
PROTOKÓŁ Nr XXXII/21 
XXXII Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, 

która odbyła się w dniu 30 listopada 2021 r. od godz. 920 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 

Ad 1. 
XXXII Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży przewodniczył pan Tadeusz Wojciech 

Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży.  
Prowadzący obrady o godz. 920 otworzył XXXII Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży. 

Udział w Sesji potwierdziło czternastu Radnych, wg listy obecności, stanowiącej załącznik 
do niniejszego protokołu (nieobecny - Radny p. Rafał Nowak). Obrady są prawomocne. 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży powitał Państwa Sołtysów  
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
p. Marzenę Kowalską - protokolantkę posiedzenia
oraz 14 Radnych (zgodnie z listą obecności) co wobec stanu 15 Radnych Rady Gminy, 

stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie Pan Przewodniczący 
Rady Gminy poinformował, że obrady są nagrywane i transmitowane na żywo w postaci 
obrazu i dźwięku, i zostaną zarchiwizowane. 

Następnie Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Porządek 
obrad XXXII Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży: 

Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości.
Przedstawienie porządku obrad oraz stwierdzenie prawomocności 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) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia

2020 r.
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na 2022 rok;
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

na rok 2022;
f) w kolejności - przyjęcie przez Radę Gminy Brudzeń Duży średniej ceny sprzedaży

drewna w kwocie takiej, jak ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego dla ustalenia stawki podatku leśnego na obszarze Gminy.

Rozpatrzenie kolejnych projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży: 



g) w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady 
Gminy Brudzeń Duży; 

h) w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety przysługującej sołtysom  
w Gminie Brudzeń Duży; 

i) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy 
Brudzeń Duży;  

j) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 
1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”; 

k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  
na okres do trzech lat; 

l) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej  
na rzecz Gminy Brudzeń Duży; 

m) w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalania stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty  
za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży; 

n) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a są 
wytwarzane odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie 
Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej; 

o) w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży”; 

p) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
działki Nr ewid. 245/6 w miejscowości Sikórz; 

q) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie 
urzędowych nazw miejscowości: Babuty – części wsi Parzeń, Parzeń Janówek – 
części wsi Parzeń, Parzeń Wąż – części wsi Parzeń, Działki – części wsi Sobowo, 
Gospodarze – części wsi Główina, Resztówka – części wsi Główina, Gospodarze 
– części wsi Rokicie, Rokicie-Kolonia – części wsi Rokicie, Kolonijka Brudzeń – 
części wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – części wsi Robertowo, Kolonijka Siecień 
– części wsi Robertowo, Kolonijka Sikórz – części wsi Robertowo, Ośrodek – 
części wsi Robertowo, Łęg – części wsi Murzynowo, Skarzeń – części wsi 
Murzynowo i Plebanka – części wsi Rembielin; 

r) w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży. 

3. Sprawy różne: 



a) akceptacja Stanowiska Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 września 2021 r.  
w sprawie utrzymującego się aresztu dla Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta  
i wyrażenie poparcia dla ww. Stanowiska.  
 

4. Zakończenie obrad. 

Powyższy Porządek obrad został przyjęty przez Radnych bez uwag do realizacji. 

 

Ad 2. 

a) Przewodniczący Rady Gminy, jako pierwszy, przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033 wraz  
z uzasadnieniem. 

 Ponadto poinformował, iż ww. projekt  był przedmiotem dyskusji na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy i został pozytywnie zaakceptowany. 

  

Do ww. projektu uchwały uwag ani pytań nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 
2021 – 2033  

 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym: 

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

podjęła Uchwałę Nr XXXII/223/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 
– 2033; 

 

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. Lech 
Rutkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż ww. projekt  był przedmiotem dyskusji 
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał ich pozytywną opinię, i otworzył 
dyskusję.  
 
  Po odczytaniu projektu uchwały p. Teresa Dądalska Skarbnik Gminy wyjaśniła 
zakres wprowadzonych zmian. Poinformowała, że zwiększyły się: wydatki i dochody o kwotę 
osiemdziesiąt pięć tysięcy zł, z czego sześćdziesiąt tysięcy zł zostało przeznaczone  
na wypłatę ekwiwalentów i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych działających na terenie gminy. Natomiast dwadzieścia pięć tysięcy zł zostało 
przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobach gminy. 
Zwiększyły się również wydatki w kwocie dwadzieścia pięć tysięcy zł z przeznaczeniem  
na zapłatę faktur w miesiącu grudniu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki te są 



zabezpieczone z ponadplanowych dochodów, które stanowi: kwota dwudziestu ośmiu 
tysięcy zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych od osób 
fizycznych oraz  kwota pięćdziesięciu siedmiu tysięcy zł z podatku od nieruchomości od osób 
prawnych. Ww. źródła dochodu pokrywają tę kwotę, tj. osiemdziesięciu pięciu zł.  
 

Innych uwag ani pytań 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 XXXII/224/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. 
 

c) Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż następnie zostaną przedstawione 
trzy kolejne projekty uchwał dotyczące ustalenia stawek podatków. Dodał, iż podatki ulegają 
zmianom tylko w dwóch zakresach, które były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy. 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 2022 rok. Jednocześnie wyjaśnił, iż ww. projekt  
nie wnosi zmian w stosunku do roku bieżącego, tj. 2021 r.   

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/225/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2022 rok; 
 

d) kolejnym projektem była uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2022 rok. Pan Przewodniczący podkreślił, iż ww. projekt wnosi zmianę 
tylko w zakresie jednej stawki. Dotyczy stawki podatku od nieruchomości (…) od gruntów 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, która w r. 2021 wynosi 0,25 zł. Projekt 
uchwały proponuje by stawkę tę w 2022 r. określić w kwocie 0,31 zł od 1 m2 powierzchni czyli 
o sześć groszy więcej niż w roku bieżącym (§ 1. 1 c). Inne stawki podatków pozostają bez 
zmian. 



 Pan Przewodniczący poinformował, iż powyższy projekt został przedyskutowany na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną opinię, i otworzył dyskusję. 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 

 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/226/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2022 rok; 
 

e) następnie został odczytany projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022. 

Ponadto Pan Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż poprzednia stawka stanowiła 
czterdzieści siedem złotych. Proponowana kwota wynosiła pięćdziesiąt jeden złotych.  
Po dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, Radni zaproponowali kwotę 
czterdziestu dziewięciu złotych za 1 dt. Powyższa stawka (49,00 zł za 1 dt) została określona 
w ww. projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na rok 2022. W Uchwale w § 1 obniża się średnią cenę skupu żyta do celów 
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 
r.,poz.951) z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt. Następnie Pan 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie. 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022. 

 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/227/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  
do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022; 
 

f) W kolejności - Rada Gminy Brudzeń Duży przyjęła średnią cenę sprzedaży drewna w 
kwocie takiej, jak ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla 
ustalenia stawki podatku leśnego na obszarze Gminy. 



