
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/22 

XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, 

która odbyła się w dniu 14 lipca 2022 r. od godz. 900 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 

 

Ad 1. 

XXXIX  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  przewodniczył  pan  Tadeusz 

Wojciech Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży. 

Prowadzący  obrady  o  godz.  900  otworzył  XXXIX  Nadzwyczajną  Sesję  Rady  Gminy 

Brudzeń Duży zwołaną na wniosek Pana Wójta Gminy. Udział w Sesji potwierdziło czternastu 

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

Obrady są prawomocne.   

Powitał wszystkich Radnych oraz Gości zaproszonych na posiedzenie, m. in.:  

p. Andrzeja Dwojnycha ‐ Wójta Gminy Brudzeń Duży, 

p. Agnieszkę Maraszek Zastępcę Wójta Gminy, 

p. Wojciecha Jęsiaka ‐ Mecenasa, 

p. Teresę Dądalską – Skarbnika Gminy, 

p. Małgorzatę Żurawską – w zastępstwie p. Joanny Konopińskiej‐Kowalskiej w zakresie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

p. Marzenę – protokolantkę, 

p Jana Sadowskiego – mieszkańca Gminy Brudzeń Duży. 

Szczególnie powitał wszystkich Państwa Radnych Rady Gminy Brudzeń Duży obecnych 

na Sesji. 

Następnie, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, iż w sesji uczestniczy czternastu 

Radnych,  co  wobec  stanu  piętnastu  Radnych  Rady  Gminy,  stanowi  kworum  do 

podejmowania prawomocnych decyzji (nieobecni: Radna – p. Walentyna Kowalska).  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obrady są nagrywane i transmitowane 

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

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

Następnie przedstawił Porządek obrad XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń 

Duży.  

 

Porządek obrad 
1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku 

obrad.  
             Informacja o nagrywaniu obrad sesji.  

2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży: 

a) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na 

lata 2022 – 2033; 

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

2021 r. 



c) w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXVIII/280/22  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  z 

dnia 21 czerwca 2022 r.  

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Ad 2.  

a) Pierwszym z przedstawionych dokumentów był projekt uchwały w sprawie 

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

z objaśnieniami. 

W czwartej minucie trwania sesji na salę obrad weszła Radna, p. Anna Pawlikowska. 

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

wyjaśniła, że w 2022 r. zostały przyznane dwie dotacje z budżetu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w  kwocie  130  tys.  zł.    Trzydzieści  tysięcy  złotych  zostało  przeznaczone  na 

remont budynku OSP w Bądkowie Kościelnym. Zwiększono więc dochody i wydatki o tę samą 

kwotę; to są wydatki bieżące.  

Natomiast  dochody  majątkowe  zostały  zwiększone  o  kwotę  100  tys.  zł  (jest  to 

dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego) na zakup samochodu strażackiego 

dla OSP w Sikorzu.   

  Jednocześnie  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  mieliśmy  jeszcze  w  budżecie 

zabezpieczone  własne  środki  w  kwocie  345  tys.  zł,  które,  jak  wynika  z  umowy,  należy 

przekazać, łącznie z kwotą 100 tys. zł, jako dotację na zakup samochodu dla OSP w Sikorzu. 

Pani Skarbnik poinformowała, że  w załączniku „Wydatki majątkowe jednoroczne” wydatki są 

pomniejszone  o tę kwotę.  

Ponadto z wolnych środków z r. 2021 zwiększono wydatki łącznie w kwocie 315 tys. zł, 

z czego  przekazano:  

‐ na bieżące utrzymanie dróg – 230 tys. zł; 

‐ na promocję – 60 tys. zł; 

‐ na remont sali gimnastycznej w Siecieniu – 20 tys. zł  (wcześniej przeznaczona suma 

90 tys. zł nie wystarczyła na pokrycie wydatków); 

‐ wypłata zasiłków celowych – 5 tys. zł. 

