 
 
 Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, zakończył realizację punktu 
drugiego obrad. 

 
Ad 3.  

Sprawy różne: 



 Jako pierwszy głos zabrał p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy,  
który poinformował, iż zakupiony został domek mobilny, na który zostały zabezpieczone 
środki (zakup i montaż domku z przyłączami). 

Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zbliża się zakończenie 
roku. Z uwagi na wpływające wnioski o budowę sieci wodociągowej, na sesji Rady Gminy  
w maju br. przyjęliśmy kryteria ich rozpatrywania. Pani Zygmuntowicz przygotowała tabelę 
wszystkich wniosków według dat, którą Przewodniczący Rady Gminy skierował do Komisji 
Budżetowej do zaopiniowania, tj. do wstępnej selekcji. Zgodnie z przyjętymi zasadami, 
będziemy te wnioski rozpatrywać na najbliższym posiedzeniu wspólnym Komisji Rady 
Gminy, a potem na Sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że postępują prace w zakresie 
rozwiązywania konfliktów w Parzeniu i w Sikorzu.  

Odbyło się spotkanie mediacyjne w Parzeniu, w konsekwencji którego podjęto 
ustalenia zmierzające do ugody.  

 W zakresie sporu w Sikorzu poprosił p. Rafała Nowaka o przekazanie Wnioskodawcy 
informacji, że sprawa jest rozwiązywana. 

 W nawiązaniu do prośby przedmówcy, Radny p. Rafał Nowak, zadeklarował pomoc, 
ale poprosił o przekazywanie informacji w powyższej sprawie na bieżąco.  

 Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił o cierpliwość wszystkich 
zainteresowanych rozwiązaniem problemu - sporu o drogę. 

 Dodał również, iż problem słupa w drodze w Murzynowie jest już bliski całkowitemu 
rozwiązaniu. 

 Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że z terenu Radnego p. Michała 
Wrześniewskiego (Sobowo, Strupczewo) wpłynęły zgłoszenia od mieszkańców  
o nieuprzedzeniu o przerwach w dostawie wody, w trakcie robót wykonywanych w SUW  
w Brudzeniu. Jednocześnie przekazał informację, że sporządził notatkę służbową z prośbą  
o podjęcie działań w celu wyeliminowania ww. problemów, którą złożył do Pana Wójta 
Gminy. Notatka dotyczy ustalenia zasad współpracy między Gminnym Przedsiębiorstwem 
Komunalnym o zakresie podejmowanych działań i Urzędem Gminy w zakresie sprawnego 
przepływu informacji. 

 W dalszej części wypowiedzi p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy 
podkreślił, iż od dzisiaj stara się przedstawiać materiał wprowadzany pod obrady Rady 
wolniej, co zapewnia czytelność. Poinformował, że po rozmowie z Panem Wójtem i z Panią 
Wójt o sposobie poprawienia jakości obrazu i zapisu głosu w czasie sesji, podjęto decyzję  
o zakupieniu mikrofonów dla Radnych (jeden mikrofon dla dwóch Radnych). Wypowiedzi  
z użyciem mikrofonów będą lepiej słyszalne, co poprawi jakość zapisu obrazu i głosu w celu 
archiwizowania nagrań. Ponadto system konferencyjny pozwoli prowadzącemu obrady 
udzielać głos osobie wypowiadającej się w danym czasie. Pozostałe głosy będą 
niesłyszalne, co poprawi odbiór obserwującym obrady sesji i państwu Sołtysom 
uczestniczącym w sesji online. Przewodniczący podkreślił, iż zadanie zostało zrealizowane 
dzięki działaniom Pani Wójt.  

 Pani Agnieszka Maraszek, Zastępca Wójta, wyjaśniła, że przedmówca, Pan 
Przewodniczący Rady Gminy objaśnił obszernie i szczegółowo zasady działania systemu. 
Dodała, iż zakup mikrofonów zaplanowano w celu zapewnienia jakości zapisu głosu.  
By zapewnić Państwu Radnym swobodę zabierania głosu został zakupiony zestaw 
konferencyjny (jeden mikrofon na dwie osoby). Celem jest zapewnienie dobrej jakości głosu, 



by wypowiedzi były słyszalne dla osób obserwujących sesję i Państwa Sołtysów 
uczestniczących w obradach online.   

 Pani Wójt  przekazała  informację, że  zostało wystosowane zapytanie ofertowe,  
na które wpłynęły trzy oferty o chęci przystąpienia do realizacji ww. zadania. Oferenci 
przedstawili koszt wykonania zlecenia za kwotę: 1) 28 tys. zł, 2) 32 tys. zł i 3) 14 tys. zł.  
Z powyższych propozycji została wybrana opcja najtańsza, tj. za 14 tys. zł. Działanie 
wybranego zestawu zostanie przed zakupieniem przetestowane w naszych warunkach,  
np. na wspólnym posiedzeniu Komisji. Gdy system się sprawdzi można go w przyszłości 
rozbudować. Pani Wójt uszczegółowiła, że przy wyborze mikrofonów istotna była długość, 
tzw. gęsiej szyi – ok. 70 cm długości. Standardowe zestawy konferencyjne zawierają 
mikrofon z gęsią szyją o długości 40 cm. Długość 70 cm zapewni dyskutantom zabieranie 
głosu zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi 
na sytuację epidemiczną w kraju, w konsekwencji której pewnie nieprędko powrócimy  
do organizacji sesji z bezpośrednim udziałem Państwa Sołtysów w obradach. Celem 
wprowadzanych zmian (zakup mikrofonów, ustawienie stołów w sali obrad) jest zapewnienie 
jakości obrazu i dźwięku obserwującym sesję i uczestniczącym w niej online.  