Pan Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż zgodnie z obowiązującym prawem  
o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 
0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.  

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. 

Pan Przewodniczący poinformował, że Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą 
średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego  
na obszarze gminy.  

Jeżeli Rada Gminy, dla ustalenia stawki podatku leśnego przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy, przyjmuje średnią cenę sprzedaży 
drewna w kwocie takiej, jak ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, wówczas nie podejmuje uchwały.  

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 
października 2021 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 za  
1 m3 (M. P. z dnia 20 października 2021 r., poz. 950). 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż przy średniej cenie sprzedaży drewna 
przyjętej w kwocie ogłoszonej w ww. Komunikacie Prezesa GUS stawka podatku leśnego na 
2022 r. wyniesie 46,6972 zł od 1 ha (tj. będzie ona wyższa o 3,3924 zł w porównaniu do 
ubiegłego roku).  

Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż powyższa propozycja była omawiana na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskała pozytywną akceptację. Radni Rady Gminy 
jednomyślnie zdecydowali, że przyjmują tę średnią cenę sprzedaży drewna w kwocie takiej, 
jak ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Państwa Radnych o wyrażenie opinii  

w powyższej sprawie, przez podniesienie ręki, odzwierciedlające akceptację przedstawionej 
dzisiaj propozycji. Państwo Radni jednomyślnie podjęli decyzję, że przyjmują średnią cenę 
sprzedaży drewna w kwocie takiej, jak ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
przyjęła, iż przy średniej cenie sprzedaży drewna przyjętej w kwocie ogłoszonej  
w Komunikacie Prezesa GUS stawka podatku leśnego na 2022 r. wyniesie 46,6972 zł 
od  1 ha. 
 

g) Jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania i 
wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Brudzeń Duży wraz z uzasadnieniem.  
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że powyższy projekt był przedmiotem 
dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał akceptację.  
 Pan Przewodniczący poprosił o omówienie zasad przyznawania i wysokości diet 
przysługującym Państwu Radnym p. Marzenę Kowalską, pracownika Urzędu.  



 Pani Marzena Kowalska, Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy wyjaśniła, że o zasadach 
przyznawania i wysokości diet przysługującym Państwu Radnym decyduje prawo, tj. art. 25 
ust. 4, 6, 7 i 8 Ustawy o samorządzie gminnym. Od 1 listopada 2021 r. weszło w życie 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy. Na mocy ww. rozporządzenia wysokość diety, jaką może otrzymać radny 
uległa zmianie. Dotychczas zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość maksymalnej 
diety  nie mogła przekroczyć w ciągu miesiąca półtorakrotności kwoty bazowej  określonej  
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Po zmianie 
wysokość maksymalnej diety nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4-krotności  
ww. kwoty bazowej (art. 2 ustawy z dn. 17 września 2021 r. o zmianie ustawy  
o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe). Pani  
M. Kowalska wyjaśniła, iż kwota bazowa ustalana jest każdego roku. W bieżącym roku 
maksymalne wynagrodzenie pracowników samorządowych ustalono na poziomie 1766,69 zł. 
Wyjaśniła również, że maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy 
uzależniona jest ze względu na liczbę mieszkańców gminy (§ 3 ust 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn. 27.10.2021 r.). W naszej gminie Brudzeń Duży (gmina do 15 tys. 
mieszkańców) maksymalna wysokość diety radnego gminy wynosi 50% maksymalnej 
wysokości diety przysługującej radnemu gminy. Po zastosowaniu powyższych zasad 
naliczania ww. dieta nie może przekroczyć kwoty 2147,30 zł. 

Pani M. Kowalska wyjaśniła, iż propozycja omawianej uchwały była przedmiotem 
dyskusji Państwa Radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskała ich 
akceptację.  

Ponadto dodała, iż  zgodnie z obowiązującymi zasadami i decyzją Państwa Radnych 
obecnych w ww. posiedzeniu Komisji Rady Gminy został przygotowany projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety przysługującej sołtysom w Gminie 
Brudzeń Duży. Zgodnie z  § 2 ww. uchwały dieta za udział w sesji Rady Gminy dla sołtysa 
wynosi 50% diety Radnego Rady Gminy Brudzeń Duży.  Poinformowała  również, że obydwa 
ww. projekty uchwał zostały przekazane Państwu Radnym w materiałach załączonych  
do Zaproszenia na Sesję Rady Gminy.  

 Przewodniczący Rady Gminy podsumował, iż w naszej gminie dieta Radnego Rady 
Gminy wynosi 50% maksymalnej wysokości diety. Poinformował, iż projekt uchwały był 
przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną 
opinię, i otworzył dyskusję. 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zasad 
wypłacania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Brudzeń Duży. 

 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/228/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet 
przysługujących Radnym Rady Gminy Brudzeń Duży; 
 



h) następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety przysługującej sołtysom w Gminie Brudzeń 
Duży. Poinformował, iż projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Rady Gminy i uzyskała pozytywną opinię i otworzył dyskusję. 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zasad 
wypłacania i wysokości diet przysługujących sołtysom w Gminie Brudzeń Duży. 

 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/229/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet 
przysługujących sołtysom w Gminie Brudzeń Duży; 
 

i) jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży wraz z uzasadnieniem. 
 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż stawki wyszczególnione w projekcie 
uchwały zostały ustalone na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy z uznaniem 
wartości pracy Pana Wójta, które przedstawia uzasadnienie. Następnie otworzył dyskusję. 
 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży 

 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/230/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży; 
 
 O godzinie 1026 Przewodniczący Rady Gminy otworzył przerwę w obradach Rady 
Gminy Brudzeń Duży.  
 
 O godzinie 1048 wznowiono obrady Rady Gminy Brudzeń Duży. 
 
Ad 2) kontynuacja tematyki porządku obrad. 
 

j) Jako kolejny został odczytany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu 



współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
wskazanymi w art. 5 ust.1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.  
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż powyższy projekt został przedstawiony 
oraz przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną 
opinię, i otworzył dyskusję. 
 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust.1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.  

 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/232/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy 
Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi 
w art. 5 ust.1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”; 
 

k) następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał 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. 
 Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż ww. projekt uchwały został 
przygotowany zgodnie z wnioskiem, który wpłynął w dniu 09 listopada 2021 r. z prośbą  
o przedłużenie dzierżawy na grunt z przeznaczeniem na cele rolne i otworzył dyskusję. 
 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia 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” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/233/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres do trzech lat; 



l) jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży. 
  Pan Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży poinformował, że ww. projekt 
uzyskał pozytywną opinię Radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i otworzył 
dyskusję. 
 

Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie zgłoszono.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję w przedmiotowej 
sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży. 
 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/234/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży; 
 

ł) następnie p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawił projekt 
uchwały 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.   