Następnie Pani Skarbnik wyjaśniła, że w roku 2023 zwiększone są środki o kwotę 2 237 

tys.  zł    na  budowę  drogi  gminnej  wraz  z  siecią  wodociągową  i  kanalizacji  w  ciągu  ulicy 

Wrzosowej  i  ulicy Witosa.  Natomiast  938 320  tys.  zł  przeznacza  się  na  budowę  zbiornika 

retencyjnego  w  SUW.  Łącznie  stanowi  to  kwotę  3 175 320,00  zł.    Źródłem  pokrycia  tych 

wydatków są, po stronie dochodów, środki z Programu „Polski Ład”. 

Ponadto przesuwa się kwotę 900 tys. złotych z zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gm. 

Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo‐kanalizacyjną”, ponieważ przewiduje się , że to 

zadanie  zostanie  zakończone w  tym  roku  oraz  kwotę  20 720.00  zł  z  zadania  pn.  „Budowa 

drogi  gminnej w m.  Żerniki  oraz  Robertowo  –  poprawa  infrastruktury  drogowej”.  Takie  są 

fakty na dzień bieżący 2022 r., a nie wiemy, jaka będzie sytuacja w roku 2023.  



 

 Następnie  głos  w  dyskusji  zabrał  Pan  Andrzej  Dwojnych,  Wójt  Gminy,  który  

poinformował, iż dzisiejsza sesja została zwołana na Wniosek Wójta Gminy. Jest t o związane 

z  planowanymi  inwestycjami  i  rozstrzygnięciami  przetargowymi,  tj.  budową  drogi  gminnej 

wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej  w ciągu ulicy Wrzosowej i ul. W. Witosa w 

Brudzeniu  Dużym  oraz  budową  zbiornika  retencyjnego  w  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  

Karwosiekach Cholewicach”. 

Pan Wójt Gminy podkreślił iż wszystkich (gospodarstw domowych i samorządu) dotyka 

postępująca  inflacja.  Oferty  składane  na  wykonanie  inwestycji  były  na  ok.  100  –  130  % 

kosztorysu  inwestorskiego.  Zostały  złożone  dwie  oferty;  termin  wykonania  –  trzynaście 

miesięcy.  (Tak jest zapisane w Programie „Polski Ład”) Najkorzystniejsze oferty złożyły dwie  

firmy, które chciałyby realizować inwestycje na przełomie roku 2022/2023. Firmom zależy na 

szybkim  podpisaniu  umowy,  gdyż  chcą  zakupić  materiał.  Wynika  to  z  sytuacji  na  rynku  ‐ 

rosnące ceny materiałów budowlanych. Prace byłyby planowane w terminie: od października 

do grudnia tego roku.  

Pan Wójt poinformował, iż na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej wraz z siecią 

wodociągową  i  kanalizacją  sanitarną  w  ciągu  ulicy  Wrzosowej  i  ul  Witosa  w  Brudzeniu 

Dużym”  zostały  złożone  dwie  oferty,  z  których  najkorzystniejsza  jest    złożona  przez  firmę 

„Handel  i Usługi  budowlane  ER‐BRUK”,  Karen Avetisyan,  za  kwotę  2 mln  337  tys.  (brutto); 

kosztorys  inwestorski  –  1 mln  650  tys.  zł, więc  ponad  690  tys.  zł  przewyższa  koszt.  Druga 

oferta została złożona przez firmę SPREVAA Sp. z o.o. na kwotę 2 mln 719 tys. 38 gr., więc 

jest droższa o blisko 400 tys. zł.  

Następnie  Pan  Andrzej  Dwojnych,  Wójt  Gminy,  poinformował,  że  na  wykonanie 

inwestycji  budowy  zbiornika  retencyjnego  na  SUW  w  Karwosiekach  Cholewicach 

przebudowy części sieci,  złożono dwie oferty, z których korzystniejsza jest oferta REMONDIS 

DROBIN Spółki Komunalnej na sumę 849 718,56 zł, która przewyższa kosztorys inwestorski o 

blisko  250  tys.  zł  (kosztorys  inwestorski  –  610  tys.  zł).  Natomiast  Spółka  INSTAL‐NIKA  z 

Warszawy  złożyła  ofertę milion  zł  wyższą.  Pan Wójt  Gminy  spuentował,  że  zawsze można 

powyższą procedurę powtórzyć. Jednak doświadczenie i obserwacja pozwalają przypuszczać, 

iż  oferty  z  kwartału  na  kwartał  są  coraz  wyższe.  Nie  możemy  więc  oczekiwać  obniżenia 

kosztów  zaplanowanych  zadań. W podsumowaniu wystąpienia Pan Wójt  poprosił  Radnych 

Gminy o przychylenie się do projektu uchwały przedłożonej dzisiaj pod głosowanie.   

