
Protokół Nr XXXIV/21 
XXXIV Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, 

która odbyła się w dniu 30 grudnia 2021 r. od godz. 900  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 

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

Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży. 
Prowadzący obrady o godz. 900 otworzył XXXIV Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży. Udział       
w Sesji potwierdziło czternastu na piętnastu radnych, wg listy obecności, stanowiącej 
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna jedna radna – p. Hanna Skierkowska 
(nieobecność usprawiedliwiona). 

Pan Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych na Sesji, szczególnie: 
Pana Wójta Andrzeja Dwojnycha, Panią Wójt Agnieszkę Maraszek, Pana Mecenasa 
Wojciecha Jęsiaka, Panią Skarbnik Teresę Dądalską, Pana Wiceprzewodniczącego Lecha 
Rutkowskiego i p. Marzenę protokołującą obrady Rady Gminy. Pan Przewodniczący Rady 
przywitał wszystkich obecnych Radnych Rady Gminy.  

Przewodniczący poinformował, że obrady są nagrywane i transmitowane na żywo       
w postaci obrazu i dźwięku, i zostaną zarchiwizowane. 

Następnie, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, iż w sesji uczestniczy 14 radnych, 
co wobec stanu 15 Radnych Rady Gminy, stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
decyzji.   

Przewodniczący rady Gminy, XXXIV Sesję Rady Gminy, rozpoczął od przedstawienia 
Porządku obrad, który został przyjęty bez uwag. 
Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

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 projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20
z dn. 29.12.2020 r.

c) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata
2022 – 2033;
Zapoznanie z Uchwałą nr 3.h./133/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z
dn. 6 grudnia 2021 r. (opinia pozytywna);

d) w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2022 oraz
Zmiana do projektu budżetu na 2022 rok (Autopoprawka);
Zapoznanie z Uchwałą Nr 3.c./136/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z
dn. 6 grudnia 2021 r. (opinia pozytywna);

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w części obrębów PGR Sikórz, Sikórz, Parzeń I, Parzeń II, Brudzeń
Duży, Brudzeń Mały, Gorzechowo, Strupczewo, Rembielin, Sobowo, Główina;

f) w sprawie uchwalenia „Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Gminy Brudzeń Duży na 2022 rok”;



g) w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych dla gminy Brudzeń Duży na 2022 rok”; 

h) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń 
Duży za rok 2021; 

i) w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży 
na 2022 rok; 

j) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Brudzeń Duży; 

k) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian na uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży; 

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, 
której przedmiotem są te same nieruchomości na czas nieoznaczony w drodze 
bezprzetargowej, stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży; 

m) w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Brudzeń Duży”. 

3. Wystąpienie Pana Wójta Gminy. 

4. Sprawy różne. 

5. Przyjęcie Protokołu poprzedniej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży  

6. Zakończenie obrad. 
 
Ad 2. 

a) Jako pierwszy, został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021-2033 wraz z wyjaśnieniami.  
Po odczytaniu projektu, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż ww. projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady Gminy i otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie. 
 
 Pierwsza głos w dyskusji zabrała p. Teresa Dądalska, Skarbnik Gminy, która 
wyjaśniła, że zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia dochodów bieżących  
w kwocie 9 000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych, i w kwocie 26 000,00 zł zwiększone są dochody majątkowe w związku  
ze sprzedażą działki  w miejscowości Turza Mała. Pani Skarbnik poinformowała, że dwie 
powyższe kwoty przeznaczone są na zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg,  
tj. 35 000,00 zł.  
 Następnie przekazała informację, że zwiększyła się suma dochodów o kwotę 
250 000,00 zł, które otrzymaliśmy za włączenie się w akcję szczepień. Środki te wpłynęły  
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i są przeznaczone, na obecną 
chwilę, na promocję Gminy. Jednocześnie poinformowała, że ww. środki i tak trzeba 
zaplanować, gdyż z dniem 31 grudnia te pieniądze przechodzą w wolne środki. Należy je 
więc, na ten sam cel, ponownie zaplanować w przyszłym roku.  
 Pani Teresa Dądalska, Skarbnik Gminy, poinformowała, że o 600,00 zł (sześćset 
złotych) zwiększa się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, z przeznaczeniem 
na rzecz składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego, tj. w tej samej kwocie. Zwiększono również plan wydatków bieżących w kwocie 
2 000,00 (dwóch tysięcy złotych) na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia  
dla asystenta rodziny. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększono wydatki w kwocie 3000,00 zł 
(trzech tysięcy złotych) dla BOSSu z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w rozdziale 



