
PROTOKÓŁ Nr XXXIII

z odbytej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Brudzeń Duży 
w dniu 12 czerwca 201 r. o godz. 9°° w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Brudzeniu Dużym.

W sesji, której przewodniczył p. Rafał Nowak -  Przewodniczący Rady Gminy w 
Brudzeniu Dużym, udział wzięli radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do 
protokółu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

• Przedstawiciel Wojewody -  p. Krzysztof Ławniczak
• Sekretarz Gminy -p. Dariusz Reczek
• Sołtysi z terenów dotyczących jakości wody.

Przewodniczący Rady Gminy o godz. 900 otworzył obrady, i po powitaniu obecnych 
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, co 
wobec składu Rady wynoszącego 15 stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych uchwał.

Poinformował, że sesja nadzwyczajna Rady Gminy została zwołana na 
wniosek % radnych, w celu podjęcia dyskusji i stosownych działań w zakresie złej 
jakości wody pochodzącej ze stacji uzdatniania wody w Karwosiekach ,która 
zaopatruje w wodę znaczną część Gminy Brudzeń Duży

Następnie przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Dyskusja i podjęcie stosownych działań w zakresie złej jakości wody 

pochodzącej ze stacji uzdatniania wody w Karwosiekach, która zaopatruje w 
wodę znaczną część Gminy Brudzeń Duży.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne -  zakończenie obrad.

Ad.2

Do porządku obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Brudzeń Duży 
zmian nie wprowadzono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że powodem zwołanie sesji 
nadzwyczajnej był wniosek sołtysów miejscowości Karwosieki Cholewice, 
Karwosieki Noskowice, Nowe Karwosieki i Suchodół, którzy w imieniu 
mieszkańców tychże miejscowości zwrócili się do Pana Wójta i Pana 
Przewodniczącego Rady Gminy z prośbą o podjęcie pilnych działań w sprawie 
zakupu i wymiany filtrów w stacji uzdatniania wody w Karwosiekach.



Wniosek uzasadniono, iż od dłuższego czasu dostarczana woda jest 
koloru żółtego, brudna nie nadająca się do mycia ani spożycia.

W piśmie zaznaczono, że pracownicy obsługujący SUW w 
Karwosiekach stwierdzili, że stan filtrów nie pozwala na większą poprawę 
jakości wody i że tylko doraźnymi działaniami są w stanie na kilka dni wodę 
nieco poprawić, poprzez płukanie mułu i wypuszczaniu strumienia wody z 
hydrantów.

W tej sytuacji mieszkańcy zdecydowali się wystąpić o rozwiązanie 
problemu wspólnie - mieszkańców z włodarzami Gminy. Wnioskują o 
zabezpieczenie środków oraz naprawę stacji.

Wniosek stanowi załącznik do protokół.
Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię radnego 

p. Tadeusza Borowickiego popierającą wniosek Sołtysów z Jego okręgu 
wyborczego, w sprawie zakupu i wymiany filtrów w stacji uzdatniania wody.

Ze względu na podniesiony aspekt zdrowia mieszkańców, przedmiotowy 
wniosek Sołtysów zaopiniował pozytywnie i uważa go za zasadny.
Opinia stanowi załącznik do protokółu.
W dalszej części obrad Sekretarz Gminy p. Dariusz Reczek poinformował, że 
Pan Wójt nie będzie obecny na sesji , gdyż na ten dzień miał umówione 
spotkanie w Warszawie, dlatego upoważnił p. Sekretarza do przedstawienia 
pisma

” Panie Przewodniczący Rady Gminy, Wysoka Rado,
z głębokim żalem informuję, że 8 czerwca br., tj. w dniu, w którym otrzymałem 
od p. Sekretarza Dariusza Reczka zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 
czerwca br. sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym przez p. Rafała Nowaka , 
Przewodniczącego Rady Gminy w Brudzeniu Dużym, ustalone już miałem 
spotkanie w Warszawie związane z rozwiązywaniem obecnych problemów 
naszej sieci wodno -  kanalizacyjnej oraz planami inwestycyjnymi.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że po raz pierwszy w historii naszego 
samorządu termin sesji nie był ustalony ani nawet konsultowany z Wójtem, nie 
mogę -  niestety- wziąć udziału w obradach uwagi na wagę mojego wyjazdu 
do Warszawy. Nadmieniam, że zgodnie z naszym lokalnym zwyczajem we 
wszystkich kadencjach od 1990 roku Przewodniczący Rady Gminy zawsze 
ustalał osobiście termin po wcześniejszych konsultacjach Wójtem.
Swojej nieobecności żałuję tym bardziej, że niezwykle interesujący wydaje się 
być punkt 3 porządku obrad zatytułowany: ’’Dyskusja i podjęcie stosownych 
działań w sprawie złej jakości wody pochodzącej z SUW w Karwosiekach , 
który zaopatruje w wodę znaczną część gminy Brudzeń Duży”.

