
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/22 

XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, 

która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2022 r. od godz. 900 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 

 

Ad 1. 

XXXVII  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  przewodniczył  pan  Tadeusz 

Wojciech Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży. 

Prowadzący  obrady  o  godz.  900  otworzył  XXXVII  Nadzwyczajną  Sesję  Rady  Gminy  Brudzeń 

Duży  zwołanej  na  wniosek  Pana  Wójta  Gminy.  Udział  w  Sesji  potwierdziło  trzynastu  na 

piętnastu  radnych,  wg  listy  obecności,  stanowiącej  załącznik  do  niniejszego  protokołu. 

Obrady są prawomocne.   

Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich Radnych oraz Gości zaproszonych na 

posiedzenie, m. in.:  

p. Andrzeja Dwojnycha ‐ Wójta Gminy Brudzeń Duży, 

p. Agnieszkę Maraszek Zastępcę Wójta Gminy, 

p. Wojciecha Jęsiaka ‐ Mecenasa, 

P.  Anetę  Małkiewicz  ‐  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Brudzeniu 

Dużym, 

p. Lecha Rutkowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży. 

Szczególnie powitał wszystkich Państwa Radnych Rady Gminy Brudzeń Duży, którzy będą 

podejmować uchwały.  

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 (nieobecni: Radna – p. Walentyna Kowalska i Radny – 

p. Michał Wrześniewski).   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obrady są nagrywane i transmitowane 

na  żywo w  postaci  obrazu  i  dźwięku,  i  zostaną  zarchiwizowane.  Pan  Przewodniczący  Rady 

Gminy powitał wszystkich Państwa, którzy obserwują obrady za pośrednictwem Internetu.  

Następnie  przedstawił  Porządek  obrad  XXXVII  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 2022 – 2033; 



b) zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr  XXXIV/244/21  z  dnia  30  grudnia 

2021 r. 

c) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  

z  dotychczasowym  dzierżawcą,  której  przedmiotem  jest  ta  sama 

nieruchomość na okres do trzech lat. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie obrad. 

Ad 2.  

a)  Pierwszym z przedstawionych dokumentów był projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Brudzeń Duży w  latach 2022 – 2033 wraz  

z objaśnieniami. 

Jako pierwszy, głos w dyskusji zabrał p. Andrzej Dwojnych Wójt Gminy, który powitał 

wszystkich obecnych na sesji i wyjaśnił, iż dzisiejsza sesja została zwołana na Wniosek Wójta 

Gminy.  Główną  przyczyną  jest  konieczność  wypłacania  świadczeń  uchodźcom  z  Ukrainy. 

Środki  na  ten  cel  pochodzą  ze  środków  rządowych.  Dla  ich  uruchomienia  niezbędna  jest 

Sesja Rady Gminy.  

Następnie  głos  zabrała  P.  Aneta Małkiewicz,  Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Brudzeniu Dużym, która w uzupełnieniu wyjaśniła, że dla uchodźców z Ukrainy 

przewidziane  są  następujące  świadczenia:  jednorazowe  świadczenie  300,  które  dostaje 

jednorazowo każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę po dwudziestym czwartym 

lutego.  Dodatkowo  osoby  te mogą  korzystać  ze  świadczeń  rodzinnych  i  dożywiania  dzieci  

w  szkole.  Na  dzień  dzisiejszy  zostało  złożonych  sześć  wniosków  o  dożywianie.  Pomocą 

objętych  jest  czternaście  dzieci  ukraińskich,  które  uczęszczają  do  placówek  w  Brudzeniu, 

Siecieniu  

i Sikorzu. Natomiast o świadczenie 300+ złożonych zostało dwadzieścia cztery wnioski, które 

dotyczą pięćdziesięciu trzech obywateli Ukrainy.  