obsługa. Jednocześnie poinformowała, że kwotę tę, tj. 3000,00 zł przenosi się z innego 
działu pn. oświata i wychowanie. Ponadto poinformowała o zwiększeniu planu wydatków  
o 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem  
dla osoby potrzebującej pomocy. Wyjaśniła, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy.  

Powyższe uszczegółowił Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, który 
wyjaśnił, że ww. suma została przeznaczona na wsparcie ucznia.  

Pani Skarbnik Gminy skonkretyzowała, iż ww. środki przenosi się z jednego działu  
do drugiego, tj. na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W podsumowaniu swojego wystąpienia poinformowała, iż inne zmiany zostały 
omówione wcześniej.         
 

Do powyższego projektu Uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033 pytań nie zgłoszono.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję i przeprowadził 

głosowanie. 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/241/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia        
30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033; 
 

b) następnie p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, odczytał projekt 
uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29.12.2020 r. 
 
 O godzinie 938 z sali obrad wyszła Radna p. Walentyna Kowalska. 
 
 Po odczytaniu projektu ww. projektu Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  
iż był on przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną 
opinię Radnych Rady Gminy. Następnie otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie.  
 

 Do powyższego projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy  
Nr XXIV/172/20 z dnia 29.12.2020 r. pytań nie zgłoszono.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję i przeprowadził 

głosowanie. 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/242/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia        
30 grudnia 2021 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 
29.12.2020 r. 
 
 



c) Kolejnym z prezentowanych projektów była Uchwała w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033, której tekst 
wszyscy Państwo Radni i Państwo Sołtysi otrzymali w załączeniu do Zaproszenia na XXXIV 
Sesję Rady Gminy.  
 Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że powyższy projekt został 
przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i zyskał pozytywną opinię 
Radnych Komisji Rady Gminy.  
 

O godzinie 941 na salę obrad powróciła Radna p. Walentyna Kowalska 
 
Następnie Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, zapoznał 

zebranych z „Uchwałą Nr 3.h./133/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku, w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Brudzeń Duży projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2022 – 2033.  

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 ust. 2 
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,       
poz. 305 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 
Przewodnicząca: Iwona Jagodzińska, Członkowie: Ewa Dziarnowska, Agnieszka Małkowska 
Uchwala co następuje: 
§ 1. Wydaje opinię pozytywną z uwagą o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży 
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   
2022 – 2033.” 

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał również Uzasadnienie ww. Opinii  
i otworzył dyskusję 

 
Do powyższego projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033 pytań nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży przeprowadził głosowanie. 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia        
30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033; 

 
d) kolejnym z przedstawionych projektów była Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń 

Duży na rok 2022, której tekst wszyscy Państwo Radni otrzymali w załączeniu  
do Zaproszenia na XXXIV Sesję Rady Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy 
zapoznał ze „Zmianami do projektu budżetu Gminy Brudzeń Duży na rok 2022”. Projekt ten, 
włącznie z Autopoprawką wniesioną przez Pana Wójta Gminy, był analizowany na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży i uzyskał akceptację Państwa Radnych 
Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych również z „Uchwałą Nr 
3.c./136/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  



6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży 
projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu. 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 238 i art. 246  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 
– Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: Przewodnicząca: Iwona 
Jagodzińska, Członkowie: Romana Ignasiak, Agnieszka Małkowska 
Uchwala co następuje: 
§ 1. Wydaje opinię pozytywną z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży 
projekcie uchwały budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2022 rok. 
§ 2 Wydaje opinię pozytywną z uwagą o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.” 