Pan Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży poinformował, że ww. projekt 
uzyskał pozytywną opinię Radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i otworzył 
dyskusję. 
 

Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie zgłoszono.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję w przedmiotowej sprawie 
i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 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.   
 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/235/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały 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; 
 

m) jako kolejny został odczytany projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie 
Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.  
 
 Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż ww. projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię Komisji Rady Gminy i otworzył dyskusję.  
 

Uwag ani pytań do przedstawionego projektu nie zgłoszono.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję w przedmiotowej sprawie 
i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie 
Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.  
 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/236/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne i na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
 
 O godzinie 1108 na Sesję Rady Gminy przybyła p. Anna Borkowska Prezes Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży Spółka z o.o., którą przywitał pan 
Przewodniczący Rady Gminy.  
 

n) następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do 



organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Brudzeń Duży. 
 Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, iż projekt 
„Regulaminu” został rozpatrzony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i wynika ze 
zmiany przepisów. Wyjaśnił, iż była korekta wrześniowej wersji projektu regulaminu 
natomiast projekt prezentowany dzisiaj został przedstawiony na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Rady Gminy i pozytywnie zaopiniowany przez Radnych, a potem otworzył dyskusję. 
 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia  
i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży. 
 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/237/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do organu 
regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Brudzeń Duży; 
 

o) jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr ewid. 245/6 w miejscowości Sikórz. 
 
 Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem p. Tadeusz Borowicki 
poinformował, że projekt uchwały wraz z załącznikami był przedmiotem dyskusji na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną opinię.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie. 
 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr ewid. 245/6 w miejscowości 
Sikórz. 
 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/238/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części działki Nr ewid. 245/6 w miejscowości Sikórz; 
 

p) kolejnym z przedstawionych projektów był projekt uchwały w sprawie wystąpienia z 



wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Babuty – części wsi Parzeń, 
Parzeń Janówek – części wsi Parzeń, Parzeń Wąż – części wsi Parzeń, Działki – części wsi 
Sobowo, Gospodarze – części wsi Główina, Resztówka – części wsi Główina, Gospodarze – 
części wsi Rokicie, Rokicie-Kolonia – części wsi Rokicie, Kolonijka Brudzeń – części wsi 
Robertowo, Kolonijka Parzeń – części wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – części wsi 
Robertowo, Kolonijka Sikórz – części wsi Robertowo, Ośrodek – części wsi Robertowo, Łęg 
– części wsi Murzynowo, Skarzeń – części wsi Murzynowo i Plebanka – części wsi 
Rembielin. 
 Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż był on 
przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną 
opinię Radnych. Zakres projektu uchwały został wyjaśniony przez p. Małgorzatę 
Zygmuntowicz, Kierownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa i wynika  
z przepisów ustawy. Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z 
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Babuty – części wsi Parzeń, 
Parzeń Janówek – części wsi Parzeń, Parzeń Wąż – części wsi Parzeń, Działki – części wsi 
Sobowo, Gospodarze – części wsi Główina, Resztówka – części wsi Główina, Gospodarze – 
części wsi Rokicie, Rokicie-Kolonia – części wsi Rokicie, Kolonijka Brudzeń – części wsi 
Robertowo, Kolonijka Parzeń – części wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – części wsi 
Robertowo, Kolonijka Sikórz – części wsi Robertowo, Ośrodek – części wsi Robertowo, Łęg 
– części wsi Murzynowo, Skarzeń – części wsi Murzynowo i Plebanka – części wsi 
Rembielin. 
 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/239/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego  
o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Babuty – części wsi Parzeń, Parzeń 
Janówek – części wsi Parzeń, Parzeń Wąż – części wsi Parzeń, Działki – części wsi 
Sobowo, Gospodarze – części wsi Główina, Resztówka – części wsi Główina, 
Gospodarze – części wsi Rokicie, Rokicie-Kolonia – części wsi Rokicie, Kolonijka 
Brudzeń – części wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – części wsi Robertowo, Kolonijka 
Siecień – części wsi Robertowo, Kolonijka Sikórz – części wsi Robertowo, Ośrodek – 
części wsi Robertowo, Łęg – części wsi Murzynowo, Skarzeń – części wsi Murzynowo  
i Plebanka – części wsi Rembielin; 
 

q) ostatnim z przedstawionych projektów był projekt uchwały w sprawie nadania nazw 
dla ulic w miejscowości Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży wraz załącznikami. 



 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekt był przedmiotem dyskusji  
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną opinię Radnych,  
a następnie otworzył dyskusję. 
 

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

sprawie i przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie nadania nazw 
dla ulic w miejscowości Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży.  
 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła Uchwałę Nr XXXII/240/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie nadania nazw dla ulic w miejscowości 
Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży.  
 
Ad 3. Sprawy różne 
 

Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia 
Państwu Radnym, Sołtysom i wszystkim obserwującym obrady, Pani Anny Borkowskiej, 
która od trzech tygodni pełni funkcję Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Brudzeń Duży. Podkreślił, iż doświadczenie zawodowe nowej Pani Prezes jest bardzo 
bogate, gdyż sprawowała różne funkcje w samorządzie, a także pracowała w spółkach. Pani 
Anna Borkowska w przeszłości pełniła również funkcję Sekretarza Miasta i Gminy 
Wyszogród, zastępcy Prezydenta Miasta Płocka, Prezesa Spółki Orlen Edukacja oraz była 
szefową Powiatowego Urzędu Pracy. Prowadziła także własną działalność gospodarczą. 
Gmina Brudzeń Duży współpracowała z Panią Anną Borkowską, która przygotowywała duże 
projekty unijne dla szkół w Sikorzu i w Brudzeniu.  

Pan Wójt wyraził przekonanie o dobrej współpracy w przyszłości, służącej naszej 
gminie i wszystkim jej mieszkańcom. Poinformował, iż Pani Prezes w pierwszych tygodniach 
pracy skupi się na uporządkowaniu bieżących spraw, m. im. na uchwaleniu Regulaminu oraz 
stawek taryf. Jednocześnie  zapewnił, iż aktualne informacje o planach inwestycyjnych będą 
przekazywane Państwu Sołtysom i Radnym na bieżąco.   

Następnie Pan Wójt Gminy poinformował, iż trwają prace w zakresie przebudowy 
Stacji Uzdatniania Wody w Brudzeniu Dużym. Wcześniej zostały zamontowane dwa duże 
zbiorniki dla wody uzdatnionej i wykonano studnię. Prace zostaną sfinalizowane do końca 
roku. Po zakończeniu ww. inwestycji wyeliminowane zostaną problemy związane ze 
spadkiem ciśnienia wody. 