 

 Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na kolejnej Sesji Rady 
Gminy zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczącej „Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży”.  

  

 W dalszej części posiedzenia zabrał głos Pan Wójt Gminy, który potwierdził 
informację przekazaną przez Pana Przewodniczącego Rady Gminy, że na początku 
listopada zostanie zorganizowane wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w celu 
omówienia różnych ważnych spraw bieżących, dotyczących propozycji stawek podatków  
i opłat za odbiór odpadów komunalnych w roku 2022 (z uwagi na planowany przetarg). 

 Ponadto Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, poinformował, że: 

- została odebrana droga w Krzyżanowie z jedną uwagą dotyczącą konieczności 
przebudowy przepustu; 

- zostało zaplanowane wykonanie piłkochwytów w szkołach podstawowych: w Siecieniu i w 
Sikorzu; 

- większość projektów w ramach programu MIAS została zrealizowana. W najbliższy 
czwartek odbędzie się kontrola realizacji zadania w Sobowie (kontrola losowa); 

- zakończył się kolejny etap inwestycji zaplanowanej na ul. Wrzosowej w Brudzeniu Dużym. 
Dokumenty zostały złożone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nie będzie 
uwag ze strony mieszkańców, to prace będą kontynuowane; 

- remont figurki znajdującej się przed Urzędem Gminy zostanie zrealizowany w przyszłym 
roku kalendarzowym. Pan Wójt poprosił wykonawców, chętnych zrealizować zadanie,  
o składanie ofert;  

- w ostatnim czasie wykonywane były remonty dróg (budowa przepustów, naprawa 
nawierzchni), np. w Sikorzu. Realizowane jest zabezpieczenie drogi w Brudzeniu, w kierunku 
Gorzechowa i remont drogi w Żernikach. Wykonano również podcinkę gałęzi drzew, zgodnie 
z zapotrzebowaniem; 

- zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w zakresie zimowego utrzymania dróg, ale otwarcia 
ofert jeszcze nie było.  

 



 Następnie głos zabrała Radna p. Anna Pawlikowska, która podziękowała  
p. Agnieszce Chalińskiej za uporządkowanie rowu przez pracowników Gminy. 

Następnie, w imieniu mieszkańców, skierowała prośbę do Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego o umożliwienie płatności za usługę w Brudzeniu Dużym,  
w Banku lub siedzibie Spółki. Za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków Spółka 
narzuciła płatność w formie przelewu, co stanowi utrudnienie dla mieszkańców, szczególnie 
dla osób starszych. Przekazała oczekiwanie, że ta decyzja zostanie zmieniona i zgodnie  
z obowiązującym prawem mieszkańcy będą mieli zagwarantowaną możliwość transakcji 
gotówkowej. Radna p. Anna Pawlikowska poinformowała, że, w związku z zaistniałą 
sytuacją, otrzymała wiele telefonów z prośbą o interwencję i skarg na niewłaściwą obsługę  
w siedzibie Spółki (utrudnienie płatności gotówkowej za rachunek). Pani Radna poprosiła  
o pomoc mieszkańcom w rozwiązaniu ww. problemu.  

Pan Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że powyższy wniosek należy 
powtórzyć w obecności Pani Prezes Spółki.  

 

Następnie głos zabrał Radny p. Andrzej Szwech, który zgłosił potrzebę naprawy drogi 
w Parzeniu k. Państwa S…, na odcinku zjazdu z góry. W czasie opadów deszczu, 
spływająca po pochyłości woda powoduje wypłukiwanie wcześniej nawiezionego kruszywa. 
Poprosił o nawiezienie w tym miejscu grubego tłucznia, który utwardzi nawierzchnię. 
Zadeklarował, iż mieszkańcy rozgarną kruszywo we własnym zakresie.  

Pan Wójt Gminy zapewnił, że ww. prośba zostanie wzięta pod uwagę do realizacji.  

  

Radny p. Andrzej Szwech skierował prośbę do Pana Przewodniczącego Rady Gminy 
w sprawie przekazania do jednostek OSP dokumentów obrazujących usytuowanie 
sprawnych hydrantów na terenie gminy Brudzeń Duży, co usprawni działanie strażaków 
prowadzących akcje ratunkowe w sytuacji pożaru. Poprosił, by powyższe dokumenty zostały 
przygotowane na najbliższy zjazd Gminnego Zarządu OSP w dniu 23 października 2021 r., 
na którym obecni będą Naczelnicy i Prezesi jednostek OSP.     

 

 Pan Tadeusz Borowicki wyjaśnił, że w chwili obecnej nie posiada pełnej, kompletnej   
dokumentacji w powyższym zakresie. Jednocześnie zapewnił, iż przekaże powyższą prośbę 
do Pani Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 

  

Ad 4.  
Po wyczerpaniu zagadnień ujętych w porządku obrad XXXI nadzwyczajnej sesji,  

p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim za udział  
i o godz. 1321 zakończył obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował o planowanym na początku listopada 
br. wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.  

 
 
Protokołowała:                                       Obradom przewodniczył: 

       Marzena Kowalska                         
                                                              Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 

Tadeusz Wojciech Borowicki 
 