Ponadto  wypłacane  będą  świadczenia  dla  obywateli  Polski,  którzy  zapewnili 

zakwaterowanie  i  wyżywienie  obywatelom  Ukrainy.  Za  miesiąc  marzec  złożonych  zostało 

dziesięć wniosków. Dotyczą one pięćdziesięciu  czterech osób,  obywateli  ukraińskich.  Koszt 

pobytu  za miesiąc marzec wynosi  37 120, 00  zł  (trzydzieści  siedem  tysięcy  sto dwadzieścia 

złotych),  które  należy  wypłacić  obywatelom  Polski,  którzy  zapewnili  zakwaterowanie  

i wyżywienie obywatelom Ukrainy.  

Ponadto  Pani  Kierownik  poinformowała,  iż  na  dzień  dzisiejszy  zgłosiło  się  do GOPS 

pięćdziesiąt  cztery  osoby.  Są  to  obywatele  Ukrainy  mieszkający  na  terenie  naszej  gminy: 

pięciu  mężczyzn,  dwadzieścia  jeden  kobiet,  szesnastu  chłopców  i  dwanaście  dziewczynek. 

Ponadto  są  jeszcze  dwie  rodziny  (osiem  osób),  które  dotychczas  nie  zgłosiły  się  do  GOPS. 

Jedna rodzina trzyosobowa już wyjechała, druga ‐ wyjechała wczoraj z Winnicy (dwie osoby). 

Jedna osoba wróciła na Ukrainę, a druga – z Radotek, pojechała dalej, do Niemiec. 

 

Następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę  budżetową  dotyczy  również:  zmian  w  zakresie  inwestycji  drogowych,  niezależnie  



od remontów nawierzchni kruszywem (tj. okopywanie dróg rowami, odwadnianie dróg) oraz 

remontu sali gimnastycznej (cyklinowanie i malowanie parkietu) w szkole w kwocie 90 tys. zł. 

Ponadto  Pan  Wójt  poinformował,  iż  Pani  Wójt  kierowała  pracami  zespołu 

przygotowującego wniosek, dzięki któremu udało się pozyskać  dofinansowanie zewnętrzne. 

Na realizację zadania należy zabezpieczyć środki. Dodał,  iż duże środki pochłaniają wydatki 

bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy.  

Radna  p.  Anna  Pawlikowska  zapytała  o  uszkodzenie  bramy  garażowej  w  OSP  

w  Siecieniu. 

Pan  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  iż  zgłoszone  na  Policję  zdarzenie  dotyczy  sytuacji 

spowodowanej przez mieszkańca powiatu mławskiego, który uszkodził bramę przy strażnicy 

OSP w Siecieniu. Sprawcę udało się złapać na miejscu zdarzenia, dzięki czemu z OC sprawcy 

będzie  wykonana  naprawa  szkody.  Jednak  wyniknął  problem  z  wyceną  szkody,  gdyż 

ubezpieczyciel chce zaniżyć koszty, oferując sumę mniejszą w stosunku do kosztów realnej 

naprawy.  

 

Następnie  w  powyższej  sprawie  zabrała  głos  Pani  Wójt  Agnieszka Maraszek,  która 

wyjaśniła,  iż  kwota  odszkodowania,  które  wpłynęło  na  konto  gminy  jest  niewspółmierna  

do  wycenionego  kosztu  naprawy  (trzynaście  tys.  zł).  Uściśliła,  że  suma  w  uchwale 

budżetowej stanowi kwotę odszkodowania, które wpłynęło na konto gminy. Poinformowała, 

że  będzie  przygotowane odwołanie w powyższym  zakresie,  by  kwotę otrzymaną  z  zakładu 

ubezpieczeń zwiększyć do tego poziomu. Dodała, iż ten proces jeszcze potrwa. Natomiast, by 

skorzystać  z  tych  środków,  należy  je  wprowadzić  do  uchwały  budżetowej  i  przynajmniej 

częściowo naprawić szkodę.   

   

Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.   

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  zamknął  dyskusję  w  przedmiotowej 

sprawie  i  przeprowadził  głosowanie  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej 

gminy Brudzeń Duży w latach 2022‐2033. 

 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 13, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr XXXVII/272/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 kwietnia 2022 r. w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brudzeń Duży w latach 2022‐2033.  

 

b) następnie P. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawił 

projekt  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Budżetową  Gminy  Nr  XXXIV/244/21  z  dnia  

30 grudnia 2021 r. 

