
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/22 

XXXVIII Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży, 

która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r. od godz. 900 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. 

 

Ad 1. 

XXXVIII Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży przewodniczył pan Tadeusz Wojciech Borowicki, Przewodniczący 

Rady Gminy Brudzeń Duży, który o godz. 900 otworzył XXXVIII 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.  Aleksandra  Maria  Krzemińska.  Obrady  są 

prawomocne. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  powitał  Państwa  Sołtysów  uczestniczących  w  Sesji  

oraz wszystkich, którzy obserwują obrady za pośrednictwem Internetu.  

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

p. Lecha Dąbrowskiego ‐ Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego, 

p. Piotra Kostrzewę – Radnego Powiatu Płockiego, 

p Dariusza Boszko – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, 

p. Artura Cybulskiego – pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, 

p. Andrzeja Dwojnycha ‐ Wójta Gminy Brudzeń Duży, 

p. Wojciecha Jęsiaka ‐ Mecenasa Urzędu, 

p. Agnieszkę Maraszek – Zastępcę Wójta Gminy Brudzeń Duży, 

p. Teresę Dądalską – Skarbnika Gminy, 

a także 14 Radnych (zgodnie z listą obecności) co wobec stanu 15 Radnych Rady Gminy, stanowi kworum 

do podejmowania prawomocnych decyzji.  

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  XXXVIII 

Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży:  

Porządek obrad 

1. Otwarcie  posiedzenia,  przedstawienie  porządku  obrad  i  stwierdzenie  prawomocności 

obrad.  

Informacja o nagrywaniu obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie „Raportu o Stanie Gminy Brudzeń Duży za rok 2021”. 

a) Debata w sprawie „Raportu o Stanie Gminy Brudzeń Duży za rok 2021”; 

b) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie Wotum 

       Zaufania dla Wójta Gminy Brudzeń Duży.   

3. Dyskusja  dotycząca  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Brudzeń  Duży  

za 2021 r. 

a) przedstawienie  Opinii  Uchwały  Nr  3.e./86/2022  Składu  Orzekającego  Regionalnej 

Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  14  kwietnia  2022r.  w  sprawie  opinii  o 



przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2021r. 

b) przedstawienie  Uchwały  Nr  4/22  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  

z  dnia  23 maja  2022  roku w  sprawie wniosku  o  udzielenie  absolutorium Wójtowi 

Gminy Brudzeń Duży za 2021 r. 

c) przedstawienie  Wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brudzeń Duży za 2021 rok wraz z 

załącznikiem:  Opinią  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  dotyczącej 

wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za 2021 r. 

d) przedstawienie  Opinii  Uchwały Nr  3.f./152/2022  Składu Orzekającego  Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie opinii o wniosku 

Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 

Wójtowi Gminy Brudzeń Duży za 2021 rok. 

4. Rozpatrzenie  projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży: 

a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok; 

b) w sprawie absolutorium za 2021 rok dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym; 

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 

2033; 

d) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 

r. 

e) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla części działek nr ewid. 164 i 163/2 w m. Sikórz; 

f) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr ewid. 22 w m. Murzynowo; 

g) w  sprawie  przyjęcia Oceny  zasobów pomocy  społecznej Gminy  Brudzeń Duży  za  2021 

rok. 

 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 

r.  

6. Informacja  z  wykonania  Gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku. 

7. Wystąpienie Pana Wójta Gminy. 

8. Wystąpienie Zaproszonych Gości. 

9. Sprawy różne. 

10. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 marca 2022 r. i 

Protokołu  Nr  XXXVII/22  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  z  dnia  29 

kwietnia 2022 r. 

11. Zakończenie obrad. 



W dalszej części posiedzenia p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, realizację 

punktu  drugiego  „Porządku  obrad”  rozpoczął  od  przedstawienia  zebranym  Raportu  o  Stanie 

Gminy  Brudzeń  Duży  za  rok  2021”.  Podkreślił  estetykę  i  wartość  merytoryczną  Raportu 

wydanego  pod  kierownictwem  Pani  Agnieszki  Marii  Maraszek  Zastępcy  Wójta  Gminy.    Pan 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż do dnia wczorajszego nie wpłynął żaden wniosek 

ze  strony  mieszkańców  naszej  gminy,  wraz  z  wymaganymi  podpisami,  który  upoważniałby  

do wzięcia udziału w dzisiejszej  dyskusji. Wyjaśnił,  iż  Państwo Radni  zabierają  głos  z  definicji, 

więc zaprosił do wzięcia udziału w dyskusji.  

Następnie oddał głos Panu Andrzejowi Dwojnychowi, Wójtowi Gminy Brudzeń Duży, który 

jako pierwszy zabrał głos w debacie. Poinformował, iż zgodnie z wymaganiami ustawowymi już 

po  raz  czwarty  został  przygotowany  „Raport  o  Stanie  Gminy  Brudzeń  Duży  za  rok  2021”.  

