
PROTOKÓŁ Nr XXXII/18r.
Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 maja 2018 r odbytej w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Ad. 1
Obrady XXXII 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,
• Radni Rady Powiatu: p. Marek Moderacki, p. Marcin Piotrowski.
• Kierownik Posterunku Policji w Brudzeniu Dużym -  p. Stanisław Kowalski,
• Komendant Policji:
• Przedstawiciele Aesco Group- instytucja analityczna i doradcza, powołana w 

celu świadczenia usług dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw.

• Państwo sołtysi z terenu Gminy.

Ad. 2

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie zmian do 
porządku obrad, poprzez wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały, 
dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 
miejscowości Brudzeń Mały, gdyż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami należy 
dokonać wizji w terenie. Rada Gminy zobowiązała Komisję Rewizyjną, by na 
najbliższym posiedzeniu tejże komisji wziąć pod uwagę powyższą sprawę.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
porządek obrad.

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

porządek obrad po usunięciu projektu uchwały dotyczącej Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Brudzeń Mały.

Wobec powyższego porządek obrad będzie się przedstawiał następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja dotycząca sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

• przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Brudzeń Duży 
sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 r.

• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie 
absolutorium wraz z opinią i uchwałą Komisji Rewizyjnej.
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• przedstawienie Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży.

4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Gminy:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
- w sprawie absolutorium za 2017 r. dla Wójta Gminy.
- w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży

na lata 2018 -2033.
- w sprawie zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17z dnia

29 grudnia 2017 r.
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
5 .Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla Gminy Brudzeń 

Duży.
6. Przyjęcie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Przedstawienie i przegłosowanie Uchwały Nr 2 /II/18 Zgromadzenia Związku 

Gmin Regionu Płockiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu 
Związku Gmin Regionu Płockiego.

8. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
9. Wystąpienie zaproszonych gości.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Przyjęcie protokółu Nr XXX sesji Rady Gminy i protokółu XXXI nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy.
12. Sprawy różne -  zakończenie obrad.

Ad. 3.

W dyskusji dotyczącej sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. 
głos zabrał radny Tadeusz Borowicki, który spytał dlaczego rodzice ze szkoły w 
Sikorzu nie otrzymali odpowiedzi na pismo złożone w sprawie budowy boiska 
szkolnego.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, by sprawa powyższa została 
wyjaśniona w dalszej części obrad .
Rada Gminy większością głosów przychyliła się do propozycji Przewodniczącego 
Rady Gminy, przy 2 głosach wstrzymujących się ustalono, by wyjaśnienie sprawy 
załatwić w sprawach różnych.

Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do propozycji 
zgłoszonej na wspólnym posiedzeniu komisji dotyczącej imiennego głosowania w 
sprawie emisji obligacji.

Mecenas Urzędu Gminy p. Robert Kamiński wyjaśnił, że nie ma takiej 
możliwości. W ustawie o samorządzie gminnym jest przewidziane głosowanie 
jawne. Ustawodawca wskazał kiedy może być głosowanie tajne. Ustalony przez 
Radę Gminy sposób narusza prawo gminne. Ustawa nie daje takiej swobody, i 
podjęcie uchwały może skutkować jej nieważnością
Zdaniem radnego p. Mariana Głuchowskiego sprawa jest kluczowa i 
społeczeństwo powinno wiedzieć jak głosowali poszczególni radni.

Mecenas odpowiedział, że sesje są jawne i każdy może zobaczyć jak radni 
głosują.
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Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady Gminy p. Rafał Nowak 
odczytał Uchwałę Nr Pł. 139.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii 
o przedłożonych przez Wójta Gminy Brudzeń Duzy sprawozdaniach z wykonania 
budżetu za 2017 r.

W dalszej części obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p. 
Ryszard Skonieczny przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Brudzeń Duży w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. z 
tytułu wykonania budżetu wraz z opinią, a następnie Uchwałę Komisji Rewizyjnej 
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brudzeń Duży za
2017 r.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę 
Nr. Pł.215.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Brudzeń Duży wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .

Ad.4

W imieniu projektodawców Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekty uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017
r.
Wobec braku głosów poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na ustawową ilość 15 radnych,
Rada w głosowaniu jawnym : 9”za”

0” przeciw”
6”wstrzymujących się od głosowania.” 

przyjęła większością głosów uchwałę Nr XXXII/225/18 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2017 r.

- w sprawie absolutorium za 2017 r. dla Wójta Gminy Brudzeń Duży.
Wobec braku głosów poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na ustawową ilość 15 radnych,
Rada w głosowaniu jawnym : 9”za”

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

przyjęła większością głosów uchwałę Nr XXXII/226/18 w sprawie 
absolutorium za 2017 r. dla Wójta Gminy Brudzeń Duży.
Wójt p. Andrzej Dwojnych podziękował Wysokiej Radzie jako ciału 
merytorycznemu za udzielenie absolutorium, zwrócił uwagę że RIO wydała 
opinię pozytywną jako specjalista w tej dziedzinie.