(…) 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał również Uzasadnienie ww. Opinii i otworzył 

dyskusję. 
Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała p. Teresa Dądalska Skarbnik Gminy, która 

wyjaśniła, że odniosła się do wszystkich ww. uwag zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Rady Gminy. Zalecenia zostały wykonane.  

Następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy, który odniósł się do danych ujętych                  
w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022. Poinformował również, że projekt budżetu  
na 2022 rok był analizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży  
i uzyskał akceptację Państwa Radnych. Przekazał również informację, że budżet planowany 
na 2022 rok jest mniejszy niż obecny, tj. w roku bieżącym. 

Pan Wójt Gminy poinformował, że z miesiącem majem kończy się obsługa przez 
Samorząd „Programu 500+”. Program ten będzie realizowany przez ZUS. Oznajmił, że w 
pierwszym kwartale roku zostaną ogłoszone przetargi na budowę boisk wielofunkcyjnych  
w miejscowościach: Siecień i Sikórz, zabezpieczone ze środków Budżetu Gminy i ze 
wsparciem Programu „Polski Ład”. 

Zaplanowano również: 
-  budowę dróg w Brudzeniu Dużym, ulic: Witosa i Szkolna, 
- budowę zbiornika retencyjnego w SUW w Karwosiekach Cholewicach, 
- budowę kanalizacji w Brudzeniu Dużym – ulica Wrzosowa, 
- przebudowę drogi w Krzyżanowie i drogi w Żernikach 
Pan Wójt Gminy poinformował, że będą wykonywane inwestycje ze środków 

zabezpieczonych w budżecie gminy w: Sobowie, Główinie, Murzynowie oraz budowa 
chodników w: Sikorzu, Brudzeniu Dużym i w Bądkowie Kościelnym.   

 
Innych pytań nie zgłoszono.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży po zamknięciu dyskusji przeprowadził 
głosowanie w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2022. 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2022               
Nr XXXIV/244/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2021 roku. 



  
 Następnie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos p. Andrzejowi Dwojnychowi, 
Wójtowi Gminy, który bardzo podziękował wszystkim Państwu Radnym za głosowanie w 
sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie 
zapewnił, iż gdy będą pojawiać się nowe możliwości nasza Gmina będzie włączać te nowe 
zadania do realizacji; 
 

e) jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów PGR 
Sikórz, Sikórz, Parzeń I, Parzeń II, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Gorzechowo, Strupczewo, 
Rembielin, Sobowo, Główina wraz z Uzasadnieniem i Załącznikami Nr 1-8.  

Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż ww. projekt był omawiany na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i otworzył dyskusję. 

Następnie powitał przybyłą na obrady p. Małgorzatę Zygmuntowicz, Kierownika 
Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, której udzielił głosu. Pani Kierownik 
wyjaśniła, że PKN Orlen wystąpił do Rady Gminy o sporządzenie Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla planowanej przez nich budowy rurociągu etylenu 
Płock – Włocławek. Wyjaśniła, że zgodnie z prawem o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zostały przeprowadzone analizy, m. in. o charakterze funkcjonalnym, 
przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do 
sporządzenia ww. planu. Jednocześnie poinformowała, że inwestycja będzie realizowana 
wzdłuż już biegnącego rurociągu. Dodała, że będą pewne rozbieżności, np. w m. Sikórz, 
Parzeń-Janówek, Strupczewo, Główina.  

Pani Małgorzata Zygmuntowicz wyjaśniła, iż jest to inwestycja celu publicznego.  
 
Innych pytań nie zgłoszono.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży po zamknięciu dyskusji przeprowadził 
głosowanie w sprawie projektu Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów PGR Sikórz, 
Sikórz, Parzeń I, Parzeń II, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Gorzechowo, Strupczewo, 
Rembielin, Sobowo, Główina. 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14, 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/245/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 
grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w części obrębów PGR Sikórz, Sikórz, Parzeń I, 
Parzeń II, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Gorzechowo, Strupczewo, Rembielin, Sobowo, 
Główina. 
 