Za wykonaną  pracę  podziękował wszystkim  pracownikom  gminy  i  jednostek  organizacyjnych,  

a  szczególnie  Pani  Agnieszce  Maraszek  Zastępcy  Wójta  Gminy  kierującej  i  nadzorującej 

wykonaną  pracę.  Podsumował,  iż  Raport  stanowi  cenne  kompendium  wiedzy  o  naszym 

samorządzie.  Zawiera  charakterystykę  naszej  Gminy,  dane  statystyczne  dotyczące  obszaru, 

ludności, demografii, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, szczególnie straży 

pożarnych. Raport przekazuje wiedzę o położeniu naszej gminy i działających w niej Sołectwach. 

Informacje  przedstawione  w  Raporcie  zostały  podzielone  w  następujących  rozdziałach 

tematycznych:  „Sytuacja  finansowa  Gminy,  „Stan  realizacji  inwestycji”,  „Zadania  remontowe 

zrealizowane  w  2021  r.”,  „Infrastruktura  techniczna  i  zagospodarowanie  przestrzenne”, 

„Gospodarka  odpadami  i  ochrona  środowiska”,  „Transport”,  a  w  tym  komunikacja  miejska  

i  dowożenie  dzieci,  „Oświata”,  „Stan mienia  komunalnego”,  „Pomoc  społeczna”,  „Działalność 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży Sp.    z o.o.” oraz „Ważne wydarzenia  

z obszaru Promocji Gminy”. Pan Wójt podkreślił, iż „Raport o Stanie Gminy Brudzeń Duży za rok 

2021”  przedstawia  zrealizowane  inwestycje,  remonty  i  informacje  o  partnerstwie 

międzygminnym, np. w ramach stowarzyszeń i związku gmin regionu płockiego, a także innymi 

samorządami,  których  przedstawiciele  są  obecni  na  dzisiejszej  Sesji.  Jednocześnie  zaprosił  do 

lektury  powyższego  dokumentu,  zawierającego  również  wiele  fotografii  dokumentujących 

działalność. Ponadto Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, wyraził zadowolenie, iż po dwuletniej 

przerwie w dzisiejszej Sesji biorą udział: Wójt Gminy, Radni Rady Gminy oraz Państwo Sołtysi  

i Radni Powiatowi. Podsumowując swoją wypowiedź zachęcił do zadawania pytań, do dyskusji.  

 

Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  Panu  Wójtowi  za  wypowiedź  i  zachęcił 

uczestniczących w obradach do dyskusji. 

 

Radne:  p.  Anna  Pawlikowska,  p. Walentyna  Kowalska  i  p.  Hanna  Skierkowska  podkreśliły 

estetykę Raportu i  treść wyczerpującą podejmowaną tematykę.  

Następnie  głos  zabrał  pan  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  który  

w  nawiązaniu  do  wcześniejszych  wypowiedzi  podkreślił,  iż  materiał  jest  bardzo  bogaty  

i przemyślany. Zwrócił uwagę,  iż „Raport” ma za zadanie przedstawić, z  jednej strony,   piękno 



naszej Gminy,  z drugiej  strony, wszystkie dobra  i  zasoby. Patrząc na Gminę poprzez  „Raport” 

kształtuje  się  ocena  o  niej,  na  którą  składają  się:  wizerunek,  budżet,  infrastruktura  drogowa  

i wodna. Podkreślił, iż w każdej gminie najważniejsze są: stan dróg, oświetlenie, bezpieczny stan 

finansów, nie za duże zadłużenie, możliwość wykonywania inwestycji. Pan Przewodniczący Rady 

Gminy podkreślił, iż to wszystko zostało szczegółowo przedstawione w poszczególnych działach 

„Raportu”.    Zawartość dokumentu buduje w  czytelniku  zaufanie do Włodarza Gminy.  Zwrócił 

uwagę na  treści  zawarte na  stronach: 43  ‐  56 pn.  „Sytuacja  finansowa gminy” opisujące  ilość 

realizowanych  inwestycji  i  wartość  zewnętrznych  środków  finansowych  pozyskanych  na  cele 

inwestycyjne,  służące  poprawie  infrastruktury  wodno‐kanalizacyjnej.  Ważną  informację 

znajduje  czytelnik  na  stronie  55,  iż  cyt.:  „Łączna  suma  pozyskanych  funduszy  zewnętrznych  

w  2021  r.  to  rekordowa  kwota  11 785 584,01  zł”.  Podkreślił,  iż  w  dzisiejszej  debacie  warto 

zwrócić  uwagę  na  zadania  realizowane  w  celu  poprawy  infrastruktury  wodociągowo‐

kanalizacyjnej;  koszty  dotychczas  poniesione  wynoszą  1  mln  600  tys.  zł,  a  pozyskane  środki  

to  kwota  1  mln  900  tys.  zł  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  półtora  miliona  

z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych.  Kolejną  inwestycją  jest  budowa  budynku 

wielofunkcyjnego w Siecieniu (koszty poniesione: 1 567 606,50 zł, dotacja wyniosła: 452 008,00 

zł). Następnym ważnym dla nas zadaniem jest „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku 