- kolejny projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.
Wójt poinformował, że ponownie przybyli na sesję przedstawiciele firmy Aesco 

Group w celu doradztwa w zakresie emisji obligacji. Podkreślił, że decyzja jest 
trudna, w związku z czym należy kierować się sprawami merytorycznymi. Na bok 
zostawić emocje i politykę. Nie należy patrzeć na działalność samorządu w 
perspektywie krótkoterminowej, gdyż zbliżają się wybory. Wójt podkreślił, że 
najważniejszy jest interes Gminy. Obligacje dają Gminie szanse, by jeszcze w
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tym roku jeżeli pojawi się taka możliwość składać wnioski o środki zewnętrzne. 
Jeśli uchwała nie zostanie przyjęta , to najważniejszym skutkiem będzie blokada 
wystąpienia o środki zewnętrzna, jak również inne zadania inwestycyjne. Wójt 
zwrócił uwagę, iż radny p. Tadeusz Borowicki nawiązał do budowy boiska w 
Sikorzu. Wyjaśnił, że państwo radni z Sikorza złożyli wniosek do Wójta o 
pozyskanie środków na budowę boiska w Sikorzu. W odniesieniu do powyższego 
wniosek został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy i przedstawiony 
również rodzicom dzieci ze szkoły w Sikorzu. Najważniejszą sprawą było 
wskazanie źródła finansowania i dopiero po wykonaniu tej inwestycji można było 
występować o zwrot środków. Źródło finansowanie nie zostało wskazane, gdyż 
Gmina nie posiada wolnych środków w budżecie. Dodał, że wskazywał 
możliwości, gdyby były obligacja wówczas nie byłoby problemu wystąpić z 
wnioskiem.

Wójt zaznaczył, że obecnie Gmina stoi przed kolejną szansą o której 
zadecyduje Rada Gminy. Obligacje dają szansę na projekt, żeby uniknąć 
Syzyfowej pracy. Zwrócił uwagę, „że głosowanie w sprawie emisji obligacji nie jest 
za zwiększeniem zadłużenia. Nie jest za Wójtem Dwojnychem , czy przeciwko. 
Jest to głosowanie za tym, czy nasza Gmina będzie miała szansę korzystania z 
naboru, czy ją tego pozbawimy”.

Z uwagi na brak innych głosów Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.
Rada w głosowaniu:7”za”

8” przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu” odrzuciła większością 

głosów projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania 
, nabywania i wykupu.

W związku z tym, iż projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu został przez Radę Gminy został 
większością głosów odrzucony, bezprzedmiotowe stały się projekty uchwał 
dotyczące :

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 -2033
• jak również zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 

grudnia 2017 r.

Wójt złożył wniosek o ponowne dopuszczenie do głosu eksperta w 
dziedzinie obligacji.
Radny p. Marian Głuchowski zwrócił uwagę , że na poprzednim posiedzeniu było 

ustalenie, że radni mają otrzymać materiały odnośnie emisji obligacji i do tej pory 
nie otrzymali.

Pani Sołtys sołectwa Kłobukowo Patrzę- poprosiła o wyjaśnienie pojęcia -  
WIBOR.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta 
dotyczący ponownego wyjaśnienia kwestii emisji obligacji.
W wyniku głosowania :” za” dodatkowym wyjaśnieniem emisji obligacji 
opowiedziało się 9 radnych, przy 6 głosach przeciwnych.

Wobec powyższego dyrektor firmy Aesco Group na wstępie poinformował, 
że firma pomaga pozyskać środki na inwestycje. W 2014 r. zmieniły się przepisy
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jeśli chodzi o samorządy. Obligacje pozwolą na realizację inwestycji, ponieważ 
podobnie jak kredyty rozwiązują problemy finansowe. Podkreślił, że potencjał 
Gminy Brudzeń Duży jest wielki i stać Gminę na emisję obligacji. Gmina jako 
samorząd jeśli chce wnioskować o środki zewnętrzne, to musi pokazać , że ma 
zabezpieczone środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Podejmując 
uchwałę Gmina daje sobie szanse, lecz nie wszystkie środki muszą być 
wydatkowane.
Dyrektor poinformował, że WIBOR -  jest to zmienna na rynku, który jest doliczany 
do każdego kredytu czy obligacji. Dodał, że obligacje są najbezpieczniejszą i 
sprawdzoną formą.

Radny Rady Powiatu p. Marek Moderacki spytał, na jaki okres planowane 
są obligacje oraz jakie koszty symuluje 1 min. zł.

Pan Dyrektor wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie obligacji określa 
ogólne warunki emisji. Określa m.in. wielkość emisji .podział na serie, długość 
życia poszczególnych obligacji , sposób emisji. WIBOR - koszt odsetek - 500 
tyś. zł tj. 50 tyś. rocznie.