 Następnie na wniosek formalny Radnego p. Tomasza Krankiewicza, o godzinie 1015, 
p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady 
Gminy. 
 

O godzinie 1045 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy Brudzeń 
Duży.   



 
Ad 2 (kontynuacja: pkt 2 obrad.) 
 

f) w drugiej części obrad, jako pierwszy, został przedstawiony projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia „Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 
Brudzeń Duży na 2022 rok” wraz z uzasadnieniem.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poinformował, iż uzyskał on 
akceptację Radnych na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy.  

 
Do powyższego projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Brudzeń Duży na 2022 rok” pytań nie 
zgłoszono.   

 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży przeprowadził głosowanie. 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/246/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia        
30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na terenie Gminy Brudzeń Duży na 2022 rok”; 
 

g) jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla gminy 
Brudzeń Duży na 2022 rok” wraz z uzasadnieniem. 

   
Do powyższego projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla gminy Brudzeń Duży na 2022 rok” 
pytań nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży przeprowadził głosowanie. 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/247/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia        
30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla gminy Brudzeń Duży na 2022 rok”; 
 

h) następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży za rok 2021. 
Poinformował, iż ww. sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy zostały 
przedstawione Komisji Rady Gminy i uzyskały pozytywną opinię. Jednocześnie poprosił 
Radnych pełniących funkcję Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy o 
przedstawienie ww. Sprawozdań uczestnikom dzisiejszej Sesji Rady Gminy.  

 Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy odczytali, kolejno, Sprawozdania          
z działalności za rok 2021, które stanowią załączniki do omawianego projektu uchwały 

 



- p. Adam Roman Mański – Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brudzeń Duży, Zał. Nr 1; 

- p. Anna Pawlikowska – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brudzeń Duży, Zał. 
Nr 2; 

- p. Walentyna Kowalska – Komisja Budżetowa Rady Gminy Brudzeń Duży, Zał. Nr 3; 

- p. Michał Wrześniewski - Komisja Polityki Społecznej Rady Gminy Brudzeń Duży, Zał. Nr 4. 

 

 O godzinie 1056  z sali obrad wyszedł Radny p. Ryszard Skonieczny. 

 

 Do przedstawionych Sprawozdań pytań ani uwag nie zgłoszono.  

 

 O godzinie 1057 na salę obrad wrócił Radny p. Ryszard Skonieczny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży 
za rok 2021.  
 

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

podjęła Uchwałę Nr XXXIV/248/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń 
Duży za rok 2021; 

 

i) następnym z omawianych projektów był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

 Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2022 rok. 
 

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy odczytali, kolejno, Plany Pracy Stałych 
Komisji Rady Gminy na rok 2022 stanowiące załączniki do uchwały. 

1) Radny p. Adam Roman Mański -Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brudzeń Duży, Zał. Nr 1; 

2)Radna p. Walentyna Kowalska - Komisja Budżetowa Rady Gminy Brudzeń Duży, Zał. Nr 2; 

3) Radny p. Michał Wrześniewski - Komisja Polityki Społecznej Rady Gminy Brudzeń Duży, 
Zał. Nr 3.. 

 

 Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, by Państwo 
Radni zgłaszali do Komisji Budżetowej Rady Gminy potrzeby w zakresie remontu dróg 
położonych na terenie swoich sołectw (przed spotkaniem zaplanowanym przez Komisję  
w marcu).  

 

 Do przedstawionych powyżej dokumentów pytań ani uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2022 
rok. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym: 



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

podjęła Uchwałę Nr XXXIV/249/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży    
na 2022 rok; 

 
j) jako kolejny, został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.  

 

Pan Tadeusz Borowicki , Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rafy Gminy powyższy projekt zyskał akceptację Państwa Radnych.  

