
PROTOKÓŁ Nr XXXV/22 
XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, 
która odbyła się w dniu 03 marca 2022 r. od godz. 900 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 

Ad 1. 
XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży przewodniczył pan Tadeusz 

Wojciech Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży. 
Prowadzący obrady o godz. 900 otworzył XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń 
Duży. Udział w Sesji potwierdziło czternastu na piętnastu radnych, wg listy obecności, 
stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Obrady są prawomocne.   

Pan Przewodniczący Rady Gminy powitał Państwa Sołtysów uczestniczących w Sesji 
on-line 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. Teresę Dądalską – Skarbnika Gminy,
p. Lecha Rutkowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży.
Szczególnie powitał wszystkich Państwa Radnych Rady Gminy Brudzeń Duży. 

Przewodniczący Rady Gminy 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 czternastu 
radnych, co wobec stanu piętnastu Radnych Rady Gminy, stanowi kworum 
do podejmowania prawomocnych decyzji (nieobecny: Radny – p. Rafał Nowak).   

Pan Tadeusz Borowicki poinformował, że dzisiejsza Sesja Nadzwyczajna została 
zwołana na wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży, p. Andrzeja Dwojnycha, a następnie 
przedstawił Porządek obrad XXXV 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.
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. 



Jako pierwszy, głos w dyskusji zabrał p. Andrzej Dwojnych Wójt Gminy, który wyjaśnił,  
iż dzisiejsza sesja została zwołana na Wniosek Wójta Gminy. Przyczyną było rozstrzygniecie 
procedury przetargowej w zakresie budowy ogrodzenia przy szkole w Brudzeniu Dużym, 
które umożliwia podpisanie umowy o rozpoczęcie pracy przez inwestora. 
Pan Wójt poinformował, że w dniu 15 marca br. zaplanowane jest wspólne posiedzenie 
Komisji Rady Gminy, na którym będą omawiane różne bieżące sprawy.  
 Pan Wójt poinformował, iż środki na budowę ww. ogrodzenia przy szkole w Brudzeniu 
zostały zabezpieczone w budżecie w roku ubiegłym. Do przetargu zgłosiło się pięć 
oferentów. Najtańsza z ofert wynosi 285 330 zł (za wykonanie całości ogrodzenia). Pozostałe 
cztery oferty oscylowały w kwotach od 319 tys. zł do 650 tys. zł.  
 Podkreślił, iż staramy się rozpocząć pracę jak najszybciej, z uwagi na obecną 
sytuację społeczną, finansową. 
 Pan Andrzej Dwojnych Wójt Gminy zawiadomił o trudnej sytuacji na naszych drogach, 
których stan pogorszył śnieg i padający deszcz. Niekorzystne warunki atmosferyczne 
spowodowały nieprzejezdność dróg. Ubytki powstałe w nawierzchni  remontowane są 
kruszywem betonowym, a woda z dróg spuszczana jest do rowów odpływowych. Stąd 
wynika przeznaczenie w budżecie gminy środków w wysokość 200 tys. zł na ww. zakres 
prac. 
 Następnie Pan Wójt Gminy poinformował o zwiększeniu środków w wysokości 90 tys. 
zł na bibliotekę (cały projekt), co związane jest z podpisanym już projektem. Środki unijne  
w wysokości 57 tys. zł  zostały pozyskane z Lokalnej Grupy Działania z Gąbina. 
 
 Następnie p. Tadeusz Borowicki otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie, 
 

Jako pierwsza głos zabrała Radna p. Hanna Skierkowska, która zapytała Pana Wójta 
czy będzie wykonywane ogrodzenie przy szkole podstawowej Sikorzu? 

 
Odpowiadając na pytanie przedmówczyni Pan Wójt podkreślił, iż omawiane środki 

zaplanowano przeznaczyć wyłącznie na budowę ogrodzenia w Brudzeniu Dużym. Decyzja 
wynika z bieżącej sytuacji w zakresie otwarcia ofert na budowę boisk ze sztuczną 
nawierzchnią w Sikorzu i w Siecieniu. Po realizacji zadania budowy ww. boisk  
w miejscowościach: Sikórz i Siecień będą wykonywane ogrodzenia.  

Jednocześnie Pan Wójt poinformował, iż nastąpiło otwarcie dziesięciu ofert  
na wykonanie dwóch boisk. Obecnie czekamy na uzupełnienie dokumentów przez firmy. 
Spośród złożonych ofert najtańsza jest propozycja firmy „SPEED Invest”  Wołomin, Koszt 
realizacji zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu i budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Siecieniu wynosi po 735 540 zł za każde boisko. Termin wykonania – ten 
rok. 
 

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 XXXV/254/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 03 marca 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. 
 

Jako Pierwsza głos zabrała p. Teresa Dądalska Skarbnik Gminy, która wyjaśniła,  
iż na stornie piątej nastąpiła pomyłka pisarska w zdaniu, cyt.: „Zwiększa się plan wydatków 
bieżących w kwocie 100 000,00 zł”, zamiast zwrotu „wydatków bieżących” winno być 
zapisane „wydatków majątkowych”. 

 
Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.   
 
Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 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 XXXV/255/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 03 marca 2022 r. 
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku. 
 
 Pan Tadeusz Borowicki Przewodniczący  Rady Gminy zakończył realizację punktu 
drugiego obrad. 
 

