
 
 

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/21 
XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, 
która odbyła się w dniu 14 grudnia 2021 r. od godz. 900 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 
 
Ad 1. 

XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży przewodniczył pan Tadeusz 
Wojciech Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży. 
Prowadzący obrady o godz. 900 otworzył XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń 
Duży. Udział w Sesji potwierdziło trzynastu na piętnastu radnych, wg listy obecności, 
stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. 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. Roberta Kamińskiego - Mecenasa, 
p. Teresę Dądalską – Skarbnika Gminy, 
p. Lecha Rutkowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży. 
Szczególnie powitał wszystkich Państwa Radnych Rady Gminy Brudzeń Duży.  

Przewodniczący Rady Gminy 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 trzynastu 
radnych, co wobec stanu piętnastu Radnych Rady Gminy, stanowi kworum  
do podejmowania prawomocnych decyzji (nieobecna: radna – p. Aleksandra Krzemińska, 
radna - p. Anna Pawlikowska przybędzie na sesję ze spóźnieniem).   

Pan Tadeusz Borowicki poinformował, że dzisiejsza Sesja Nadzwyczajna została 
zwołana na wniosek z dnia dziewiątego grudnia br. przez Wójta Gminy Brudzeń Duży,  
p. Andrzeja Dwojnycha, a następnie przedstawił Porządek obrad XXXIII 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 projektu uchwały Rady Gminy Brudzeń Duży zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.  

3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie obrad. 

Ad 2.  

a)  Pierwszym z przedstawionych dokumentów był projekt uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku wraz z 
Uzasadnieniem, który odczytał p. Tadeusz Borowicki Przewodniczący Rady Gminy. 
 

Jako pierwszy, głos w dyskusji zabrał p. Andrzej Dwojnych Wójt Gminy, który 
wyjaśnił, iż dzisiejsza sesja została zwołana na Wniosek Wójta Gminy. Przyczyną było 



otrzymanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych 
zgodnie z projektem rządowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Laboratoria 
przyszłości”. Pozyskane środki należy realizować już w tym roku. Gdyby uchwała w ww. 
zakresie została podjęta później, np. w okresie poświątecznym, mogłyby być problemy  
z dokonaniem zakupów. O uszczegółowienie informacji poprosił Panią Kierownik BOSS. 

 
Następnie p. Elżbieta Mrozowska, Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych, 

wyjaśniała, że ww. środki pochodzą z programu rządowego „Laboratoria przyszłości”  
w ramach Polskiego Ładu, i są przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy naukowych 
dla szkół. Wielkość tych środków dla danej szkoły jest uzależniona od ilości dzieci. Zostało  
to wymienione w przedmiotowej uchwale Rady Gminy, tj.: 80 tys. 400 zł dla Brudzenia 
Dużego, 60 tys. zł dla Sikorza i 70 tys. zł dla Siecienia. Poza ogólnymi założeniami 
programu, jest wymóg wykorzystania w tym roku 60% ww. środków. Jeżeli nie będzie  
to możliwe, szkoła musi wystąpić z wnioskiem o możliwość realizacji zadania w roku 
następnym. Cała kwota dotacji musi być zrealizowana do końca sierpnia 2022 r. Został 
sporządzony katalog pomocy, które szkoły mogą wybrać i zakupić. Szczegóły programu  
są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa. Pomoce naukowe zostały podzielone 
na dwie grupy.  Jedną stanowią pomoce, które muszą być zakupione przez szkoły, a drugą – 
środki, które mogą być wybrane do zakupu. Dla wszystkich zaangażowanych w realizację 
ww. programu najważniejsze jest, by jak najwięcej pomocy udało się zakupić w tym roku 
kalendarzowym. Dyrektorzy szkół poinformowali, iż zadanie jest trudne, z uwagi na jego 
realizację przez szkoły w całej Polsce, w tym samym czasie. Firmy produkujące te pomoce 
naukowe nie są w stanie zapewnić realizacji złożonych zamówień. Jeżeli nie uda się 
wypełnić zobowiązania realizacji zadania w wymaganej wysokości, tj. 60% wnioskowanej 
kwoty, dana szkoła zobowiązana jest wystąpić z uzasadnionym wnioskiem, o przeniesienie 
środków do realizacji w następnym roku.   

 
Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.   
 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 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” – 13, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXIII/240/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 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. 
 

Przewodniczący obradom p. Tadeusz Borowicki poinformował Radnych Rady Gminy, 
iż do wglądu zostały przygotowane protokoły posiedzeń Rady Gminy, tj.: Protokół Nr 
XXX/21 Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży i Protokół Nr XXXI/21 Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Gminy Brudzeń Duży. 

 

Ad 3. 
Sprawy różne: 



 

 Następnie głos zabrał p. Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż wiele 
zagadnień zostanie omówionych na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy, 
zaplanowanym za dwa dni, tj. 16 grudnia 2021 r. Poinformował, iż do Wójta Gminy i do Rady 
Gminy wpłynęły uwagi z Regionalnej izby Obrachunkowej i z Urzędu Wojewody 
Mazowieckiego. Uwagi dotyczą uchwał w zakresie gospodarowania odpadami Komunalnymi 
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poprosił Pana Mecenasa  
o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. 