Radny p, Tadeusz Borowicki poinformował, że wypuszczenie obligacji w 
całości nie oznacza zadłużenia.

Pan Dyrektor powiedział, że w przypadku gdy inwestycja nie dojdzie do 
skutku, nie będzie brane pod uwagę.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku głosowania projekt uchwały 
w sprawie emisji obligacji został odrzucony.

Poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przybyli na sesję 
Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Wydział ruchu drogowego.
Pan Komendant ..................................Pan Naczelnik............................. i Pani
......................................................w celu omówienia spraw bezpieczeństwa
korzystając z obecności również sołtysów z terenu Gminy.

Pan Komendant stwierdził, że człowiek jest sprawcą wszystkich zdarzeń 
drogowych. Wśród ofiar są piesi, rowerzyści i motocykliści. Projekt został 
opracowany przez funkcjonariuszy, w którym z apelem zwrócono się do sołtysów. 
W kilku gminach odbyły się spotkania podczas których zgodnie z programem 
odniesiono się do pieszych i rowerzystów. Pan Komendant podkreślił, że każdy 
musi sam zadbać o własne bezpieczeństwo. Dodał, że odblaski ratują życie, gdyż 
użytkownicy dróg są niewidoczni. Szczególnie poza terenem zabudowanym. Na 
spotkaniu sołtysi otrzymali informację „ODBLASKOWE SOŁECTWO DROGA Z 
WIDOKIEM NA ŻYCIE”

Następnie Naczelnik p......................specjalista od ruchu drogowego
poinformował, że element odblasku ratuje życie, ponieważ jest widoczny dla 
kierujących pojazdami z odległości ok. 150 m. w przypadku gdy nie korzysta z 
odblasków jest widoczny z odległości zaledwie ok. 30 m. dla innych 
użytkowników dróg.
W dalszej części wystąpienia przedstawiony został krótki filmik pokazujący 
dramat związany z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym.

Pan Marian Głuchowski powiedział, że jest kierowcą zawodowym i bardzo 
ceni taką formę edukacji.

Pani Hanna Skierkowska poinformowała, że szkoła współdziała z policją 
Odblaski są bardzo ważne i przydatne dla dzieci.

Komendant zwrócił się z apelem do szkół dotyczącym dbałości o 
bezpieczeństwo najmłodszych dzieci. Podziękował za wysłuchanie i stwierdził, że
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policja jest po to, aby trzymać dyscyplinę na drogach jak również badać 0 stan 
nietrzeźwości*

Wójt p. Andrzej Dwojnych podziękował Komendantowi i jego 
współpracownikom za przybycie i współpracę. Dodał, że jest to dla wszystkich 
lekcja poglądowa. Przekazanie tego typu informacji nigdy nie jest za dużo. 
Podziękował Kierownikowi Policji w Brudzeniu Dużym p. Stanisławowi 
Kowalskiemu za współpracę. Spytał czemu służą ronda.

Pan Komendant odpowiedział, że we wszystkich przypadkach 
komunikacyjnych powinna być informacja nie dezinformacja. W kwestii ronda 
odpowiedział, że wymusza zmniejszenie prędkości jazdy.

Pan Tadeusz Borowicki wskazał na newralgiczny punkt na skrzyżowaniu dróg 
powiatowych Sikórz -  Sierpc -  Karwosieki. Jest bardzo dużo wypadków , 
wszystkie możliwości zostały wyczerpane, pozostała jedynie budowa ronda. 
Spytał jakie są możliwości.

Komendant odpowiedział, że jako policja są organem opiniującym. Należy się 
zwrócić do Zarządu Dróg Powiatowych . Jeśli wpłynie taki wniosek, który uznany 
będzie za zasadny, wówczas policja będzie wspierać. W kwestiach 
inwestycyjnych istotną rolę odgrywają środki finansowe.

Zdaniem p. Naczelnika na skrzyżowaniu w ruchu okrężnym kierujący musi 
zwolnić w celu bezpieczeństwa .

W ocenie Komendanta rondo jest niebezpieczne i powinno się dać 
możliwość pieszym bezpiecznie przejść.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował przedstawicielom Komendy 
Miejskiej Policji w Płocku za przybycie i przekazanie cennych informacji.

Z uwagi na ograniczenie czasowe Przewodniczący Rady Gminy udzielił
głosu Radnemu Powiatu Płockiego p. Markowi Moderackiemu .............. , który
przekazał państwu sołtysom i radnym gazetkę w której zawarta jest informacja 
dotycząca :

• wydziałów w Starostwie Powiatowym w Płocku
• inwestycji wykonanych przez Powiat na terenie Gminy Brudzeń Duży,
• osoby radnego p. Marka Moderackiego.