 
Do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży  zamknął dyskusję i przeprowadził 

głosowanie. 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/250/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 
grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Brudzeń Duży; 
 

k) następnie p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawił projekt 
uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży. 

 
Pani Ludmiła Abramczyk, Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, 

wyjaśniła, że powyższa uchwała zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy w BIP 
i w Dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy dopowiedział, iż powyższy dokument będzie 
również dostępny na życzenie w tut. Urzędzie Gminy.  

 
Do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży pytań 
nie zgłoszono. 

 
Pan Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży  zamknął dyskusję i przeprowadził 

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 



nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń 
Duży. 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  

podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/251/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Brudzeń Duży; 

 

l) jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem są te same 
nieruchomości na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiące własność 
Gminy Brudzeń Duży wraz z uzasadnieniem.    
 
 Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, że powyższy 
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Dyskusja 
dotyczyła terminu umowy najmu w wyniku której Radni wspólnie uznali, iż służba zdrowia 
jest „Sercem Gminy”. Z uwagi na pełnioną funkcję Radni zaproponowali termin umowy najmu 
na czas nieoznaczony.   

 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję i przeprowadził 

głosowanie. 
Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 
„za” – 14 
„przeciw” – 0, 
„wstrzymał się” – 0,  
podjęła jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/252/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 
grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na czas 
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży; 
 

m) ostatnim z omawianych projektów była uchwała w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży”. 
 Po odczytaniu projektu uchwały Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż ww. Regulamin był 
dwukrotnie omawiany na  posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskał akceptację Radnych. 
Podkreślił, że projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez organ regulacyjny 
tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ww. Postanowienie w przedmiotowej sprawie 
zostało załączone do projektu uchwały.  
 

Następnie otworzył dyskusję o powyższym dokumencie.  
 

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody  
i  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży” pytań nie zgłoszono. 



 
Pan Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży  zamknął dyskusję i przeprowadził 

głosowanie w sprawie uchwalenia „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 jednomyślnie Uchwałę Nr XXXIV/253/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia  
30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży”. 
 
Ad 3. Wystąpienie Pana Wójta Gminy. 
 
 Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, w swoim wystąpieniu przedstawił bieżące 
działania podejmowane przez Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 
Ważnym zadaniem jest zakończona inwestycja budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Siecieniu, który zostanie otwarty od 15 stycznia 2022 r. 
Obecnie jest przygotowywany wniosek o płatność. Pan Wójt dodał, iż ww. inwestycja była 
realizowana przez Związek Gmin Regionu Płockiego.  
 Pan Wójt poinformował o godzinach pracy PSZOK. Będzie on otwarty we wtorki, 
środy i czwartki w godz. 1300 – 1900, a w sobotę od godz. 800 – 1300. Czas pracy został 
ustalony zgodnie z Kodeksem pracy. Pan Wójt poinformował, iż niezależnie od działającego 
PSZOKu, w pierwszym półroczu 2022 roku zostanie zorganizowana mobilna zbiórka 
odpadów. 
 Następnie Pan Wójt Gminy poinformował, iż Gmina Brudzeń Duży przez następne 
dwa lata będzie współpracowała z firmą REMONDIS, która w przetargu złożyła 
najkorzystniejszą ofertę. Jednocześnie podkreślił, że istotna będzie ilość wytwarzanych 
przez mieszkańców odpadów. Pan Wójt wyjaśnił, iż wszystkie bieżące informacje są 
publikowane na stronie internetowej gminy.  
 Kolejnym tematem była organizacja komunikacji lokalnej na terenie gminy. 
Poinformował, że zmian w tym zakresie nie będzie. Komunikacja będzie działała podobnie 
jak w roku 2021. Ponadto został przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie realizacji 
ww. zadania.  
 Następnie Pan Wójt wyjaśnił, że przygotowywana jest specyfikacja budowy boisk, 
których oddanie do użytku zaplanowano we wrześniu. Natomiast przetarg na budowę 
ogrodzenia terenu szkoły w Brudzeniu Dużym został już ogłoszony (wykonanie zadania – 
maj). 
 Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem była kwestia utrzymania dróg gminnych. Pan 
Wójt zapewnił, iż kruszywo betonowe do remontu dróg będzie na bieżąco dostarczane do 
sołectw. Zadanie zimowego utrzymania dróg realizują firmy: BUDMACH  Marek Tomczyk  
i Piotr Michalski, Gorzechowo. Gmina została podzielona na dwie części, analogicznie jak  
w latach poprzednich. W zakresie posypywania nawierzchni dróg piaskiem z solą,  
ww. wykonawców, wspomagają również pracownicy gminy, szczególnie w miejscach 
wyjątkowo niebezpiecznych (wzniesienia, zakręty), np. w: Krzyżanowie, Zdziemborzu, 
Cierszewie.  