Pan Wójt Gminy  poinformował,  że  na ww.  dwie  inwestycje  z  Programu  „Polski  Ład” 

pozyskano  1 mln  166  tys.  zł.    Termin wykonania  obydwu  inwestycji  –  trzynaście miesięcy. 

Wykonawcy deklarują, że wykonają je do marca 2023 r.  

 

Radny  p.  Andrzej  Szwech  zapytał  o  60  tys.  zł,  tj.  o  środki  przekazane  na  pokrycie 

dachowe dla Bądkowa Kościelnego i jaki jest całkowity koszt inwestycji? 

 

Na  pytanie  przedmówcy  odpowiedział  p.  Andrzej  Dwojnych  Wójt  Gminy,  który 

wyjaśnił,  iż  kwota pomocowa przyznana  z  Samorządu Województwa Mazowieckiego  (cel – 

wykonanie  dachu  na  strażnicy)  dla  Bądkowa  Kościelnego  wynosi  30 000,00  zł.  Podpisana 



umowa  o  udzielonej  pomocy  nie  przesądza  jeszcze  o  realizacji  inwestycji.  Ważny  jest 

przetarg.  Rzeczywisty  koszt  prac  wskaże  zapytanie  ofertowe,  które  w  tej  chwili 

przygotowujemy. Podjęcie decyzji o inwestycji nastąpi w sierpniu na posiedzeniu wspólnym 

Komisji i Sesji Rady Gminy.  

O godzinie 942 z sali obrad wyszedł Radny, p. Tomasz Krankiewicz.  

Kontynuując  swą  wypowiedź  Pan  Wójt  podkreślił,  że  inna  sytuacja  jest  w  OSP  w 

Sikorzu. Tu postępowanie przetargowe się zakończyło, środki pomocowe zostały przyznane, 

więc można dokonać zakupu nowego samochodu pożarniczego. Jednak staramy się jeszcze o 

kolejne źródło dofinansowania.  

O godzinie 943 na salę obrad wrócił Radny, p. Tomasz Krankiewicz.  

Pan  Wójt  podsumował,  iż  prawdopodobnie  realizacja  zamówienia  zostanie 

zrealizowana w okresie od września do października. 

 

Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję w przedmiotowej sprawie 

i  przeprowadził  głosowanie  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  gminy 

Brudzeń Duży w latach 2022‐2033. 

 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr XXXIX/283/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 lipca 2022 r. 

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

2033;  

 

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

projekt uchwały zmieniającej  Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 

2021 r. i otworzył dyskusję. 

 

  Jako  pierwszy  głos  w  dyskusji  zabrał  Pan  Andrzej  Dwojnych,  Wójt  Gminy,  który 

wyjaśnił, iż projekt uchwały budżetowej jest spójny z uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Brudzeń Duży w latach 2022‐2033. Poinformował,  iż w sierpniu 

będzie  wnioskował  o  zwołanie  sesji  zwyczajnej  poprzedzonej  wspólnym  posiedzeniem 

Komisji  Rady  Gminy.  Pan Wójt  przypomniał,  że  18  lipca mija  termin  przetargu w  zakresie 

„Poprawa  wyposażenia  Gminy  Brudzeń  Duży  w  infrastrukturę  wodno‐kanalizacyjną  …  w 

zakresie wykonania zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Sikórz”, 

natomiast 25 lipca – to kolejny termin, tj. w zakresie budowy dróg w ciągu Witosa, Szkolna i 

Żerniki oraz Robertowo.  

  Pan Wójt Gminy poinformował, że zmieściliśmy się w planie wydatków w końcowym 

etapie  prac  w  SUW  w  Brudzeniu  Dużym  (prace  remontowe,  wykończeniowe,  malarskie). 



Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z PROWu. Najtańsza oferta, tj. koszt 613 411,13 

zł  brutto,  mieści  się  w  zabezpieczonych  środkach.  Droższą  ofertę  złożyła  firma  „Rsystem” 

spółka z Warszawy (690 tys. zł) i Handel i Usługi Budowlane ER‐BRUK, Karen Avetisyan (861 

tys.  zł)  .  Następnie  Pan Wójt  powiedział,  iż  prowadzone  są  działania  zakupowe.  Ponadto 

poinformował, iż p. Michał Wrześniewski prosił o działania związane z pozyskaniem nowego 

samochodu  ciężkiego  pożarniczego  dla  jednostki  OSP  w    Sobowie.  Potem  oddał  głos 

Radnemu Panu Michałowi Wrześniewskiemu.  

  Radny p. Michał Wrześniewski poinformował, że występuje w imieniu jednostki OSP 

w  Brudzeniu  Dużym  z  wnioskiem  o  zabezpieczenie  środków  na  zakup  materiałów 

budowlanych na budowę garażu dla samochodu ciężkiego firmy MAN, który pozyskaliśmy z 

Państwowej Straży Pożarnej. W warunkach  rynkowych  ten  samochód  jest wart 350  tys.  zł.  

Dodał, iż samochód ten został otrzymany za darmo, natomiast jednostka OSP musi zapewnić  

garaż.  Ponadto  poinformował,  iż  jednostka  OSP  otrzymała  wstępne  oferty  na  wykonanie 

garażu  wolnostojącego  (koszt  od  70  tys.  w  górę).  Pan  Radny  wyjaśnił,  iż  po  przeliczeniu 

materiałów  niezbędnych  do wykonania  garażu,  ich  koszt  w  kwocie:  od  45  tys.  zł,  stanowi 

połowę  kosztów  wykonania  całego  zadania.  Pan  Radny  poinformował,  że  na  zebraniu 

druhowie  strażacy  zadeklarowali,  że  koszt  wykonania  garażu  wezmą  na  siebie.  Radny  p. 

Michał  Wrześniewski  zgłosił  wniosek  o  zabezpieczenie  w  budżecie  kwoty  45  tys.  zł  na 

materiały budowlane. Pozostałe koszty, tj. wykonanie, budowa pozostaje w gestii strażaków.  

Pan  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  zapytał  Pana  Michała 

Wrześniewskiego czy taki wniosek wpłynąłby formalnie, tj. przez Sekretariat Urzędu. 

Radny, p. Michał Wrześniewski odpowiedział, że dzisiaj trwa Nadzwyczajna Sesja Rady 

Gminy. Na Sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym wniosek w sprawie wprowadzenia zmian 

do  projektu  uchwały  budżetowej ma  prawo  złożyć  tylko  Pan Wójt,  nie  Radny  Gminy.  Pan 

Wrześniewski wyjaśnił, iż z ww. powodu, przed sesją, zwrócił się z prośbą do Pana Wójta, by 

złożył taki wniosek.  

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Wójt Gminy, który pogratulował OSP w Sobowie 

pozyskania  ciężkiego  samochodu  spełniającego  wymogi  jednostki.  Wyjaśnił,  że  bliźniaczy 

samochód  mamy  w  Siecieniu.  Jednocześnie  podkreślił,  że  problemem  jest  brak  garażu  w 

Sobowie,  który  zapewniłby  odpowiednie  warunki  garażowania  samochodu.  Pan  Wójt 

podkreślił,  że nad  tematem należy  się pochylić  i  przedyskutować go,  gdyż  jeżeli  samochód 

nie  będzie  odpowiednio  garażowany,  to  istnieje  niebezpieczeństwo,  że  będzie  się  psuł 

(korodował).  Ten  problem  pojawi  się  w  okresie  jesienno‐zimowym.  Dodał,  iż  jeżeli  ten 

samochód już jest, to należało będzie zapewnić dla niego garaż. Pan Wójt Gminy potwierdził, 

że  rano  odbyła  się  rozmowa  w  powyższej  sprawie.  Z  rozmowy  wyniknął  wniosek,  iż  na 

kolejnej  sesji  można  ten  temat  omówić.  Jednak  miesięczne  przesunięcie  grozi  

konsekwencjami  w  zakresie  wciąż  rosnących  kosztów  inwestycji,  np.  wzrastających  cen 

zakupu  materiałów.  Te  argumenty  skłaniają  do  poparcia  powyższego  wniosku.  Dodał,  że 

wymagałoby  to  dokonania  zmiany  projektu  uchwały  budżetowej.  Pan Wójt  powiedział,  że 

wyraża zgodę na przyjęcie tego wniosku. 