Pan Wójt Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony przetarg na 
zakup samochodu za pośrednictwem firmy leasingowej. Otwarcie ofert planowane jest za 
dziesięć dni. Zamówienie dotyczy samochodu dostawczego, półciężarowego, do 3.5 t.   
(z pneumatyczną skrzynią, z małą wywrotką) z przeznaczeniem dla 5-6 osób.  

Następnie Pan Wójt Gminy poinformował, iż po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego 
na budowę ogrodzenia przy szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym (od ulicy płockiej)  
w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania wiosną następnego roku.  



Kolejnym z omówionych zadań jest przetarg na odbiór odpadów komunalnych, który 
został rozpisany na dwa lata (24 miesiące).  

Pan Wójt podkreślił, że na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Brudzeniu Dużym 
pozyskano środki zewnętrzne z PROW w wysokości dwóch milionów złotych oraz 1,5 mln zł 
ze środków rządowych ubiegłorocznych, z programu inwestycji strategicznych. Natomiast  
w roku bieżącym z programu Polski Ład otrzymaliśmy promesę na ponad siedem milionów 
złotych, co sytuuje naszą gminę na drugim miejscu w Powiecie Płockim, wśród ubiegających 
się o pozyskanie ww. dotacji. Wyższą kwotę pozyskała gmina Słupno. Pozyskane 
dofinansowanie zasili budżet gminy na rok 2022 i należy wydatkować je na określone cele. 
Zmian w zakresie  wykorzystania konkretnych środków na tym etapie już być nie może. 

 
O godzinie 1129 na salę obrad powróciła Radna p. Hanna Skierkowska. 
 
Następnie Pan Wójt Gminy poinformował, że po nowym roku, na kwotę dwóch 

milionów złotych (co stanowi jedną trzecią ww. środków), zostanie ogłoszony przetarg  
na budowę dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią w Sikorzu i w Siecieniu, podobnego do 
boiska przy szkole w Brudzeniu Dużym. Planowane jest użytkowanie tych boisk już od 
września.  

Kolejne dwa dofinansowania w kwotach: od 2,2 mln do 2,7 mln złotych to dotacje na 
projekty drogowe. Dotyczy to budowy drogi w Brudzeniu Dużym, tj. ulicy Witosa i ulicy 
Szkolnej. Następnym zadaniem, realizowanym drugim przetargiem, jest przebudowa drogi  
w miejscowości Żerniki oraz Robertowo (w kierunku od Siecienia do Gorzechowa).  
 Następny przetarg dotyczy budowy drugiego zbiornika dla wody uzdatnionej w Stacji 
Uzdatniania Wody w Karwosiekach, przeznaczonej dla części gminy położonej na wschód 
od rzeki Skrwy. Ponadto, będzie wykonywana budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ciągu ulicy Wrzosowej i W. Witosa w Brudzeniu Dużym. Pan Wójt Gminy 
poinformował, iż w tym roku wpłynie do budżetu gminy ponad trzy miliony złotych. Środki te 
będą przeznaczone na zaplanowane inwestycje wodno-kanalizacyjne, z których 300 tys. 
wpłynie już w tym roku.  
 Ponadto Pan Wójt Gminy poinformował, iż ważna jest kanalizacja w Sikorzu. 
Podkreślił, iż konieczna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym, która 
dwadzieścia lat temu projektowana była na inną liczbę mieszkańców-odbiorców. Od czasu 
budowy tej oczyszczalni do czasu obecnego zwiększyła się ilość odbiorców prywatnych  
i podmiotów prawnych.  
 W dalszej części swego wystąpienia Pan Wójt zachęcił wszystkich do czynnego 
wzięcia udziału w akcji szczepienia się szczepionką przeciwko COVID-19. Poinformował,  
iż gmina zaangażowała się w akcje promujące szczepienia. Działania te dają możliwość 
pozyskania dodatkowych środków finansowych do budżetu gminy. Dofinansowanie będzie 
widoczne w przyszłym roku w zakresie podejmowanych działań promocyjnych przy 
organizowanych w gminie przedsięwzięciach takich jak, np. festyny letnie czy dożynki. 
Dotacje te zostaną przeznaczone na działania promocyjne, m. in. kampanię reklamującą 
planowane zadania.  
 Następnie Pan Wójt odniósł się do wydarzeń aktualnych, które dotykają nas 
wszystkich, m. in. zjawiska inflacji, wzrastających wydatków bieżących, cen: energii, paliwa. 
Martwi również sytuacja zdrowotna uczniów szkół, gdyż rosną przypadki zachorowań,  
co skutkuje absencją chorobową uczniów. Konsekwencją tego faktu (szczególnie  
w Brudzeniu) jest wprowadzenie nauki zdalnej. 



 Pan Wójt poinformował, iż wczoraj odbyło się w Siecieniu spotkanie z Państwem 
Sołtysami w sprawie zapotrzebowania Sołectw na kruszywo niezbędne do remontu dróg. 
Kruszywo do Sołectw dostarczała będzie firma p. Różanowskiego i druga firma spod 
Włocławka. Następnie oddał głos Pani Wójt Agnieszce Maraszek, która zreferowała temat 
organizacji komunikacji na terenie naszej gminy.  

Pani Agnieszka Maraszek wyjaśniła, iż Gmina czeka na ogłoszenie naboru wniosków 
w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania do wozokilometra. Zapewniła, iż Gmina 
będzie składała taki wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Nieznana jest 
jeszcze stawka dofinansowania, która w tym roku wynosi 3,00 zł do wozokilometra. Pani 
Wójt wyjaśniła, że jeżeli stawka zostanie utrzymana, to koszty organizacji komunikacji 
wewnętrznej w naszej gminie i tej do Płocka byłyby nieznacznie wyższe od obowiązujących.  
Przewoźnik, w ofercie przedstawionej Gminie, zapewnił, iż ceny biletów dla mieszkańców 
pozostaną na tym samym poziomie. Natomiast dopłata z budżetu gminy w przypadku 
komunikacji zewnętrznej, tj. do Płocka wzrośnie w kwocie ok. 2 tys. zł. miesięcznie,  
a w zakresie komunikacji wewnętrznej – ok. 2.5 tys. zł. Pani Wójt poinformowała, że jeżeli 
wszystko będzie realizowane zgodnie z planem, to nasza gmina będzie korzystała z usług 
obecnego przewoźnika – Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie. 
Zakres usług pozostanie bez zmian, tj. dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, z którego 
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i dowóz pasażerów do Płocka. Poinformowała także, 
że dotychczas ustalone trasy linii pozostają bez zmian i o planach zwiększenia komunikacji 
wewnętrznej o dwie trasy. Zapewniła, że o zakresie wprowadzonych w przyszłości zmian 
Państwo Radni będą informowani na bieżąco (wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, 
korespondencja e-mail).   
  
 Pytań ani uwag w powyższym zakresie nie zgłoszono. 
 