W dalszej części wystąpienia Pan Wójt Gminy poinformował, iż już po Wspólnym 
Posiedzeniu Komisji Rady Gminy dotarły dokumenty informujące, że most w Cierszewie nie 



uzyskał pozytywnej oceny przeglądu. Pan Wójt podziękował Państwu Radnym za zgodę 
wyrażoną w ciągu roku na przeniesienie środków, na wykonanie drogi dojazdowej od strony 
Ulaszewa w kierunku Cierszewa. Przeprowadzone prace pochłonęły kwotę 160 tys. zł. 
włącznie z montażem blokady przejazdu przez most. Ponadto wydatkowano środki na 
zimowe utrzymanie ww. drogi.  

Jednocześnie Pan Wójt poinformował, iż zdaniem inżynierów mostowców most w 
Cierszewie nie nadaje się już do remontu. Wcześniej (na półtora roku) warunkowo została 
wydana zgoda na użytkowanie mostu, z ograniczeniem przejazdu dla  pojazdów do 3,5 t. 
Niestety zakaz ten nie był przestrzegany przez wielkotonażowe pojazdy, co spowodowało 
naruszenie konstrukcji podstawy mostu.  

 
O godzinie 1140 z sali obrad wyszedł Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Lech 

Rutkowski. 
 
Pan Wójt Gminy oznajmił o zaleceniu rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu. 

Jednocześnie podkreślił, iż most w obecnym stanie nie nadaje się do użytku (naruszone 
zostały drewniane podpory konstrukcji).  

 
O godzinie 1141 na salę obrad powrócił Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Lech 

Rutkowski. 
 
Pan Wójt Gminy przekazał informację, iż po remoncie drogi wykonanym latem,  

dojazd jest zapewniony od strony Ulaszewa dla samochodów osobowych średnich, do 3,5 t. 
oraz dla samochodów ciężkich, bez ograniczeń tonażowych, np. śmieciarki, karetki 
pogotowia, straży pożarnej, sprzętu rolniczego. Ponadto dodał, iż na najbliższym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy zostaną przekazane informacje o planach przygotowania 
projektu przeprawy mostowej lub budowy drogi objazdowej zapewniającej dojazd do ww. 
wschodniej części Cierszewa. Dotychczas z mostu korzystały: dwa gospodarstwa domowe, 
dwa gospodarstwa rolne, kilkunastu działkowiczów i Ośrodek Wypoczynkowy. Należy 
zastanowić się nad rozwiązaniem optymalnym dla nas i korzystnym dla mieszkańców  
z uwzględnieniem czasu wykonania inwestycji, trwałości i celowości oraz kosztów zadania.  

Pan Wójt Gminy jako zarządca drogi, poinformował, iż obecnie pracownicy gminy 
postawili zaporę betonową zabezpieczającą przed wjazdem na most (dotychczasowe zapory 
drewniane i stalowe były niszczone). Obecnie obowiązuje zakaz jakiegokolwiek ruchu 
kołowego przez most. Zapewnił, iż będą czynione starania, by alternatywnie przygotować 
projekt przeprawy mostowej lub drogi objazdowej oraz pozyskać pomoc finansową, 
materiałową  (styczeń 2022 r.).  