 



Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że wniosek został 

wypowiedziany i Rada może dyskutować nad jego zasadnością i potrzebą inwestycji. Decyzja 

natomiast mogłaby być podjęta w przyszłości, np. na następnej sesji. Dodał, że dzisiaj Rada 

Gminy mogłaby przyjąć wniosek  intencyjnie. Wtedy, w  sierpniu,  na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady Gminy, przyjęlibyśmy zmianę uchwały budżetowej. 

Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, zaproponował, by w „Sprawach 

różnych” wniosek, który teraz wpłynął,  przedyskutować.  

 

Następnie głos zabrał Radny, p. Rafał Nowak, który stwierdził, iż jesteśmy tu po to, by 

każdy mógł wyrazić swoje zdanie. Wyjaśnił,  iż Rada staje przed  faktem dokonanym,  tj.  cyt.  

„ mamy samochód, teraz szukamy garażu”. Będzie garaż, trzeba będzie ten garaż ogrzać. Pan 

Radny Rafał Nowak podkreślił,  że o planach danej  jednostki Radni powinni wiedzieć.  Jeżeli 

jednostka otrzymuje samochód,  to należało wcześniej poinformować o  tym Radę Gminy, a 

nie  stawiać  Radę  przed  faktem  dokonanym.  Pan  Radny  podkreślił,  że  budując  garaż  dla 

samochodu strażackiego należy zadbać o odpowiednią grubość ścian (izolację) budynku, żeby 

nie przemarzał. Tym bardziej, że taka sytuacja już raz zdarzyła się w Sikorzu. 

Ponadto Radny, p. Rafał Nowak poinformował, że wraz z Hanią Skierkowską, Radną z 

Sikorza  zwracają  się  z  prośbą  o  zabezpieczenie  środków  na  przegląd  i  wzmocnienie  ramy 

SCANII z Sikorza w kwocie 13‐17 tys. zł. Po wykonanym remoncie samochód będzie sprawny 

do  użytku.  Jednostka  OSP  Sikórz  należy  do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo‐Gaśniczego. 

Radni  z  Sikorza  zwracają  się    z  prośbą  do  Pana Wójta  o  wsparcie  w  ww.  sumie  remontu 

SCANII.  Jednocześnie  podkreślił,  że  z własnych  funduszy  zakupił  niezbędne  do  samochodu 

akumulatory. Puentując Pan Rafał Nowak podkreślił, iż o planach pozyskania samochodu dla 

danej  jednostki OSP Radni powinni być wcześniej powiadamiani.  

 

Następnie  głos  zabrał  p.  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  który 

spuentował, że w obydwu omawianych dzisiaj sprawach powinny wpłynąć wnioski i wówczas 

Radni by się nad nimi pochylili. Jednak temat już się rozwinął i został omówiony. Z uwagi na 

wynikającą  z  dyskusji  konkluzję,  Pan  Przewodniczący  stwierdził,  iż  zapewne  Radni  będą 

przychylni, ale procedurę należy przeprowadzić.  

 

Następnie głos zabrał Radny p. Michał Wrześniewski, który wyjaśnił, że pewne sprawy, 

etapy  prac  muszą  być  załatwiane,  dogadywane  po  cichu,  bez  upubliczniania  szczegółów 

informacji.  Gdyby  sprawa  była  nagłośniona,  to  ten  samochód  nigdy  nie  trafiłby  do  naszej 

jednostki.  

Ponadto  Pan  Radny  poinformował,  że  pozyskany  samochód  jest  w  dobrym  stanie, 

może  być  używany  do  akcji,  a  obecnie  jest  wstawiony  do  podziału  bojowego  i  już  jeździ. 