W kwestii skrzyżowania w Karwosiekach z drogą powiatową stwierdził, że ze strony 
powiatu są wykonane spowalniacze, postawiony znak ’’STOP” i nie wie co jeszcze 
można by było zrobić.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na ograniczoną widoczność, dlatego 
należy poprzycinać pobocza.

• Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.

Wobec braku głosów poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada w głosowaniu :14”za” (nieobecna radna Zuzanna Karasiewicz)

0” przeciw”
0”wstrzymujących się „przyjęła uchwałę Nr XXXII/227/18 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 -  minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy p. Rafał Nowak wznowił obrady XXXII 
sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.
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Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy p. Rafał Nowak stwierdził, że ocena zasobów 

pomocy społecznej za 2017 r. została szczegółowo omówiona na posiedzeniu 
wspólnym Komisji Rady Gminy . Komisje nie wniosły uwag.
Wobec braku głosów poddał pod głosowanie ocenę zasobów pomocy społecznej 
za 2017 r. dla Gminy Brudzeń Duży.
Rada w głosowaniu: 14”za” (nieobecna podczas głosowania radna p. 
Zuzanna Karasiewicz)

0” przeciw”
0”wstrzymujących się od głosu ’’przyjęła ocenę 

zasobów pomocy społecznej za 2017 r .dla Gminy Brudzeń Duży.

Ad.6
Do sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Rada 

Gminy uwag nie wniosła .
W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 2/11/2018 z dnia 25 kwietnia 
2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła Uchwałę 
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 2/11/22018 z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wynik głosowania:
Za przyjęciem uchwały -  14 radnych (nieobecna podczas głosowania jedna 
radna)
Głosów przeciwnych - 0 radnych 
Wstrzymało się od głosu - 0 radnych

Ad. 8
W sprawozdaniu za okres między sesjami Wójt poinformował o 

konsekwencjach dotyczących nie przyjęcia projektu uchwały w sprawie emisji 
obligacji. Stwierdził, że środki były zaplanowane na konkretne cele, dlatego trzeba 
zaplanowane inwestycje wykreślić. 2.200 tysięcy złotych było przeznaczone na 
pokrycie deficytu. Jest to zaskoczeniem ponieważ budżet Gminy na 2018 r. został 
przyjęty z inwestycjami , natomiast projekt uchwały w sprawie emisji obligacji nie 
został przyjęty. Zdaniem Wójta jest to niekonsekwencja. Podjęte zostały zadania 
inwestycyjne, które były analizowane. Obecnie została zablokowana część projektów 
na 2019 r. Wójt dodał, „że nie podjęcie tej uchwały niesie za sobą poważne 
konsekwencje. Może to wynikać z niewiedzy lub wiedzy”

Wójt poinformował, że podziękował dyrektorowi firmy Aesco Group za 
przybycie i wystąpienie. Wyraził żal , że Gmina Brudzeń Duży nie będzie miała 
szans$Hpozyskanie środków zewnętrznych i aplikowania. Zaznaczył, że ważne jest , 
by sołtysi również o tym wiedzieli i zdawali sobie z tego sprawę. Niesie to za sobą 
poważne konsekwencję . Zdaniem Wójta, „ głosowanie to było przeciwko Wójtowi ,a



jednocześnie przeciw interesom Gminy, a to jest bolące”. Żeby nie być gołosłownym 
Wójt dał przykład boiska w Sikorzu, jak można poprzez nieprzemyślane decyzje 
zablokować inwestycje. Powiedział, że była taka możliwość i termin był krótki. 
Podszedł do tego bardzo poważnie ze swoim zespołem pracowników. W związku z 
tym, że wniosek wpłynąłj przygotowany został projekt boiska, a jednocześnie 
konieczne było wskazanie źródła finansowania. Z uwagi na to, iż radni nie wskazali 
źródła finansowania jedynym sposobem była emisja obligacji. Powiedział, że zespół 
pracowników wykonał pracę przez kilka dni. Projekt boiska był podobny do boiska w 
Brudzeniu. Dodał, że był jeszcze czas na załatwienie sprawy i nie zostało to 
zrobione. Wójt podkreślił, że jest to klasyczny przykład , że nie został projekt złożony, 
bo nie ma z czego zabezpieczyć środków, które można by czerpać na inwestycje. 
Wysoka Rada podjęła taka decyzję i trudno zrozumieć, że nie będzie możliwości 
występować o środki zewnętrzne. Głównym powodem jest konieczność wymiany 
żwirków w hydroforni w Karwosiekach. Jeśli emisji obligacji nie będzie, wówczas nie 
będzie z czego przekazać środków. Państwo radni zostali o tym uprzedzeni. Wójt 
ponownie nawiązał, że jest dużo potrzeb w kwestii realizacji inwestycji zapisanych w 
budżecie Gminy jak:

• budynek po byłej szkole w Główinie ,
• remont odcinka drogi ul. Witosa,

Zaznaczył, że część zaplanowanych inwestycji należy usunąć. Pozostaną inwestycje 
przy realizacji środków zewnętrznych. Natomiast nawet drobne inwestycje trzeba 
będzie częściowo usunąć. W Sikorzu brakuje 36 tyś zł. na dokończenie projektu 
kanalizacji. Konieczne są środki na bieżące utrzymanie dróg. Wójt powiedział, że 
inwestycje w dużej mierze spowodowała bardzo trudna aura w okresie zimy. Jeszcze 
niektóre z tych inwestycji wymagają dokończenia, kwestia rowów w Sikorzu. W chwili 
obecnej na te działania nie ma środków. Zaznaczył, że nigdy nie zdarzyło się wydać 
tak dużych środków- w wysokości 625 tyś. zł. Aura spowodowała, że to trzeba było 
zrobić, i jeśli miałby po raz kolejny podjąć taką decyzję , to by podjął.

Wójt powiedział, że chce zadeklarować w sposób oficjalny i zdecydowany, że emisja 
obligacji jest sposobem korzystnym. Emitowane są w innych gminach i dają rozwój 
samorządom. Są to inwestycje dla mieszkańców, które będą służyć na wiele lat. 
Dodał, że „jest człowiekiem upartym i konsekwentnym i będzie dążył do tego, by 
Gmina nadal się rozwijała”.

Radna p. Hanna Skierkowska jako Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej 
Rady Gminy Brudzeń Duży poinformowała, że jeśli chodzi o boiska to już drugą 
kadencję komisja wnioskuje na temat budowy boisk. Wyjaśniła , sprawę złożenia 
wniosku na budowę boiska w Sikorzu. Poinformowała, że krótki termin wynikał z 
tego, że radni znaleźli nabór wniosków na stronie Marszałka Województwa, o 
dofinansowanie do budowy boisk do 70%nie więcej niż 200 tyś. zł. Stwierdziła, że nie 
jest księgową lecz budowa boisk nie została ujęta w obligacjach.
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Zapewniła Wójta , że głosując przeciw obligacjom , nie jest przeciwko Wójtowi i nigdy 
nie była. Poinformowała, że Kierownik Krzemiński przedstawił 3 wersje boisk . Był 
przygotowany profesjonalnie. Lecz to radni poświęcili swój czas, by wyszukać nabór 
wniosków na budowę boiska. Zdaniem p. Skierkowskiej jest to zaniedbanie. Ponadto 
obawia się, że w momencie emisji obligacji zostanie podniesiona wysokość podatku.

Radna p. Walentyna Kowalska powiedziała, że radna boi się że będzie musiała 
więcej płacić za garaże. Rada Gminy otrzymała po poprzednich samorządach 
prezent w wysokości 10 min. zł zadłużenia.

Radna p. Skierkowska odpowiedziała, że gdyby nie informacja o stanie „dworku” w 
Brudzeniu Dużym, wówczas zadłużenie Gminy byłoby dużo mniejsze.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, iż Wójt przywołuje ciągle Sikórz 
.Budżet Gminy przekracza 30 min. zł. do tego wlicza się Program 500+, który nie 
powinien być uwzględniany. Biorąc kredyt dochodzimy do większego zadłużenia niż 
był obecnie. Stwierdził, że 4 miesiące przed upływem kadencji nie powinno się 
obciążać kolejnej Rady Gminy. Przygotowana została informacja, by w ciągu dwóch 
dni poszukać 70 tyś. zł. w budżecie Gminy na budowę boiska. Przedstawił przykład 
zaniedbań: boisko w Sikorzu , zakup samochodu dla OSP Bądkowo Kościelne, 
Sobowo. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jest świadomy swoich decyzji , 
nie cztery miesiące przed upływem kadencji. Jeżeli nie zagłosuje za emisją obligacji, 
to nic nie traci. Powiedział ’’proszę się nie nakręcać i odpowiadać merytorycznie”.

Radny p. Lech Rutkowski zwrócił uwagę , że sprawa boiska w Sikorzu zaczęła się 
w momencie kiedy sołectwo Siecień przeznaczyło kwotę w wysokości 20 tyś zł z 
funduszu sołeckiego na wykonanie projektu budowy boiska w Siecieniu. Dodał, że 
należy wziąć pod uwagę ilość dzieci w szkołach. W Sikorzu jest 140 natomiast w 
Siecieniu jest ponad 400 uczniów.

Radna p. Walentyna Kowalska zarzuciła p. Skierkowskiej, że jako pierwsza 
podniosła rękę w sprawie uchwały o likwidacji szkół. Jeśli ma wątpliwości kto złożył 
podpis w sprawie stanu ’’dworku” w Brudzeniu Dużym, to powinna udać się do 
Kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych i sprawdzić, kto złożył podpis.