 
Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Maraszek, Zastępca Wójta Gminy, która 

wyjaśniła organizację komunikacji wewnętrznej i do Płocka w roku następnym. 
Poinformowała, iż w dniach: 1-15 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim, w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, został ogłoszony nabór 
wniosków na 2022 rok. Nasza Gmina  złożyła wymagane wnioski i czeka na odpowiedź. 
Dotychczas otrzymaliśmy informację, iż wniosek został złożony poprawnie. Ponadto 
poinformowała, że dla zapewnienia mieszkańcom dostępu do komunikacji i dojazdu dzieciom 
do szkół w styczniu 2022 r., zostało zaplanowane w dniu dzisiejszym spotkanie  
z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w celu podpisania aneksu 
do umów obowiązujących w roku bieżącym. 



Pani Wójt przekazała informację, że w organizacji komunikacji wewnętrznej i do 
Płocka w przyszłym roku nie będzie większych zmian, gdyż wnioski o ich wprowadzenie nie 
wpłynęły. Zostały utrzymane, ustalone w tym roku, zarówno trasy jak i rozkłady jazdy 
autobusów. Po informacji od rodziców uczniów dojeżdżających do szkoły, dokonana została 
korekta pierwszego porannego kursu na trasach: BD1 i BD3, tj. o godzinie 700 z Rokicia do 
Płocka. Kurs przyspieszono o dziesięć minut, w stosunku do rozkładu jazdy obowiązującego 
w tym roku. Celem zmiany jest zapewnienie dzieciom czasu na dojście od przystanku do 
szkoły. Jednocześnie Pani Wójt zapewniła, że szczegółowe rozkłady jazdy zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej gminy i fb. Ponadto oznajmiła, iż w zakresie 
organizacji komunikacji wewnętrzne (przeznaczonej dla dzieci dojeżdżających do szkół  
i mieszkańców gminy) rozkłady jazdy pozostają bez zmian.  Został wprowadzony dodatkowy 
kurs o godzinie 636 na linii Główina-Rokicie- Murzynowo-Siecień, który służy skomunikowaniu 
go z porannym kursem autobusu o godzinie 630 z Rokicia, by uczniowie z: Główiny, Rokicia, 
Murzynowa, Uniejewa, Więcławic mogli skorzystać z przesiadki, w Siecieniu czy 
Murzynowie, na autobus do Płocka. 

Następnie Pani Wójt poinformowała o wprowadzonym dodatkowym kursie autobusu  
po południu o godz. 1615 z Siecienia przez Murzynowo-Rokicie do Główiny, by umożliwić 
młodzieży szkolnej powrót ze szkoły do domu. 
 W dalszej części wystąpienia Pani Wójt przekazała informację, iż ceny biletów nie 
ulegną zmianie w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym. Cena biletu normalnego 
wynosi 4,00 zł, a ulgowego - 2,04 zł. Natomiast koszt biletu miesięcznego normalnego 
wynosi 130,00 zł, a miesięcznego ulgowego – 66,30 zł. Ponadto poinformowała, iż bilety 
można zakupić na terenie Urzędu Gminy, każdego przedostatniego i ostatniego dnia 
miesiąca i pierwszego, drugiego roboczego dnia miesiąca (np. 03 stycznia 2022 r.).  
 
 Radny p. Andrzej Szwech zapytał o formę sprzedaży biletów, tj. czy poza dotychczas 
obowiązującą sprzedażą stacjonarną będzie możliwość zakupu online? 
 
 Pani Wójt odpowiedziała, że obecnie bilety można nabyć stacjonarnie, ale w 
przyszłości planuje się sprzedaż biletów w formie online. Zakup biletów jest już możliwa  
w formie online, jednak rzadko używana. W styczniu nowego roku kalendarzowego o tej 
formie zakupu biletów zostanie przekazana informacja do mieszkańców gminy z podaniem 
ścieżki dostępu. Pani Wójt zachęciła, by na styczeń 2022 r. zakupić bilety w formie 
stacjonarnej, a od lutego przyszłego roku wykorzystać już możliwość zakupu biletów przez 
Internet.  
 