Wiemy,  że  dla    naszej  jednostki  budowa  garażu  dla  tego  samochodu  będzie  pewnym 

kosztem.   

Ponadto  p.  Michał  Wrześniewski  poinformował,  że  trzy  lata  temu  jednostka  złożyła 

wniosek  do  Wojewódzkiego  Funduszu  na  remont  ocieplenia  w  strażnicy.  Ze  środków 

Wojewódzkiego  Funduszu  wymieniliśmy  piec,  całe  ogrzewanie.  Od  2018  roku  koszty 



ogrzewania pelletem pokrywamy z własnych środków. Pan Radny podkreślił,  iż jednostka w 

Sobowie  działa  tak,  by  nie  generować  dodatkowych  kosztów. Wyjaśnił,  iż  cyt.:  „zgodnie  z 

wcześniejszą umową otrzymaliśmy samochód wyposażyliśmy go w sprzęt i przejęliśmy koszty 

utrzymania go. Jednostka w Sobowie nie generuje dodatkowych kosztów, jest uzupełnieniem 

dużych jednostek, które są w: Bądkowie, Siecieniu i w Sikorzu”.    

 

Pan  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  przypomniał,  iż  jesteśmy  w 

trakcie dyskusji w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Ponadto poprosił, by w przyszłości  o 

sprawach   niezwiązanych z  tematyką omawianej uchwały dyskusję podejmować w punkcie 

„Sprawy różne”. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Skarbnik, która wyjaśniła, że z 

uwagi  na  rosnące  koszty  bieżących  opłat  w  tym  roku  trzeba  będzie  jeszcze  dołożyć  na 

oświetlenie  uliczne  (rosnące  koszty  energii)  i  na  odsetki  (podnoszone  stopy  procentowe). 

Kwoty  zaplanowane  na  ten  cel  są  obecnie  za małe. Może  także  zabraknąć  w  oświacie,  w 

administracji  (są  duże  koszty  inflacji),  więc  może  się  okazać,  iż  należało  będzie  dołożyć 

pieniędzy  na  bieżące  utrzymanie  w  tym  roku.  Podsumowując  wypowiedź,  Pani  Teresa 

Dądalska, Skarbnik Gminy, zwróciła uwagę, by myśleć o finansach.  

 

Innych  pytań  do  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  budżetową  gminy  nie 

zgłoszono.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję w przedmiotowej sprawie 

i przeprowadził głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr 

XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.   

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr XXXIX/284/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 lipca 2022 r. 

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

 

O godzinie 1017 z sali obrad wyszedł Radny, p. Roman Mański. 

 

c) ostatnim projektem był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  

XXXVIII/280/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 czerwca 2022 r.  

 

  Jako  pierwsza  głos w  dyskusji  zabrała  p.  Krystyna  Bańka,  Inspektor  ds.  ds.  ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, która wyjaśniła, że w załączniku graficznym do uchwały Nr 

XXXVIII/280/22 został niewłaściwie ujęty fragment działki nie będący uchwałą.  

 

Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.   

 



Przewodniczący  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  przeprowadził  głosowanie  w  sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVIII/280/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 czerwca 2022 r.  

 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 13, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła  Uchwałę  Nr  XXXV/285/22  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  z  dnia  14  lipca  2022  r.  w 

sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/280/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 

czerwca 2022 r.  

 

  Pan  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  zakończył  realizację  punktu 

drugiego obrad. 

 

Ad 3. Sprawy różne: 

 

Potem Pan  Tadeusz Borowicki,  Przewodniczący Rady Gminy,  oddał  głos  Panu  Janowi 

Sadowskiemu,  mieszkańcowi  Gminy  Brudzeń  Duży,  który  podziękował  za  zaproszenie  na 

dzisiejszą Sesję Rady Gminy i udzielenie głosu. Następnie wyjaśnił, iż problem dotyczy kursu 

autobusu linii BD2 z Płocka do Rokicia. Skierował pytania do Pana Wójta i do Rady Gminy w 

następujących zakresach: 

‐ czemu autobus nie dojeżdża do wsi Główina? 

‐ czy manewr zawracania autobusu w Lasotkach jest bezpieczny dla pasażerów? 