„Nie wątpię, że dyskusja będzie ciekawa , ale zawsze najważniejsze są realne 
działania.
Najistotniejsze jest bowiem podejmowanie trudnych decyzji finansowych 
formie uchwał.
Wszak przede wszystkim w tym celu mieszkańcy wybrali nas do pełnienia 
funkcji w samorządzie. Skoro na sesji w dniu 29 maja br. Wysoka Rada 
odrzuciła mój pomysł pozyskania środków zewnętrznych poprzez emisję 
obligacji , ze swej strony będę wnioskował do Państwa Radnych o 
zaakceptowanie moich propozycji przesunięć budżecie po to, aby pozyskać



niezbędne środki finansowe do zadania majątkowego na SUW w 
Karwosiekach, celem którego będzie poprawienie jakości wody.
Ubolewając nad faktem , że nie mogę dziś wziąć udziału w sesji Rady Gminy, 
życzę Państwu Radnym owocnych obrad. Traktując sprawę jak najbardziej 
poważnie do dzisiejszego listu dołączam wniosek do p. Przewodniczącego 
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie 7 
dni z sugestią , by był to 19 czerwca 2018 r./ wraz z porządkiem obrad oraz 
projektami uchwał/.

Z poważaniem

Ad.4 Andrzej Dwojnych
Wójt Gminy Brudzeń Duży

Radny p. Marian Głuchowski spytał, czy po otrzymaniu wniosku o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt nie 
mógł się skontaktować i poinformować o planowanym przez Niego terminie 
sesji .Dodał, to jest niepoważne, gdyż cała Rada Gminy zebrała się i nie ma 
osoby, która przedstawiłaby informację od strony technicznej.

Radna p. Anna Pawlikowska zapewniała, że Wójt nic nie może zrobić 
z powodu braku zabezpieczonych środków w budżecie Gminy na powyższy 
cel. Stwierdziła, że skoro p. Przewodniczący Rady Gminy zawiadomił Wójta 
pisemnie o zwołaniu sesji, wówczas Wójt również skierował do Niego pismo.

Radna p. Hanna Skierkowska spytała Sekretarza Gminy, czy wiedział o 
powyższej sytuacji . Jeśli zawiadomienie trafiło na biuro podawcze w Urzędzie 
Gminy i wiedział, że p. Wójt planuje zwołanie sesji nadzwyczajnej na 14 
czerwca br. to należało porozumieć się w tej kwestii.

Sekretarz Gminy p. Dariusz Reczek odpowiedział, że nie znał terminu 
sesji nadzwyczajnej ustalonej na wniosek radnych.

Sołtys sołectwa Krzyżanowo p .Bożena Kłobukowska spytała, czy do 
Urzędu Gminy dotarły wyniki SANEPID dotyczące jakości wody, badanej na 
wniosek mieszkańców. Jednocześnie poinformowała, że osobiście odebrała 
swój wynik, który wskazuje na przekroczenie żelaza i manganu.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że normy są przekroczone lecz woda 
nadaje się do spożycia. Nie widział żeby wyniku badań zostały przesłane do 
Urzędu Gminy.

Według Przewodniczącego Rady Gminy woda nie nadaje się do 
spożycia, skoro normy są przekroczone.

Pan Maciej Pilewski -  rolnik ze wsi Suchodół powiedział, że zajmuje 
się produkcją mleka. Normy były trzykrotnie przekroczone lecz jego zdaniem 
SANEPID nie chce robić zamieszania i trochę przeciąga. Dodał, że woda to



jest życie , i długotrwałe przeciąganie doprowadzi do tego , że woda będzie 
zatruta i w ogóle nie będzie nadawała się do spożycia.