Przewodniczący obradom p. Tadeusz Borowicki przypomniał Państwu Radnym Rady 
Gminy, iż do wglądu zostały przedstawione protokoły posiedzeń Rady Gminy, tj.: Protokół 
Nr XXXII/21 Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży i Protokół Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy 
Brudzeń Duży. 

 

Ad 3. 
Sprawy różne: 
 
O godzinie 936 z sali obrad wyszła Radna p. Hanna Skierkowska. 
 
Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, poprosił Pana Wójta Gminy  

o przedstawienie informacji na temat pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy w gminie 
Brudzeń Duży.  

 

 Następnie p. Andrzej Dwojnych Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż w ciągu tego tygodnia 
sytuacja w naszej gminie i sytuacja międzynarodowa ulega dynamicznym zmianom i wpływa 
na nas wszystkich w Polsce, gdyż jesteśmy krajem graniczącym bezpośrednio z Ukrainą. 
Podkreślił, iż należy być przygotowanym, że ta trudna sytuacja może trwać, nie kilka dni, ale 
kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. Z uwagi na fakt, iż nikt nie jest w stanie przewidzieć,  
co przyszłość nam przyniesie w naszej gminie zostały przygotowane krótkoterminowe punkty 
udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Tymczasowy (kilku- kilkunastodniowy) pobyt 



możemy zapewnić w strażnicy w Siecieniu, która jest na stałe ogrzewana, z dostępem  
do kuchni, toalet, prysznica. Jednak nie jest to stałe miejsce pobytu. To miejsce tymczasowe 
służące osobom oczekującym na pomoc, której mogą udzielić mieszkańcy naszej gminy.  
Do tej pory jasne deklaracje pomocy zgłosiła rodzina w Bądkowie Jeziornym i Ksiądz 
Proboszcz Parafii.  

 O godzinie 940 na salę obrad wróciła Radna p. Hanna Skierkowska. 

 Pan Wójt poinformował, iż do tej pory zostały zgłoszone dwie możliwości 
kilkudniowego zamieszkania w mieszkaniach, których mieszkańcy na stałe zamieszkują  
w Warszawie i w Krakowie. Właściciele ci przyjeżdżają tutaj tylko na weekendy.  Ponadto 
Pan Wójt poinformował, iż świetlica w Siecieniu jest dobrze zaopatrzona do zamieszkania 
(obecnie brakuje tylko lodówki). Dla potencjalnych lokatorów należy zapewnić więc ubrania  
i żywność. 

 Jednocześnie Pan Wójt poinformował, iż w Urzędzie Gminy w Brudzeniu i w Szkole  
w Siecieniu prowadzone są zbiórki żywności, środków higieny. Zapewnił, iż Urząd jest  
w bieżącym kontakcie z administracją rządową. Ponadto poinformował, że wczoraj odbyła 
się telekonferencja, której organizatorem był Pan Wojewoda Mazowiecki, p. Konstanty 
Radziwiłł.  

Pan Wójt oznajmił, iż osoby, które do nas w najbliższym czasie dotrą mogą w naszej 
społeczności pozostać przez najbliższe miesiące lub lata. Dlatego niezbędne jest podjęcie 
stosownych działań, m. in. w zakresie objęcia ich opieką medyczną czy, np. dzieci - 
edukacją.  

 
O godzinie 943  z sali obrad wyszła Radna p. Hanna Skierkowska.  
 
Pan Wójt potwierdził, iż obecnie dla osób potrzebujących tymczasowego miejsca 

zamieszkania przygotowana jest świetlica w Siecieniu wyposażania w materace. 
Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, co potwierdza wczorajsze zgłoszenie 

jednego z przedsiębiorców z Bądkowa Kościelnego, który zaoferował mieszkania  
do zasiedlenia w m. Bądkowo i Płock.  

Podsumowując Pan Wójt poinformował, iż w najbliższym czasie zapewne dotrze  
do nas kilka/kilkanaście rodzin potrzebujących pomocy.  

 
Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował Panu Wójtowi  

za wypowiedź. Zapewnił, że pomimo, iż gmina nie jest bogata, to jednak zgodnie ze swoimi 
możliwościami postara się zapewnić pomoc osobom potrzebującym wsparcia.  Jednocześnie 
poprosił o przekazanie informacji innym i zachęcił do włączenia się w akcję w ww. zakresie.  

 
Następnie głos zabrał Radny p. Sławomir Marciniak, który zapytał Pana Wójta  

o ustalenia w sprawie mostu w Cierszewie. 
 
O godzinie 945 z sali obrad wyszedł Radny p. Michał Wrześniewski.  

  

Pan Wójt poinformował, iż otrzymaliśmy ustną deklarację, że problem będzie 
rozwiązywany ścieżką poprzez Senatora Pana Martynowskiego i Wiceministra Pana 
Skurkiewicza (MON). W najbliższym czasie, w marcu, by ocenić sytuację, na miejsce 
przyjadą przedstawiciele inżynierii wojskowej. To spotkanie pozwoli ocenić sytuację.  

 

  



   

Ad 4.  
Po wyczerpaniu zagadnień ujętych w porządku obrad XXXV nadzwyczajnej sesji,  

p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim za udział  
i o godz. 947 zakończył obrady XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży. 

 
 
Protokołowała:                                       Obradom przewodniczył: 

       Marzena Kowalska                         
                                                              Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 

Tadeusz Wojciech Borowicki 
 