 Następnie p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Annie 
Borkowskiej Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży, która 
przywitała wszystkich Państwa Radnych. Nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta Gminy 
wyjaśniła, że trwają prace związane z uzupełnieniem i odesłaniem wniosku taryfowego  
do Wód Polskich (etap formalny). Odbyły się rozmowy z gminami sąsiednimi, tj. w Gminą 
Tłuchowo i Dobrzyń nad Wisłą. Decyzja z gminy Tłuchowo już została przywieziona, 
natomiast gmina Dobrzyń obiecała taką decyzję przesłać dzisiaj.  

Ponadto Pani Prezes poinformowała, iż Spółka czeka na pisemną decyzję organu 
regulacyjnego „Wody Polskie” w sprawie zaopiniowania „Regulaminu w sprawie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży”. Dodała, że po rozmowie z 
przedstawicielem  organu regulacyjnego otrzymała ustną pozytywną opinię ww. Regulaminu.  

Pani Anna Borkowska Prezes Spółki wyjaśniła, że w związku ze zbliżającym się 
zakończeniem roku, Spółka na bieżąco weryfikuje umowy  podpisane z firmami w zakresie 
ich przedłużenia na rok następny. Ponadto Pani Prezes poinformowała, że dokonana analiza 
stanu zadłużenia pozwala stwierdzić jego zmniejszenie. Niemniej jednak jest duża liczba 
osób, które nie płacą rachunków za świadczone usługi. Są gospodarstwa, które od początku 
nie regulują należności. Pani Prezes poinformował, iż po wykonanych trzydziestu 
połączeniach w ww. sprawie uzyskała połączenie tylko w czterech przypadkach. Zapewniła, 
że Spółka po rozpoznaniu sytuacji zadłużonych gospodarstw podejmie czynności służące 
ściągnięciu tego zadłużenia.       
  Następnie Pani Prezes wyjaśniła, iż prowadzi rozmowy w celu zatrudnienia w Spółce 
pracownika z wykształceniem inżyniera w zakresie ochrony środowiska lub po wydziale 



budownictwa. Wstępnie porozumiała się z firmą, która będzie świadczyła usługę w zakresie 
fachowego  nadzoru obiektów (np. wyposażenie w sprzęt, przeszkolenie pracowników). 
Nowa osoba będzie musiała zapoznać się ze specyfiką naszych nowych obiektów.  
 
 Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował przedmówczyni za wystąpienie oraz 
przekazał Pani Prezes prośbę, kierowaną wcześniej przez Radnych Rady Gminy  
do Kierownictwa Spółki, o przygotowanie mapki przedstawiającej sprawne hydranty  
na terenie gminy Brudzeń Duży, w celu jej przekazania Sołtysom. Ww. informacja 
usprawniałaby system powiadamiania odbiorców o ewentualnych awariach, przerwach  
w dostarczaniu wody.  
 

Pan Wójt zwrócił uwagę iż wraz z zatrudnieniem Pani Anny Borkowskiej na 
stanowisku Prezesa Spółki automatycznie nastąpiła poprawa współpracy Spółki z Urzędem 
Gminy. 

 
Następnie głos w dyskusji zabrał Radny p. Michał Wrześniewski, który w imieniu 

mieszkańców Sołectwa Sobowo, poprosił Panią Prezes o bieżące powiadamianie odbiorców 
o ewentualnych spadkach ciśnienia wody lub wyłączeniach dostawy wody.   

 
Pani Prezes poinformowała o braku dostawy wody do m. Zdziembórz i Łukoszyno 

Borki oraz o przekazaniu ww. informacji Pani Sołtys. Ponadto dodała, że informacja  
w powyższym zakresie została zamieszczona na stronie internetowej.  

 
Wypowiedź przedmówczyni potwierdziła Pani Wójt Agnieszka Maraszek. Pani Wójt 

poinformowała, że 29 listopada br. na stronie internetowej Gminy została zamieszczona  
informacja o czasowym wstrzymaniu wody w dniu drugiego grudnia, w związku  
z prowadzonymi pracami. Ponadto wyjaśniła, iż Urząd i Spółka posiadają odrębne systemy 
powiadamiania mieszkańców. Poinformowała, iż  Pani Prezes będzie korzystała z systemu 
powiadamiania posiadanego przez Spółkę. Jednocześnie zapewniła, że Urząd Gminy będzie 
Spółkę wspierał i uzupełniał (sms, informacje na stronie internetowej i fb).   
  
 Następnie głos zabrała Radna p. Hanna Skierkowska, która stwierdziła, iż cieszy się  
z dofinansowania na inwestycje, pozyskanego przez Gminę i podziękowała panu Wójtowi  
za profesjonalizm i uporządkowanie. Podkreśliła, że działania Pana Wójta i Pani Wójt 
wpływają na uporządkowanie spraw podejmowanych w gminie i dają poczucie 
bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne w obecnych czasach, kiedy trudno jest osiągnąć ten 
spokój. Postawa Pani Wójt i Pana Wójta, entuzjazm i optymizm, służą realizacji wielu 
inwestycji. Podkreśliła, iż z przyjemnością uczestniczy w dzisiejszym posiedzeniu Rady 
Gminy. 
 
 O godzinie 1154 z sali obrad wyszedł Radny p. Sławomir Marciniak. 
 

Pani Hanna Skierkowska podziękowała Panu Wójtowi Gminy za podejście do 
szczepień. Powiedziała, że w ww. zakresie popiera zachowanie zdrowego podejścia  
i rozsądku oraz tolerancji dla różnych decyzji. Jednocześnie poinformowała, że zarówno jej 
dorosły syn, jak i sama zaszczepili się.  
 
 O godzinie 1155 na salę obrad powrócił Radny p. Sławomir Marciniak. 



 
 Następnie Radna Pani Hanna Skierkowska podzieliła się zaniepokojeniem 
wynikającym ze zwiększającej się liczby bezpańskich psów na terenie naszej gminy. 
Zaapelowała do uczestników sesji, by zgłaszać każdy zauważony przypadek wyrzucania 
psów przez ich właścicieli. Podkreśliła, że takie zachowanie należy piętnować i bezwzględnie 
karać. Zaakcentowała, iż w naszej gminie opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest 
właściwie realizowana w odróżnieniu od innych gmin. Podsumowując, podziękowała  
za wszystkie dotychczas podejmowane działania.  
 
Ad 3 . Sprawy różne: 

a) Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, odczytał Stanowisko Rady  
Miejskiej w Płońsku z dnia 30 września 2021 r. sprawie utrzymującego się aresztu dla 
Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. 

 

O godzinie 1158 z sali obrad wyszła p. Anna Borkowska, Prezes Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży, której Pan Przewodniczący podziękował  
za uczestnictwo. 

 

Następnie Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży, 
odczytał pismo wyrażające poparcie dla ww. Stanowiska, które Radni Rady Gminy Brudzeń 
Duży wyrazili na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 18 listopada 2021 r.  
w sprawie utrzymującego się aresztu dla Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.     