W kwestii obligacji p. Kowalska stwierdziła, że radni powinni realizować 
zobowiązania, których w obecnej sytuacji realizacja ich może być zagrożona. Emisja 
obligacji miała stanowić zabezpieczenie, które nie musiały być wydawane. Nikt nie 
chce zaciągać kredytu, a bez środków Gmina nie będzie się rozwijać. Dodała, że 
było głosowanie nad pewnymi inwestycjami, które nie są zrealizowane do końca. 
Zapewniła, że głosując za emisją obligacji nie kierowała się żadną polityką. To 
stanowiłoby zabezpieczenie, którego wysokość mogła być użyta w miarę potrzeby. 
Stwierdziła, że głosując każdy odpowiada za siebie.

Radny p. Tadeusz Borowicki powiedział, że mówi się o zadłużeniu w wysokości 
13 min. zł. Jego zdaniem jest to populizm, to nie jest prawda. Obligacje jest to
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wypuszczenie papierów wartościowych , które będzie można wykorzystać w miarę 
możliwości. Dlatego wcześniejsze Jego pytanie, czy zadłużeniem jest wypuszczenie 
obligacji czy realizacja. Czy Gmina chce mięć rezerwę, która będzie argumentem 
przy występowaniu o środki zewnętrzne. Jest zawiedziony ponieważ dwa tematy 
dotyczące Jego terenu będą trudne do zrealizowania. Jeśli został popełniony błąd 
przez Radę , to jest możliwość naprawy, to zależy wyłącznie od Rady Gminy.

Ponadto p. Borowicki zwrócił się z pytaniem w imieniu rodziców . W marcu br. zostało 
złożone pismo do Wójta odnośnie budowy boiska w Sikorzu. Były rozmowy na temat 
urządzenia boiska w tańszej wersji. Skoro nie ma możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych, to należy wziąć pod uwagę inną wersję. Spytał, jaką odpowiedź 
otrzymali rodzice. Kiedy została udzielona i nadal podtrzymuje ich apel.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Tomaszewski stwierdził, że wysokość 
kredytu stanowi sedno sprawy. Przy tworzeniu Budżetu Gminy Rada Gminy dała 
Wójtowi możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 200 tyś. zł. W miesiącu 
marcu br. p. Wójt zaproponował emisję obligacji na kwotę 1 200 tyś. zł. Natomiast w 
miesiącu maju br. wynika potrzeba na kwotę 3 200 tyś. zł. Zdaniem p. 
Tomaszewskiego chodzi o wysokość emisji obligacji.

Radny p. Marian Głuchowski poinformował, że na budżet Gminy składają się: 
podatki, subwencje i dotacje. Budżet na 2018 r został uchwalony. Rada Gminy nie 
znała sytuacji, a to dochodzi do absurdu. Pan Głuchowski dodał, że to będzie 
skutkować konsekwencjami na przyszłe lata. Przy opracowaniu budżetu należy 
inwestycje planować realnie z uwagi na to, iż Gmina posiada zadłużenie. Dodał, że 
ma czyste sumienie.

Wójt p. Andrzej Dwojnych przedstawił Radzie Gminy koszty dotyczące bieżącego 
utrzymania dróg w 2018 r. na kwotę 625 043,12 .Informacja stanowi załącznik do 
protokółu.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na koszty związane z awaryjnym 
odmulaniem i pogłębianiem rowów dotyczących miejscowości Sikórz na kwotę 
99.075,61 zł. Stwierdził, że kwota jest wysoka, dlatego poprosił o dołączenie do 
protokółu sesji faktur dotyczących tej miejscowości.

Ponadto poinformował, że w miesiącu grudniu był omawiany temat przystanków 
autobusowych na które zabrakło środków finansowych. Po zasięgnięciu informacji
sąsiednich gmin była propozycja, by załatwić sprawę sposobem gospodarskim....... ”
Spytał ,co do tej pory zostało załatwione, czy wszystkim podoba się prędkość 
załatwiania spraw”?.Nawiązał do braku przystanku w Brudzeniu „pod lasem”.

Sołtys sołectwa Karwosieki Noskowice poinformowała, że przystanek Brudzenia 
służy dzieciom z Karwosiek Noskowic.
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Sołtys sołectwa Kłobukowo- Patrzę p. Danuta Jędrzejewska powiedziała, że Rada 
Gminy nie powinna bać się obligacji. Będzie miało to wpływ na gospodarkę 
przyszłościową.

Pan Głuchowski stwierdził, że nie da się żyć ponad stan.

Sołtys sołectwa Krzyżanowo p. Bożena Kłobukowska spytała, kim dla samorządu są 
mieszkańcy Gminy. Zwoływane są sesję nadzwyczajne, bez udziału sołtysów, 
dlatego sołtysi nie posiadają wszystkich materiałów. Ponadto" już druga sesja na 
której są awantury i nie możecie się dogadać”.