 Następnie Radna p. Walentyna Kowalska, nawiązując do wchodzącego w życie 
drugiego etapu programu „Polski Ład”, zapytała czy nasza gmina przystąpi do tego 
programu i w jakim zakresie będziemy z niego korzystali?  
 
 Pan Andrzej Dwojnych Wójt Gminy odpowiedział, iż nasza Gmina składa wnioski we 
wszystkich możliwych programach. Przykładem jest wniosek na remont muzeum  
i ogrodzenia. Czasu na składanie wniosków w drugim etapie programu Polski Ład jest 
jeszcze dużo (do 15 lutego). Zapewnił, że będą składane wnioski m. in. na: zadania 
realizowane na terenach popegeerowskich. Ponadto Gmina zaplanowała pozyskanie 
dofinansowania na  inwestycje drogowe, budowę kanalizacji w Sikorzu, rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym, termomodernizację budynku Ośrodka  
w Siecieniu, wymianę dachów naszych budynków. Możemy złożyć trzy wnioski z programu 



„Polski Ład” i dwa wnioski o dofinansowanie działań na obszarach popegeerowskich. 
Zadania zaplanowane do realizacji będą szacowane, by spośród potrzeb wybrać te,  
o których dofinansowanie będziemy występować.  
 
 Innych pytań do Pana Wójta nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zakończył 
realizację punktu trzeciego „Porządku obrad”. 
 
Ad 4. Sprawy różne. 
 

Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, poinformował o pomocy dla 
mieszkańca gminy (ucznia szkoły średniej w Płocku, który stracił nogę) udzielonej przez 
Radę Gminy, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 
dziesięciu tys. zł. Wyjaśnił, iż dofinansowanie mogło być udzielone na wniosek rodziców,  
a nie na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Przekazał informację,  
że Przewodniczący Rady Gminy przesłał podziękowanie na adres Pani Dyrektor  
i wychowawców Szkoły za zaangażowanie i organizację zbiórek na rzecz ucznia, 
mieszkańca naszej gminy.  

Następnie poinformował o inicjatywie Radnego p. Romana Mańskiego 
zaangażowanego w pomoc na rzecz jednej z rodzin. Po zakończeniu podjętych działań Pan 
Radny przekaże informację o efektach podjętej inicjatywy.  
 
Ad 5.  
 

Następnie, Przewodniczący obradom p. Tadeusz Borowicki poprosił Radnych Rady 
Gminy o stanowisko w sprawie Protokołu Nr XXXIII/21 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 
Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2021 r. 

Państwo Radni nie zgłosili do Protokołu Nr XXXIII/21 Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2021 r. żadnych uwag i przyjęli jednomyślnie  
ww. protokół. 

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

przyjęła: Protokół Nr XXXIII/21 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia  
14 grudnia 2021 roku. 
 
Ad 6.  
 
 Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, z okazji Sylwestra i Nowego 
Roku złożył wszystkim życzenia dobrego humoru i zdrowia, by nic nie zakłóciło naszego 
normalnego funkcjonowania. Życzył, Państwu Radnym, Panu Wójtowi i Pani Wójt, 
wszystkiego najlepszego w Nowym – 2022 roku, by udało się zrealizować plany zawarte  
w podjętych uchwałach.  

Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, dołączył się do powyższych życzeń. Złożył 
uczestniczącym w Sesji i członkom ich rodzin życzenia wszystkiego najlepszego, by Nowy 
Rok był lepszy od mijającego 2021 roku. Następnie przekazał dla Państwa Radnych i 
Sołtysów „Kalendarz na rok 2022”. 



Po wyczerpaniu zagadnień ujętych w porządku obrad XXXIV sesji,  
p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim za udział  
i o godz. 1207 zakończył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży. 

 
 
Protokołowała:                                       Obradom przewodniczył: 

       Marzena Kowalska                         
                                                              Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 

Tadeusz Wojciech Borowicki 

 
 

 
 

 
 
 