 
Państwo Radni Rady Gminy wyrazili aprobatę dla powyższej propozycji poprzez 

jednomyślną akceptację treści pisma w głosowaniu jawnym: „za” – 14, 
                            „przeciw” – 0, 
                            „wstrzymał się” – 0. 

 

 Powyższe pismo stanowi załącznik do Protokołu posiedzenia Rady Gminy. 

 
b) Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż Radni Rady Gminy negatywnie 

zaopiniowali wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 127 w m. Karwosieki 
Noskowice, na której rośnie las. Radni uznali, iż nie jest to w interesie Gminy. Dlatego nie 
było potrzeby przygotowania i głosowania przedmiotowej uchwały.  

 
c) Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Radni Rady Gminy 

Brudzeń Duży pozytywnie zaopiniowali wniosek Zarządu OSP w Turzy Małej  
o dofinansowanie remontu dachu, tj. zakupu blachy na pokrycie dachu świetlicy. 
Poinformował, iż w odpowiedzi, pozytywna opinia ww. wniosku została przekazana Panu 
Wójtowi Gminy w celu dalszej realizacji.   

 
d) Kolejnym zagadnieniem były wnioski w sprawie budowy wodociągu w naszej gminie. 

Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż Radni na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy dokonali wstępnej selekcji ww. wniosków, które wpłynęły  
w roku 2021. Państwo Radni spośród wniosków, wg kryteriów ustalonych na XXVII Sesji 
Rady Gminy w maju 2021 r., wybrali sześć wniosków do realizacji w pierwszym rzędzie. Inne 



wnioski również mają szansę rozpatrzenia do realizacji w dalszej kolejności. Do wniosków 
wybranych należą - podłączenie do sieci wodociągowej: działek nr 132/6, 132/14 w m. 
Sikórz; działki 83/9 w m. Brudzeń Duży; działek nr 32/30, 32/24, 32/23, 32/22, 32/36 w m. 
Sikórz; działki 32/32 w m. Sikórz; a także zespół działek nr 51/ …(i kolejne) w m. Siecień 
oraz działki w Bądkowie Kościelnym przy ulicy Miłosza. 

 Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż inne wnioski będą brane pod 
uwagę w kolejności.  

 
e) Następnie Przewodniczący Rady Gminy podziękował w imieniu pogorzelca, Pana  

J. O., wszystkim osobom pomagającym w trudnej sytuacji (Panu Wójtowi, Radnym Rady 
Gminy). Dzięki decyzji o zakupie domku mieszkalnego, mobilnego udało się zapewnić Panu 
J.O. godne warunki życia. Wyrazem podziękowania wszystkim pomagającym jest Jego 
decyzja o zakupieniu mszy dziękczynnej w kościele w Sikorzu.   

 

f) Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zakończeniu przebudowy słupa w 

Murzynowie. 

 
g) Pan Tadeusz Borowicki poinformował, iż zdarzyła się sytuacja niewywiązania się 

Operatora, Poczty Polskiej, z obowiązku dostarczenia do Państwa Sołtysów przesyłek  
z Zaproszeniem na Sesję Rady Gminy. Zaproponował, by dla uniknięcia w przyszłości 
podobnych sytuacji, założyć wszystkim Sołtysom skrzynki e-mailowe (pocztę elektroniczną). 
Prośbę o realizację skierował do Pani Wójt i p. Piotra.   

 
h) Następnie głos zabrała Radna p. Hanna Skierkowska, która wyraziła swoje zdanie o 

gospodarce śmieciowej prawidłowo prowadzonej w naszej gminie. Podkreśliła, że w gminie 
śmieci są systematycznie odbierane, co zapewnia porządek. Zaakcentowała fakt, iż daliśmy 
sobie doskonale radę z zadaniem gospodarowania odpadami. 

 
i) Pan Tadeusz Borowicki Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Radnemu Panu 

Ryszardowi Skoniecznemu wygrania sesji turnieju „Jeden z dziesięciu”. Podkreślił,  
iż wszyscy są dumni z jego sukcesu, gdyż reprezentował naszą gminę.  

 
j) Następnie głos zabrała Radna p. Walentyna Kowalska, która zwróciła się z prośbą w 

imieniu rodziców dzieci z Turzy Małej i Sołectwa Kłobukowo-Patrze, dojeżdżających  
do szkoły w Brudzeniu Dużym. Proszą oni o przystanek dla dzieci, które już drugi rok 
oczekują na autobus pod gołym niebem. 
 

Z sali obrad wyszła Radna p. Hanna Skierkowska. 
 

k) Radny p. Roman Mański skierował pytanie do Pana Wójta Gminy czy w planach 
inwestycyjnych gminy zostało ujęte skanalizowanie tzw. Czworaków przy ul. Płockiej. 
 Zgłosił również potrzebę sprawdzenia oświetlenia ulic: Klonowej, Osiedlowej  
i Wspólnej, gdzie często dochodzi do awarii. Dodał, iż przerwy w oświetleniu ww. ulic były już 
wcześniej zgłaszane.    
 Pan Radny zwrócił również uwagę, że niezbędne jest podcięcie gałęzi, gdyż rosnące 
brzozy poprzerastały linię elektryczną, co powoduje zwarcie przewodów.  



 
O godzinie 1213 na salę obrad wróciła Radna p. Hanna Skierkowska. 

 
l) Radna p. Anna Pawlikowska w imieniu mieszkańców zgłosiła problem w zakresie 

oświetlenia parku. Poprosiła, by ustawić czujnik włączania i wyłączania oświetlenia na 
terenie parku z uwzględnieniem przydatności oświetlenia. Wyjaśniła, że park niepotrzebnie 
oświetlany jest nocą, gdy nikt z niego nie korzysta. Poprosiła o rozważenie właściwego 
ustawienia zegara. Obecnie rachunki za prąd niepotrzebnie obciążają budżet gminy.  
 

ł)  Radny p. Andrzej Szwech zgłosił potrzebę podcięcia gałęzi drzew, które zasłaniają, 
panel lampy solarnej w Parzeniu przy przystanku. Gałęzie zasłaniają panel, który słabo się 
ładuje. Z tego powodu lampa nie świeci, gdy przyjeżdża ostatni autobus.  

 
 Na zgłoszenie przedmówcy odpowiedziała Pani Agnieszka Chalińska, Inspektor  
ds. infrastruktury drogowej. Wyjaśniła, że powyższy problem dotyczy drogi wojewódzkiej i był 
już zgłaszany do Pana Kierownika, który obiecał przyciąć gałęzie. Obiecała przypomnieć  
o potrzebie wykonania zadania. 
 
 Następnie głos zabrał Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, który odpowiedział na 
pytania przedmówców.  