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że sesje nadzwyczajne zwoływane są na 
wniosek Wójta. Dodał, że podchodzi się z ekonomicznego punktu. Powiedział, że 
samorząd nie ma monopolu na władzę i mieszkańcy rozliczą przy wyborach.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Tomaszewski poinformował, że na 
wniosek Wójta w dniu 4 kwietnia br. odbyła się XXXI sesja nadzwyczajna w sprawie 
podjęcia uchwał dotyczących:

• skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży,
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat,
• podziału Gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i z
• Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 -  2033
• zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy Nr XXVIII/201/17z dnia 29 grudnia 

2017 r.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy na wniosek mieszkańców 
spytał, dlaczego Urząd Gminy nie powiadamia mieszkańców o braku wody z 
powodu zamknięcia sieci wodociągowej.

Sołtys sołectwa Suchodół p. Rafał Cukrowski powiedział, że firma „MELGOS” 
tłumaczy, że sołtysi i radni zostali poinformowani o planowanym zamknięciu sieci 
wodociągowej.

Przewodniczący Rady Gminy spytał, czy to się wszystko mieszkańcom podoba” jeśli 
chodzi o jakość wody, jak również czyste w-z za równanie dróg.”

Wójt p. Andrzej Dwojnych spytał, „o jakie czyste w-z chodzi za równanie dróg. 
Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o panowanie nad słowami.”

Sołtys sołectwa Si kórz p. Krzysztof Daniszewski powiedział, że była sytuacja , że o 
godz. 900 przyjechał Kierownik referatu Urzędu Gminy p. Paweł Krzemiński i 
powiadomił, że o godz. 10°° nie będzie wody . Sołtys był w stanie powiadomić w tak 
krótkim czasie jedynie instytucje, ponieważ mieszkańców nie był w stanie 
zawiadomić.
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Pani sołtys z Krzyżanowa poinformowała, że woda z wodociągu nie nadaje się do 
użytku.

Pan Głuchowski spytał, w jakim czasie pracownik firmy „MELGOS” informuje o 
remoncie hydroforni.

Następnie radny p. Krzysztof Dąbrowski powiedział, że był przeciwny zaciągnięcia 
kredytu przed wyborami. Jego zdaniem nowa Rada Gminy powinna podjąć decyzję.

Pani Walentyna Kowalska stwierdziła, że jeszcze obecna Rada Gminy nie wywiązała 
się ze swoich zobowiązań, a powinna się wywiązać. Następna Rada Gminy poradzi 
sobie bez problemu.

Pan Tadeusz Borowicki tłumaczył, że różnica między kredytem a obligacjami polega 
na tym, że można pobrać kartę w banku nie realizując jej.

Pan Marian Głuchowski powiedział, że była prezentacja i radni prosili o 
przygotowanie materiałów odnośnie obligacji. Dodał, że kredyt jest celowy i nie 
można go wydać na bieżące utrzymanie , natomiast obligacje można wydać na 
wszystko.

Pani Skierkowska spytała, czy będzie zadowolenie jeśli w przyszłej kadencji trzeba 
będzie podnieść wysokość podatków.

Ad.9

W wystąpieniu zaproszonych gości głos zabrał radny Rady Powiatu p. Marcin 
Piotrowski , który powiedział, że zgoda buduje niezgoda rujnuje. Stwierdził, że warto 
byłoby wiedzieć jaki obrać kierunek, gdyż są to ważne sprawy dla mieszkańców. Miło 
byłoby widzieć dofinansowanie i współpracę z Gminą Brudzeń w kwestii dróg 
powiatowych. Podziękował sołtysom , radnym i Wójtowi za spotkanie ze Starostą, 
które było początkiem walki o remont drogi w Sobowie. Poinformował, że remont 
drogi zostanie rozpoczęty od powiatu Lipnowskiego. Stwierdził, że jest to bardzo 
ważny odcinek drogi .Długość remontowanej drogi będzie zależała od rozstrzygnięcia 
przetargowego. Jednocześnie zaprosił na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 
czerwca br. o godz. 1200 w Gimnazjum w Brudzeniu Dużym. Tematyka historyczna 
obejmująca mieszkańców Gminy.

Ad. 10.

Pan Tadeusz Borowicki poruszył temat odpowiedzi na wniosek rodziców w kwestii 
boiska, jak również perspektywy poprawy jakości wody z hydroforni w Karwosiekach.