 

Pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.   



 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  przeprowadził  głosowanie  uchwały 

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.   

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 13, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr  XXXV/273/22  Rady Gminy Brudzeń Duży  z  dnia  29  kwietnia  2022  r. 

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku; 

 

c) ostatnim projektem był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość na okres do trzech lat. 

 

Pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.   

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  przeprowadził  głosowanie  uchwały  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  z  dotychczasowym 

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

 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 13, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr XXXV/274/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 kwietnia 2022 r. w 

sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  z  dotychczasowym 

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

 

  Pan  Tadeusz  Borowicki  Przewodniczący    Rady  Gminy  zakończył  realizację  punktu 

drugiego obrad. 

 

Ad 3. 

Sprawy różne: 

 

Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  iż  do  Rady  Gminy wpłynęła  petycja  

w sprawie  inicjatywy w m. Kłobukowo Patrze,  realizowanej na działce, na której dzierżawę 

została wyrażona zgoda. Mieszkańcy wyrażają niezadowolenie, gdyż uważają, że zbudowana 

przystań będzie zbyt głośna. Podkreślił, iż sprawa zostanie rozpatrzona.   

 

Pan  Andrzej  Dwojnych  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  iż  ww.  sprawa  dotyczy  realizacji 

przedsięwzięcia z udziałem grantu unijnego, polegającego na postawieniu wiaty. Wszystkich 



zainteresowanych  zaprosił  do  zapoznania  się  z  dokumentacją  zdjęciową.  Pani  Agnieszka 

Maraszek,  Zastępca  Wójta  Gminy,  udostępniła  zdjęcia,  posadowionych  w  tym  tygodniu: 

wiaty‐altanki i pomostu dla kajakarzy biorących udział w spływie Skrwą.  

Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż inicjatywa była ceniona. 

Wyjaśnił, iż mieszkańcy troszczą się; wątpliwości przedstawione w petycji uargumentowano 

niepewnością,  że  tam  będzie  za  głośno.  Podkreślił,  iż  sprawę  należy  rzetelnie  rozpatrzyć, 

wysłuchać obydwu stron. Dodał, że dokonana zostanie wizja miejsca opisanego w petycji.   

Radny p. Andrzej Szwech zapytał, czy zostały zamontowane kosze na śmieci?      

Pan Wójt wyjaśnił, iż teren został nieinwazyjnie, lekko wykorytowany, co przedstawiają 

zdjęcia.  Niewielki  teren  został  utwardzony,  by  umożliwić  wjazd  śmieciarki  po  odbiór 

odpadów  komunalnych.  Zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami,  zostały  zamontowane 

śmietniki.  

O  czystość będą dbać pracownicy naszej Gminy. Natomiast odpady będzie odbierała  firma 

upoważniona do tego na naszym terenie.  

 

O godzinie 955 z sali obrad wyszła Radna p. Anna Pawlikowska. 

 

Następnie  zabrał  głos  Pan Wójt  Gminy,  który    zaprosił  wszystkich  lubiących  ruch  i 

jazdę  rowerem  do  wzięcia  udziału  w  rajdzie  rowerowym,  zorganizowanym  po  dwuletniej 

przerwie,  w  dniu  trzeciego  maja.  Wyścig  jest  przeznaczony  dla  wszystkich  kategorii 

wiekowych, zarówno dla seniorów, jak i dla dzieci   

 

Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, przypomniał Państwu Radnym o 

obowiązku złożenia Oświadczeń majątkowych, które dzisiaj zostaną parafowane, a następnie 

przesłane do urzędu skarbowego.  

    

Ad 4.  

Po  wyczerpaniu  zagadnień  ujętych  w  porządku  obrad  XXXVII  nadzwyczajnej  sesji,  

p.  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  podziękował  wszystkim  za  udział  

i o godz. 1002 zakończył obrady XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży. 

 

 

Protokołowała:                                       Obradom przewodniczył: 

       Marzena Kowalska                         

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 

Tadeusz Wojciech Borowicki 

 