Sołtys p. Bożena Kłobukowska w trakcie obrad przeprowadziła rozmowę 
telefoniczną z pracownikiem SANEPID, który poinformował, że wyniki badań 
wody zostały wysłane do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym i zakładu 
„MELGOS”. Jeżeli w ciągu 30 dni jakość wody nie zmieni się, wówczas będzie 
zakaz jej użytkowania.

Pan Marian Głuchowski spytał, kiedy były wymieniane złoża filtracyjne , 
czy ktoś z urzędników odpowie na to pytanie.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie jest ekspertem i nie ma takiej 
wiedzy.

Pani Hanna Skierkowska zwróciła uwagę, że jako nauczyciel w szkole 
widzi, że znacznie nasiliła się” jelitówka \  Dzieci mają wysypkę , na 70 
uczniów w szkole jest 15 uczniów.

Pani sołtys poinformowała, że mieszkańcy kupują wodę w 5-cio litrowych 
bańkach ponieważ boją się zatrucia.

Według Przewodniczącego Rady Gminy problem, który trwa od kwietnia 
br. nasila się, dlatego nie wiadomo co mieszkańcom odpowiedzieć.
Zapewnił, że problem z jakością wody trzeba rozwiązać ponad podziałami.

Pan Głuchowski zwrócił uwagę że mieszkańcy otrzymują odpowiedź, że za 
brudną wodę odpowiedzialność ponosi Rada Gminy, gdyż nie zgodziła się na 
emisję obligacji. Zadał pytanie, od jakiego czasu Wójt był powiadomiony 
przez mieszkańców o jakości wody.

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że problem wody nie tylko 
dotyczy SUW Karwosieki lecz inne tereny również zgłaszają brak wody.

Pani Hanna Skierkowski powiedziała, że pomimo brudnej wody są przerwy 
w jej dostawie.

Pan Głuchowski zaproponował zwołanie w jak najszybszym czasie 
kolejnej sesji z uwagi na fakt, iż Pan Wójt nie przybył na sesję, i nie zapewnił 
obecności żadnego z urzędników w celu udzielenia wyjaśnień.

Ad. 5

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo 
Przedsiębiorstwa „MELGOS” Sp. z.o.o. w Gostyninie informujące o ilości 
uzdatnionej i wtłoczonej w sieć wody.
- SUW Brudzeń - 3 476 m3
- SUW Karwosieki - 3 384 m3 
' SUW Siecień - 1 472 m3

Pomimo wtłoczenia tak bardzo dużych ilości wody .cyklicznie w godzinach 
popołudniowych i wieczornych brakowało wody w miejscowościach zasilanych przez 
wodociąg Siecień -  Brudzeń.
Według oceny i szacunków przedsiębiorstwa , aby w okresie suszy i upałów nie 
brakowało wody winno jej być ok. 400 -450 m3/d więcej.



W obecnej chwili można to uzyskać jedynie z SUW Siecień po wcześniej 
proponowanych badaniach i ocenie wydajności ujęcia.

Wobec braku możliwości przeprowadzenia dyskusji w celu podjęcia 
stosowanych działań w zakresie złej jakości wody pochodzącej ze SUW w 
Karwosiekach Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Rady Gminy wnioskował do 
Wójta o przygotowanie i udostępnienie następujących dokumentów:

• Pismo SANEPID w sprawie jakości wody w SUW w Karwosiekach.
• Koszty przeprowadzenia audytu przez p. Irchę i aneksu do audytu.

(biorąc pod uwagę str. 40 audytu na której widnieje zapis ”Jak oświadczył p. 
Reznerowicz , niedawno przeprowadzono remont odżelaziaczy , polegający 
na:
- wymianie ścian sitowych,
- wymianie dysz wodnych,
- wymianie złoża filtracyjnego.
Konieczna będzie jeszcze wymiana aeratorów.”.

W związku z tym Rada prosi o przygotowanie faktur na wykonanie powyższego i 
podanie osoby, która dokonała odbioru .

• Z wypowiedzi Przedsiębiorstwa „MELGOS” wynika że w 2015 r. 
przeprowadzony został remont w SUW w Karwosiekach.

W związku z tym Rada prosi o przygotowanie faktur na przeprowadzenie remontu i 
podanie osoby, która dokonała odbioru.

Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Rafał 
Nowak zamknął obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym. 
Protokółowała: Krystyna Wiśniewska

Przewodniczący Rady Gminy 
Rafał Nowak