 

 Następnie Mecenas p. Robert Kamiński poinformował, iż Regionalna Izba 
Obrachunkowa poinformowała, że 16 grudnia 2021 r. odbędzie się posiedzenie, na którym 
przedmiotem badania będzie Uchwała Nr XXXII/235/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia  
30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie 
gminy Brudzeń Duży. Pismo informuje, że w posiedzeniu Kolegium Izby może uczestniczyć 
przedstawiciel gminy. 

 Pan Mecenas poinformował, iż drugie pismo, które wpłynęło, zgodnie z właściwością 
rzeczową, od Wojewody Mazowieckiego, dotyczy Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części działki Nr ewid. 245/6 w Sikorzu, przyjętego Uchwałą  
Nr XXXII/238/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 r. Pismo wzywa  
do złożenia szczegółowych wyjaśnień dowodzących, że ww. plan miejscowy nie narusza 
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

 Pan Mecenas wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami i informacjami Urząd Gminy będzie 
współpracował z ww. organami nadzoru, w celu rozwiązania problemów. Obecnie nic się nie 
zadziało i jeżeli doszło do błędów we wskazanych zakresach Urząd ma czas, by je naprawić. 

 Następnie głos zabrała p. Ludmiła Abramczyk, Inspektor ds. gospodarowania 
odpadami komunalnymi, która wyjaśniła, iż rozmawiała z p. Jagodzińską, opiekunem naszej 
Gminy w RIO, która poinformowała, iż zgodnie z odgórnym rozporządzeniem z Warszawy, 
wszystkie uchwały w ww. przedmiocie, przedstawiane są na Kolegium Izby Obrachunkowej. 
Na obecną chwilę Urząd Gminy musi przesłać do RIO kalkulację stawki od nieruchomości 
zamieszkanej i uzasadnienie jej wyboru. Pani Ludmiła Abramczyk zapewniła, że dzisiaj  
to zostanie zrobione i przesłane. Dodała, że pozostałe stawki wynikają z ustawy. Ponadto 
poinformowała, że p. Jagodzińska, opiekun naszej gminy, zapewniła, iż po analizie 
przedmiotowej uchwały, nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż działanie RIO w Warszawie jest kwestią 
procedury formalnego sprawdzenia i możemy spokojnie poczekać do rozstrzygnięcia. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Małgorzacie Zygmuntowicz, 
Kierownikowi Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w celu wyjaśnienia 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 
Uchwały Nr XXXII/238/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 r. Pani  
M. Zygmuntowicz, nawiązując do wypowiedzi pana Mecenasa, wyjaśniła, że wpłynęło 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego. Poinformowała, iż przyjmując 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy stwierdza, że ww. Plan nie 
jest sprzeczny z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. W uchwale przyjmującej ww. Plan nie ma żadnych zastrzeżeń. 
Obecnie Wojewoda wnosi o przesłanie treści zapisów z Planu, które potwierdzą tę zgodność. 
Ww. szczegółowe wyjaśnienia są przygotowywane do przesłania. Pani Małgorzata 
Zygmuntowicz wyjaśniła, iż przystępując do przygotowania Planu przyjęto założenie, iż jest 
on zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Obecnie czekamy na ostateczną decyzję Wojewody Mazowieckiego. 

 

 O godzinie 934 na salę obrad przybyła Radna p. Anna Pawlikowska. 

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy zapewnił, iż podjęte działania będą służyły 
wyjaśnieniu zgłoszonych uwag i pozytywnemu rozstrzygnięciu spraw. 

 

 Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, podziękował pracownikom Urzędu:  
p. Ludmile Abramczyk i p. Małgorzacie Zygmuntowicz za złożenie wyczerpujący wyjaśnień  
w ww. sprawach. 

 Następnie Pan Wójt Gminy poinformował, że zostały już otwarte oferty w przetargu  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie w roku 2022 i 2023, 
który pozwala stwierdzić, iż zmian nie będzie. Procedura przetargowa została rozpisana  
na dwa lata; oddzielnie: na dostawę pojemników na odpady i na odbiór odpadów 
komunalnych. Umowa na dostawę pojemników na odpady komunalne została przedłużona  
z firmą REMONDIS. Ta firma złożyła również najkorzystniejszą (cenowo) ofertę na odbiór 
odpadów w wysokości 2 842 430 zł (brutto). Wpłynęły także oferty od: PreZero Płocka 
Gospodarka Komunalna i ECOVIR, które były wyższe od oferty REMONDISu. Obecnie 
czekamy na dokumenty uzupełniające od REMONDISu. 

 

 Radny p. Roman Mański zapytał czy cena za odbiór odpadów komunalnych została 
ustalona na dwa lata? 

 

 Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, w odpowiedzi potwierdził, że stawka odpłatności 
za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona na dwa lata, tj. 2022 
r. i 2023 r. Jednocześnie podkreślił, że liczbę ton odpadów oszacowano na chwilę obecną. 
Jeżeli ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców gminy będzie się zwiększać, 
wzrośnie również stawka opłaty za ich odbiór. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał o różnicę stawki za odbiór odpadów 
komunalnych określonej w przetargu w tym roku i w poprzednim roku?  