Wyjaśnił, iż przycinka gałęzi drzew musi być wykonana, gdyż wykonane zostały 
inwestycje i trzeba dbać, by działały. Zadeklarował, iż problem zostanie zgłoszony do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, by szybko wykonać pracę.  

W zakresie oświetlenia parku zostało ustalone, iż nadzorować je będzie Pani 
Dyrektor. Informacja o przedstawionym problemie zostanie do Pani Dyrektor przekazana,  
by lampy były wyłączane wieczorem od godz. 21, a wyłączane o godz. 6 rano.  

 
Radna p. Anna Pawlikowska zgłosiła wolę mieszkańców w powyższym zakresie. 

Zwróciła uwagę, że zimą ciemno jest już od godz. 17.     
 

Następnie Pan Wójt przekazał do realizacji sprawę awarii oświetlenia na ul. Klonowej, 
Osiedlowej i Wspólnej, obecnej na sali obrad, Pani Agnieszce Chalińskiej. Zwrócił uwagę, iż 
niezbędne jest sprawdzenie całej linii. 

  
Jako kolejną sprawę omówił inwestycję realizowaną z dofinansowaniem z PROW. 

Wyjaśnił, iż tzw. Czworaki przy lesie będą włączone w zakres prac wykonywanych łącznie  
z inwestycją w Sikorzu (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków), na którą pozyskano 
środki zewnętrzne w wysokości 2 mln zł. Działanie będzie zrealizowane w ramach jednego 
przetargu. Poprosił mieszkańców o wyrozumiałość. Zadanie będzie wykonane zgodnie  
z podpisaną już umową unijną, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 
W dalszej części swojego wystąpienia Pan Wójt wyjaśnił, że przystanki na terenie 

gminy będą uzupełniane zgodnie z potrzebami i planem. W tym roku powstaną następne, 
jednak nie uda się wszystkich potrzeb zrealizować jednocześnie we wszystkich okręgach, 
gdyż trzeba by było zrezygnować z innych inwestycji. Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę, żeby 
u Pani Radnej postawić kolejny przystanek, to należało będzie na wspólnym posiedzeniu 
zabezpieczyć na to środki w budżecie. Dotychczas stawialiśmy przystanki w: Brudzeniu, 
Murzynowie, Rokiciu, Turzy.  



 
Następnie głos zabrała p. Agnieszka Chalińska, Inspektor ds. infrastruktury drogowej, 

która wyjaśniła, że omawiany przystanek można postawić, jednak wcześniej należy 
zapewnić miejsce na jego lokalizację. Tego przystanku nie ma gdzie postawić w wybranym 
miejscu, więc niezbędna jest zgoda właściciela działki przyległej do tego terenu. 

 
m) Jako kolejny głos zabrał Radny p. Sławomir Marciniak, który zwrócił się z prośbą o 

utwardzenie drogi w Murzynowie, po usunięciu z niej słupa.  
 
 Pan Wójt Gminy odpowiedział, że zadanie utwardzenia nawierzchni drogi zostanie 
zrealizowane po wykonaniu inwestycji. Gdy będzie kruszywo wykonywane będą wszystkie 
doraźne naprawy. Jednocześnie poinformował, że podpisanie umowy na wykonanie ww. 
zadania nastąpi jutro, tj.  pierwszego grudnia. 
 
 Do dyskusji włączył się również p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, 
który poinformował, iż ma zapewnienie wykonawcy, że po realizacji zaplanowanego zakresu 
prac teren zostanie przez niego uporządkowany. 
 

n) Następnie o głos poprosił Pan Wójt Gminy, który poinformował, że do Wójta Gminy 
zgłosiła się część mieszkańców Sikorza, z działek położonych przy ul. prowadzącej  
w kierunku Sikorza-Pieniek, Suchodołu, z prośbą dotyczącą hodowli psów rasowych (rasy 
amstaff) umiejscowionej na niedużej działce w centrum osiedla. Prośba została sporządzona 
na piśmie i podpisana przez zgłaszających ww. sprawę. Mieszkańcy tego osiedla obawiają 
się o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, dlatego wystosowali pismo. Odbyło się również 
spotkanie z mieszkańcami i Panem Radnym z Sikorza (nieobecnym dzisiaj). Pan Wójt 
wyjaśnił, że podziela niepokój mieszkańców, co wynika z osobistych doświadczeń  
z dzieciństwa. Po pogryzieniu przez psa, po czterdziestu latach, do dzisiaj pozostały szramy 
po szyciach. Jednak w powyższej sprawie należy kierować się przepisami prawa, które nie 
uniemożliwiają hodowli psów  ww. rasy.  
 
 Z sali obrad wyszedł Radny p. Tomasz Krankiewicz. 
 
 Po przedstawieniu sprawy Pan Wójt poprosił o dyskusję Państwa Radnych  
i p. Małgorzatę Gawłowską, prowadzącą sprawę (Inspektora ds. rolnych i leśnych) oraz Pana 
Mecenasa o opinię.  

Podsumowując swoje wystąpienie Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to rasa psów uważana 
potocznie za agresywne, jednak na liście psów agresywnych ta rasa nie widnieje. Potem 
oddał głos p. Małgorzacie Gawłowskiej. 

 
Następnie głos zabrała p. Małgorzata Gawłowska, Inspektor ds. rolnych i leśnych, 

która wyjaśniła, że gmina jako organ wydaje decyzję w przypadku hodowli ras psów 
wpisanych na listę ras agresywnych wynikającą z rozporządzenia. Natomiast rasa amstaff 
nie jest wpisana na listę ras agresywnych. Dlatego jako Gmina nie możemy ingerować,  
tj. decydować o wydaniu lub niewydaniu zezwolenia. Mieszkańcy obawiają się z powodu 
małej przestrzeni osiedla, na którym ta hodowla powstanie. Działki znajdują się tam w dużym 
skupisku. Pani Gawłowska poinformowała, że właściciel, który planuje otworzyć tę hodowlę 
psów rasowych przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty i jest zarejestrowany w związku 
kinologicznym. Są to psy czystej rasy, wpisane do rejestru. Wszelkie tzw. krzyżówki  



są bardziej agresywne. Natomiast psy rasowe są spokojniejsze, gdyż pochodzą z hodowli. 
Są to psy drogie. Pani M. Gawłowska wyjaśniła, iż hodowca zapewnił, iż zabezpieczy 
hodowlę, gdyż inwestuje pieniądze i będzie w stałym kontakcie z powiatowym lekarzem 
weterynarii, zapewni szczepienia. Hodowca przedstawił również decyzję z urzędu 
skarbowego, że za pozyskiwane zyski będzie odprowadzał podatek. Pomimo ww. zapewnień  
i zobowiązań mieszkańcy mają obawy, które p. Małgorzata Gawłowska rozumie, co wynika z 
doświadczeń: wszystko jest dobrze dopóty, dopóki się coś nie stanie. Pani Inspektor 
podkreśliła, iż jako Gmina nie możemy zatrzymać tej inwestycji, która jest dla hodowcy 
źródłem utrzymania. Gmina nie może pozbawiać właściciela źródła dochodu. Pani 
Gawłowska dodała, iż hodowca nie musi składać wniosku do gminy, więc gmina  
nie decyduje o pozwoleniu. Jeżeli właściciel nie będzie wywiązywał się należycie  
z prowadzenia hodowli, wówczas z kodeksu cywilnego, karnego mieszkańcy będą mogli 
zgłosić nieprawidłowości w prowadzeniu działalności.   