‐ dlaczego pozbawieni  są dojazdu autobusem mieszkańcy  trzech wiosek: Więcławice, 

Główina i Myśliborzyce? 

Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Wójta o udzielenie odpowiedzi. 

 

Następnie  głos  zabrał  Pan  Wójt  Gminy,  który  wyjaśnił,  iż  półtora  roku  temu  został 

zmieniony operator z Komunikacji Miejskiej na firmę PKS w Gostynin‐Grodzisk.  

 

O godzinie 1025  z sali obrad wyszła Radna p. Anna Pawlikowska. 

 

Pan  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  iż  głównym  czynnikiem  zmian  były  przyczyny 

oszczędnościowe.  Celem  było  wynegocjowanie  jak  najniższych  opłat  za  wozokilometr  z 

budżetu gminy i jak najniższych kosztów biletów dla mieszkańców. I to się udało. Z budżetu 

gminy w tej chwili płacimy mniej środków finansowych (dopłaty do transportu zbiorowego),  

natomiast mieszkańcy płacą  (względnie) mniej  za  bilety  i  za możliwość  dojazdu do Płocka. 

Pan Wójt Gminy podkreślił, iż by utrzymać poziom wydatków z budżetu gminy na transport 

zbiorowy i ceny biletów dla mieszkańców na obecnym poziomie to racjonalnie trzeba ustalać 

trasę przejazdu autobusów i wziąć pod uwagę ilość pasażerów korzystających z przewozów z 



danych  miejscowości.  Pan  Wójt  poinformował,  iż  Gmina  każdego  roku  składa  wnioski  o 

dofinansowanie  rządowe  do wozokilometra.  Obecnie mamy  przyznane  trzy  zł  do  każdego 

przejechanego wozokilometra w naszej gminie. 

O godzinie 1028 z sali obrad wyszedł Radny, p. Tomasz Krankiewicz. 

Jednocześnie Pan Wójt gminy wyjaśnił,  iż każde zwiększenie liczby przystanków (ilości 

wozokilometrów)  zwiększy  koszty  ponoszone  przez  Gminę  na  utrzymanie  transportu 

zbiorowego  i  wzrost  kosztów  biletów  dla  mieszkańców  naszej  gminy.  Pan  Wójt  dodał,  iż 

obecnie  przystanków  autobusowych  nie  ma  ze  względów  finansowych  m.  in.  w: 

Myśliborzycach, Uniejewie, Karwosiekach, Turzy, Cegielni. Podkreślił, iż nie stać nas w chwili 

obecnej,  by  zapewnić  komunikację  zbiorową wszystkim miejscowościom na  terenie gminy. 

Komunikacja zbiorowa jeździ tam, gdzie są duże lub średnie skupiska ludności. Odzwierciedla 

to współistniejący (zgodnie z zapotrzebowaniem) transport zbiorowy i prywatny, np. na linii: 

Sobowo‐Brudzeń‐Parzeń‐Sikórz  w  kierunku  Płocka.  Inna  jest  sytuacja,  np.  na  linii 

nadwiślańskiej,  co  jest uzasadnione ekonomicznie. Obecnie niemożliwe  jest wprowadzenie 

zmian  na  linii:  Rokicie‐Gorzechowo‐Siecień‐Lasotki‐Murzynowo‐Płock,  gdyż wymagałoby  to 

bardzo dużych zmian. Nie wiadomo również czy ta sytuacja zmieni się w przyszłym roku, gdyż 

jest to uwarunkowane finansowo.   

Następnie  Pan Wójt  odniósł  się  do  poruszonej  przez  Pana  Jana  Sadowskiego  kwestii 

bezpieczeństwa.  Wyjaśnił,  że  za  bezpieczeństwo  pasażerów  odpowiada  przewoźnik.  W 

momencie,  gdy  przewoźnik  wyraża  zgodę  na  nawrotkę  lub  na  organizację  pętli  w  danym 

miejscu,  to  odpowiedzialność  przechodzi  na  przewoźnika.  Jeżeli  przewoźnik  zgłasza,  że  w 

danym miejscu pętla jest niebezpieczna, wówczas reagujemy. W tym przypadku przewoźnik 

odpowiadający za bezpieczeństwo pasażerów nie zgłaszał uwag.  