W odpowiedzi Wójt poinformował, że w budżecie Gminy nie ma wolnych środków, 
dlatego obligacje dają możliwość załatwienia tematu szybko i sprawnie. Potrzeb jest 
dużo :boiska , kwestie dróg, rozgraniczeń. Cały szereg potrzeb na które nie były 
zabezpieczone środki . Tak jak wcześniej wspominał zima była znacznie trudniejsza 
niż wszystkie zimy z lat ubiegłych. Realna kwota w wysokości 500 tyś zł. ponadto
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dochodzi 600 tyś. zł. funduszu sołeckiego co w sumie stanowi kwotę w wysokości 
ponad 1 min. zł. Tak wysokich środków nigdy nie było przeznaczonych i to jest jeden 
z powodów braku środków,Mieszkańcy nie mogli dojechać do pracy jak również 
swoich posesji i to była jedna z fundamentalnych przyczyn , że były podjęte działania 
na które nie były zaplanowane środki w budżecie. Wójt powiedział, że widząc te 
potrzeby jak również inne , a środków brak, wówczas starał się pokazać możliwości 
pozyskania środków na inwestycje. Obecnie sytuacja jest taka, że nie będzie można 
aplikować z uwagi na brak środków. Szkoda, że Gmina nie może skorzystać z 
szansy ich pozyskania .Ponadto Wójt zwrócił uwagę, że jest ciągłość władzy i trzeba 
planować kolejne działania. Nie można myśleć , że wraz z końcem kadencji wszystko 
się kończy. Samorząd Województwa czy Lokalna Grupa Działania również nie bierze 
pod uwagę wyborów tylko organizuje nabory. Jednak Gmina Brudzeń Duży z tych 
naborów nie skorzysta.

Wójt zapewnił, że wydajność finansowa Gminy jest stabilna i tych 3 min. zł. z 
obligacji nie trzeba byłoby do końca wykorzystywać. Dodał, że trzeba będzie zwołać 
kolejną sesję na której firma
„MELGOS” musi się wytłumaczyć z pewnych kwestii. Musi przedstawić realny stan 
sieci wodociągowej. Obecnie działania będą polegać na częstym płukaniu.

Wójt poinformował, że sesję nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Wójta , które w 
większości dotyczą zmian w budżecie związanych z przetargiem , skargi lub tematów 
wyborczych. Dodał, że w czerwcu odbędzie się sesja zwyczajna.

Sołtys sołectwa Sikórz powiedział, że otrzymuje materiały na sesję pocztą i jedynie 
brakuje tych , które w ostatniej chwili są zmieniane.

Sołtys sołectwa Robertowo p. Wojciech Szelągowski zwrócił uwagę, że podczas 
płukania sieci wodociągowej przy kościele w Sikorzu niszczy się terenj który w zeszły 
roku był nawieziony tłuczniem. Firma powinna przedłużyć przewód odprowadzający 
wodę , by nie niszczyć utwardzonego terenu.

Pani Bożena Kłobukowska spytała, kto ponosi koszty płukania sieci wodociągowej.

Wójt odpowiedział, że wszyscy mieszkańcy ponieważ koszty ponosi budżet Gminy. 
Szacowana wymiana żwirków na hydroforni w Karwosiekach oscyluje koszty w 
wysokości 60 tyś. zł .Jest to zadanie do zrealizowania na które potrzebne są środki 
.Firma ‘MELGOS „ realizuje drobne remonty do kwoty 5 tyś. zł.

Sołtys sołectwa Żerniki p. Wojciech Fabisiak wnioskował o:

• założenie barierek
• droga leśna Parzeń -  Janówek w stronę Brudzenia jest zarośnięta krzewami,
• od Krzyżanowa przez las w stronę Żernik również droga zarośnięta krzewami.

Pan Tadeusz Borowicki zwrócił się do Wójta o udzielenie odpowiedzi na pismo 
rodziców w sprawie boiska w Sikorzu.
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Wójt odpowiedział, że do następnej sesji mieszkańcy otrzymają odpowiedź. 
Nawet w przypadku tańszej wersji potrzeba będzie 20 tyś. zł. W kwestii jakości 
wody potrzebna kwota będzie znacząca.

W dalszej części spraw różnych

• sołtys sołectwa Sikórz podziękował Wójtowi za wykonanie drogi i obsługą 
sprzętu wraz z wałem.

• Sołtys sołectwa Turza Mała podziękował za zainstalowanie lampy ulicznej.

Ad. 11

Do protokołu Nr XXX Nr XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 
radni uwag nie wnieśli.

Rada w głosowaniu:14”za” ( nieobecna podczas głosowania radna Zuzanna 
Karasiewicz)

0”przeciw”

0”wstrzymujących się od głosowania „ przyjęła protokół XXX I 
XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

Ad.12

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że po 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy było przekazane pismo Jednostki OSP 
Bądkowo Kościelne w sprawie wycofania pojazdu bojowego z uwagi na zły stan 
techniczny.

Sekretarz Gminy p. Dariusz Reczek odpowiedział, że procedura zacznie się kiedy 
jednostka przekaże ocenę rzeczoznawcy o stanie technicznym pojazdu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił podziękowania w związku z 
naprawą mostu w miejscowości Bądkowo Podlasie oraz wyrównanie drogi lokalnej.

Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Rafał 
Nowak zamknął obrady sesji o godzinie 13.40.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała. Krystyna Wiśniewska

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Nowak
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