Ponadto p. Małgorzata Gawłowska przytoczyła zapis prawa, tj. art. 10 ustawy  
o ochronie zwierząt, który mówi o zakazie hodowli i sprzedaży zwierząt. Poinformowała, że 
nie dotyczy to hodowli pozostającej pod kontrolą, w stowarzyszeniu kinologicznym. Pani 
Gawłowska podkreśliła, że zgłoszona sprawa jest bardzo trudna z uwagi na różne interesy 
stron.  

 
Następnie głos zabrał Mecenas pan Wojciech Jęsiak, który oznajmił, iż pismo zostało 

skierowane do Pan Wójta i wyraża prośbę, by gmina zakazała ww. hodowli psów w tak 
gęstej zabudowie. Pan Mecenas odwołał się do wypowiedzi przedmówczyni i wyraził opinię, 
że Rada Gminy musi działać, przede wszystkim, w granicach prawa. 

 
O godzinie 1230 z sali obrad wyszedł Radny p. Michał Wrześniewski.  
 
Pan Mecenas powiedział, iż prywatnie nie dziwi się zaniepokojeniu mieszkańców. 

Potwierdził, że rasa amstaff nie jest wpisana w rejestr ras niebezpiecznych. Wyjaśnił, że 
jeżeli Pan będzie prowadził działalność zgodnie z prawem, to nie można domniemywać a 
priori … Stwierdził, że Rada Gminy może w przyszłości podjąć uchwałę  
o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie, ale jest to procedura 
trwająca w czasie.  Można by było np. wprowadzić zapis o obowiązującej na tym terenie 
(tylko) zabudowie mieszkalnej. Łączyłoby się to z utrudnieniami dla wszystkich osób 
prowadzących działalność gospodarczą na tym terenie. Wiązałoby się to, prawdopodobnie,  
z zapłatą jakichś odszkodowań. Pan Mecenas podsumował, iż takie zmiany w zakresie 
prawa miejscowego dla gminy byłyby poważnym obciążeniem. Ponadto można by było 
przemyśleć rozwiązania fiskalne, np. decyzję o wprowadzeniu podatku od posiadania psów, 
np. od kolejnego psa. Taka decyzja jest trudna i może być uciążliwa dla części 
mieszkańców.  

 Pan Mecenas podsumował, iż jako gmina mamy ograniczone możliwości 
przeciwdziałania tego typu działalności. Odwołując się do wypowiedzi p. Małgorzaty 
Gawłowskiej, że omawiana działalność jest zgodna z prawem wyraził nadzieję,  
że prowadzona hodowla nie będzie uciążliwa. 

 
O godzinie 1235 na salę obrad wrócił Radny p. Tomasz Krankiewicz. 
 
Następnie głos zabrała p. Małgorzata Gawłowska, która poinformowała, że 

pogryzienia przez psy pochodzące z hodowli profesjonalnej nie są znane. Zagrożenie 



pogryzieniem zdarza się w przypadku psa-krzyżówki ewentualnie „poluszka”. Wyjasniła, że 
na podstawie wyroków, z którymi się zapoznała może stwierdzić, iż sprawy przeciwko 
hodowcom rozstrzygane były na niekorzyść mieszkańców skarżących. Jeżeli hodowca 
będzie spełniał wszystkie wymogi, to bezzasadne jest działanie przeciwko niemu.   

Pani Małgorzata Gawłowska spuentowała swoją wypowiedź, że gmina nie wydaje  
w ww. sprawie decyzji i pozostaje udzielić mieszkańcom odpowiedzi, że decyzja  
w powyższej sprawie nie jest w naszej kompetencji.  

 
Następnie głos zabrała Radna p. Hanna Skierkowska, która poinformowała,  

iż mieszkańcy skontaktowali się z nią w omawianej sprawie, gdyż czują się zagrożeni,  
gdyż zabudowa jest dość zwarta. Wyjaśniła, że, potocznie, można powiedzieć, iż jest osobą 
wychowaną przez psy, chociaż nie przez american staffordshire terrier, ale przez wilczury. 
Potwierdza, że związek kinologiczny podchodzi bardzo restrykcyjnie i kontroluje taką 
hodowlę. Taki pies i jego szczeniaki to jest majątek. Pani Radna wyjaśniła, że jeżeli 
zabezpieczenia będą dobre i hodowca będzie zapewniał psom właściwe warunki, to nie będą 
zdarzały się sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Podkreśliła, że psy czystej rasy, 
„prowadzone z dziada pradziada” mają inny charakter niż pies-krzyżówka, tj. rasa mieszana. 
Agresywne psy zdarzają się zazwyczaj z domieszek ras, z linii pobocznych, a nie przy 
zachowaniu czystości rasy.  

Radna Pani Hanna Skierkowska wyjaśniła, iż rozwiązaniem w tej sytuacji byłaby 
zmiana ustawy, a nie uchwała Rady Gminy. W tym celu potrzebna byłaby duża praca,  
by zebrać dużo podpisów uzasadniających potrzebę wprowadzenia amstaffa na listę ras 
niebezpiecznych. Ww. sprawę musieliby prowadzić posłowie, których powinniśmy 
zaangażować w działanie.  

 
Następnie głos zabrał Mecenas p. Wojciech Jęsiak, który podkreślił, iż musimy 

działać w granicach prawa. Odwołując się do wypowiedzi przedmówczyni stwierdził,  
iż należy mieć nadzieję, że ta profesjonalna hodowla spełni wymagania i oczekiwania. 
Podkreślił, iż omawiana sprawa jest trudna, gdyż strony prezentują sprzeczne interesy.  
Rada Gminy natomiast nie może tych sprzecznych interesów regulować wewnętrznymi 
przepisami.  

 
Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim za 

dyskusję. 
 

Ad 4.  
Po wyczerpaniu zagadnień ujętych w porządku obrad XXXII sesji, p. Tadeusz 

Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim za udział i o godz. 1241 
zakończył obrady XXXII Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował Państwa Radnych, iż 14 grudnia br. 
planowane jest wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. 

Następnie Pani Agnieszka Maraszek Zastępca Wójta Gminy przekazała wszystkim 
Państwu Radnym „Kalendarze na rok 2022”.   

 
Protokołowała:                                       Obradom przewodniczył: 

       Marzena Kowalska                         
                                                              Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 

Tadeusz Wojciech Borowicki 