 

 Pan Wójt Gminy odpowiedział, że te stawki są zbliżone, co jest wynikiem konkurencji 
firm przystępujących do przetargu. Zobowiązał się podać szczegółowe dane w tym zakresie 
na najbliższej sesji Rady Gminy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w sytuacji inflacji, taka sama cena 
byłaby korzystna dla mieszkańców gminy. 

 



 Następnie Pan Wójt Gminy poinformował, że nie udało się rozstrzygnąć przetargu  
na dostawę samochodu. W kolejnym przetargu termin dostawy samochodu został wydłużony 
do dwunastu miesięcy, jednak procedura również nie zakończyła się rozstrzygnięciem 
pozytywnym. 

 Pan Wójt poinformował, iż jeszcze w tym roku Gmina planuje ogłosić przetarg  
na wykonanie ogrodzenia przy szkołach podstawowych w: Brudzeniu i Sikorzu. W Brudzeniu 
Dużym czekaliśmy na uzgodnienia z konserwatorem zabytków. 

 Jednocześnie realizowane są działania w celu ogłoszenia dwóch przetargów,  
na budowę boisk w Sikorzu i w Siecieniu, by można je rozstrzygnąć na przełomie tego  
i przyszłego roku. 

Pan Wójt Gminy poinformował, że w kwestii organizacji komunikacji autobusowej 
dużych zmian nie będzie. Zostały wprowadzone tylko drobne korekty. Tak samo jak w roku 
ubiegłym nasza gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie zadania. Kwota 
dofinansowania deklarowana przez Rząd, to kwota 3,00 zł do jednego kilometra. Taka sama 
jak w roku 2021.  

 Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, przekazał informację o rozstrzygniętym 
przetargu na dostawę kruszywa dla naszej Gminy. Remonty dróg będą wykonywane 
interwencyjnie, tj. w sytuacji zgłoszenia potrzeby wykonania naprawy.  

 

 Następnie głos zabrał p. Lech Rutkowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, który 
zapytał Pana Wójta, od kiedy zacznie funkcjonować PSZOK w Siecieniu i w jakich godzinach 
będzie czynny? 

 Pan Wójt Gminy odpowiedział na pytanie przedmówcy, że Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów komunalnych (PSZOK) już jest po odbiorze i zacznie funkcjonować  
po przekazaniu Gminie pełnej dokumentacji przez firmę wykonawczą. PSZOK będzie 
wyposażony w przyczepki do przewozu odpadów, z możliwością wypożyczenia przez 
mieszkańców i w wagę. Otwarcie PSZOKU dla mieszkańców planowane jest w połowie 
stycznia 2022 r. Obecnie trwa odbiór instalacji elektrycznej. Jeżeli problem z ENERGĄ 
zostanie rozwiązany, PSZOK zostanie uruchomiony. Ponadto Pan Wójt dodał, że od stycznia 
zostanie uruchomiona kampania reklamująca, informacyjna o zakresie i sposobie działania 
PSZOKu. Jednocześnie zapewnił, że wiosną 2022 r., zostanie zorganizowana w naszej 
gminie ostatnia mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  

 Pan Wójt Gminy poinformował, iż obecnie trwa opracowanie Regulaminu PSZOku   
w formie Zarządzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży. 

 Na podstawie ustaleń wiadomo, że PSZOK będzie czynny od wtorku do piątku,  
od godziny 1400 do 1800, a w sobotę - od godz. 800 do 1200. Natomiast w niedzielę  
i w poniedziałek będzie nieczynny. 

 Podsumowując wypowiedź Pan Wójt Gminy zapewnił, iż po uzyskaniu wszystkich 
dokumentów z ENERGI, przekaże bieżącą informację. 

 

 Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podsumowując dyskusję, 
zachęcił wszystkich Państwa Radnych do przejrzenia wszystkich swoich zakamarków,  
by wyszukać zbędne przedmioty i oddać je w czasie organizowanej w gminie mobilnej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych. 

   

Następnie, Przewodniczący obradom p. Tadeusz Borowicki poprosił Radnych Rady 
Gminy o stanowisko w sprawie Protokołu Nr XXX/21 Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży  



z dnia 14 września 2021 roku i Protokołu Nr XXXI/21 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 
Brudzeń Duży z dnia 19 października 2021 roku.  

Państwo Radni nie zgłosili do powyższych dokumentów żadnych uwag i przyjęli 
jednomyślnie ww. protokoły. 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0,  
„wstrzymuje się” – 0,  

przyjęła: Protokół Nr XXX/21 Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 września 
2021 roku i Protokół Nr XXXI/21 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia  
19 października 2021 roku 

 

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

p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim za udział  
i o godz. 949 zakończył obrady XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży. 

 
 
Protokołowała:                                       Obradom przewodniczył: 

       Marzena Kowalska                         
                                                              Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 

Tadeusz Wojciech Borowicki 
 