   Podsumowując  swoją  wypowiedź  Pan  Wójt  podkreślił,  iż  w  2022  r.  jakakolwiek 

zmiana w rozkładzie  jazdy wymagałaby  rewolucji,  co wiązałoby się  ze wzrostem wydatków 

naszej gminy.  

 

Następnie  głos  zabrał  Pan  Jan  Sadowski,  który  zapytał  czy  zmiany w  rozkładzie  jazdy 

autobusów byłyby możliwe w następnym – 2023 roku? 

 

Na  pytanie  odpowiedział  p.  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  który 

nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta Gminy wyjaśnił, że niełatwo jest ustalić (przy zmianie 

przewoźnika)  określoną  infrastrukturę.  Podkreślił,  iż  Pani  Wójt  długo  pracowała  nad  jej 

ustaleniem.  Dodał,  iż  sieć  trakcji  autobusów  jest  ustalona  i  by  ją  zmienić  należy  dobrze 

przemyśleć  każdą  decyzję  o  zmianie  kursów.  Puentując wypowiedź  zaproponował,  by  Pan 

Jan Sadowski, występujący w imieniu wnioskodawców, złożył wniosek opisujący oczekiwane 

zmiany.   

 

Pan Jan Sadowski zadeklarował, iż poświęci swój czas, zbierze podpisy i złoży wniosek 

w  imieniu mieszkańców Myśliborzyc,  Główiny  i Więcławic,  by  przedyskutować  propozycję, 

przedłużyć trasę autobusu i znaleźć na ten cel pieniądze.  



 

O godzinie 1036 na salę obrad wróciła Radna, p. Anna Pawlikowska.  

Następnie  głos  zabrała  Radna,  p.  Hanna  Skierkowska,  która  podziękowała  Panu 

Wójtowi za organizację Dni Gminy Brudzeń, tj. „Festiwalu ginących zawodów”, które odbyły 

się  pomimo  pogody.  Uroczystość  odbyła  się  wspaniale,  gdyż  mieszkańcy  stęsknili  się  za 

takimi dniami. Pani Radna podziękowała strażakom z Sikorza za zorganizowanie Dnia Dziecka 

w  tym  roku.  Ponadto  podziękowała  za  występ  Orkiestry  z  Sobowa  w  dniu  festiwalu 

zawodów,  szczególnie Oli  i  Tomkowi.  Podkreśliła,  że Nasza Orkiestra  i  Orkiestra  z  Drobina 

były prawdziwymi gwiazdami. 

 

Następnie  głos  zabrał  Pan  Andrzej  Dwojnych,  Wójt  Gminy,  który  dołączył  się  do 

gratulacji  i  podziękowań  złożonych  przez  przedmówczynię,  Radną  p.  Hannę  Skierkowską. 

Ponadto podziękował wszystkim artystom (Pani Radnej  i Panu Radnemu) oraz uczestnikom 

Festiwalu. Podziękował ludziom za obecność, pomimo deszczu w tym dniu.  

O godzinie 1040 z sali obrad wyszedł Radny, p Michał Wrześniewski.  

Pan Wójt zapewnił, iż część atrakcji, przygotowanych szczególnie dla dzieci i młodzieży, 

także  z  udziałem  Fundacji  „Mocni  Mocą  Nadziei”,  która  nie  mogła  się  odbyć,  zostanie 

zrealizowana  w  trakcie  Dożynek  w  Rokiciu,  które  odbędą  się  w  dniu  28  sierpnia  br.  

(w  ostatnią  niedzielę  sierpnia).  Podsumowując  swoje  wystąpienie,  Pan  Wójt  Gminy,  raz 

jeszcze podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich, wszystkim uczestnikom i organizatorom. 

  

Ad 4.  

Po  wyczerpaniu  zagadnień  ujętych  w  porządku  obrad  XXXIX  nadzwyczajnej  sesji,  

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

i o godz. 1042 zakończył obrady XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży. 

 

 

Protokołowała:                                                  Obradom przewodniczył: 

        Marzena Kowalska                         

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 

                                                                             Tadeusz Wojciech Borowicki 

 