Gmin  Regionu  Płockiego”  (koszty  poniesione:  496 556,77  zł,  dofinansowanie  z  Europejskiego 

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  –  186 307,60  zł  oraz  z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji 

Lokalnych  ‐  200 000,00  zł).  Istotnymi  inwestycjami  były:  przebudowa  drogi  gminnej  

w Krzyżanowie (koszty poniesione: 242 987,01 zł, kwota dofinansowania: 50 000,00 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  i  100 000,00  zł  z  Rządowego  programu 

Funduszy  Inwestycji  Lokalnych)  oraz  termomodernizacja  OSP  Żerniki  (koszty  poniesione: 

51 822,00  zł,  kwota  dofinansowania  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i  Gospodarki Wodnej:  30 000,00  zł),  a  także  termomodernizacja  strażnicy OSP w  Turzy Małej 

(koszty  poniesione:  50 896,00  zł,  kwota  dofinansowania  z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej:  30 000,00  zł).  Kolejnymi  zadaniami  są:  „Budowa  boiska 

wielofunkcyjnego  w  Siecieniu”  i  „Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  Sikorzu”.  Dotychczas 

koszty  poniesione  na  realizację  tych  zadań  wyniosły  po  ponad  dwadzieścia  tysięcy  złotych. 

Jednak  w  trakcie  realizacji  zadań  otrzymano  na  każdą  z  tych  inwestycji  promesę  wstępną  

z  Programu  Polski  Ład  na  kwotę  1 014 302,50  zł.  dla  każdego  boiska  wielofunkcyjnego. 

Pozyskanie tych środków świadczy o tym, jakiego rzędu są starania o pozyskanie zewnętrznych 

środków  finansowych  na  podejmowane  działania  (wpłynęło  ponad  jedenaście  milionów 

złotych).  Ponadto  złożone  zostały  również  wnioski  o  dofinansowanie  (str.  53  „Raportu”): 

budowy  drogi  gminnej  wraz  z  siecią  wodociągową  i  kanalizacyjną  oraz  montaż  zbiornika 

retencyjnego w  Karwosiekach  Cholewicach  (kwota  dofinansowania:  2 166 000,00  zł),  budowy 

drogi w Brudzeniu Dużym  ‐  ul. Witosa  i  ul.  Szkolna oraz przebudowy drogi w m.  Żerniki  oraz 

Robertowo (kwota dofinansowania: 2 850 000,00 zł, Rządowy Fundusz Polski Ład), oraz budowy 

boiska  wielofunkcyjnego  w  Sikorzu  i  budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  Siecieniu  (kwota 

dofinansowania 2 028 605,00 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład), a także środki z przeznaczeniem 

na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (300 000,00 zł) 



oraz  kanalizacji  (3 065 696,00  zł).  Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  zwrócił  uwagę  na  błąd 

drukarski w zapisie łącznej kwoty dofinansowania ww. działań, co potwierdziła Pani Agnieszka 

Maraszek Zastępca Wójta Gminy Brudzeń Duży (łącznie kwota dofinansowania – 3 365 000, 00 

zł). 

Następnie  p.  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  iż  kolejną 

realizowaną inwestycją w roku 2021 była organizacja publicznego transportu zbiorowego, na co 

pozyskano środki w wysokości 727 451,46 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundusz 

rozwoju przewozów autobusowych.  Podsumował  swoją wypowiedź  stwierdzeniem,  że  uwagę 

zwraca  ilość  złożonych wniosków. Podkreślił,  iż wymienił  tylko  te, dzięki  którym pozyskaliśmy 

najwyższe  dotacje,  natomiast  pozostałe  wnioski  pozyskały  mniejsze  kwoty  dofinansowań. 

Następnie stwierdził, że w dalszej części swego wystąpienia skupi się na realizowanych w 2021 

roku zadaniach remontowych wyszczególnionych na str. 56 „Raportu”. Należą do nich: zadania 

w  zakresie  dostaw  kruszywa,  pospółki  do  remontów  dróg  (372 409,70  zł),  przebudowa  drogi 

gminnej  w  m.  Krzyżanowo  (242 987,01  zł),  zakup  materiałów  i  wyposażenia  (57 457,44  zł), 

usługi remontowe, w tym m. in. remont kładki w Sikorzu i remonty dróg (250 031,56 zł), remont 

drogi  Cierszewo‐Ulaszewo  (158 916,56  zł)  oraz  inne  usługi  za  kwotę  253 937,60  zł. 

Podsumowując  swą  wypowiedź  stwierdził,  iż  nasi  mieszkańcy  oceniają  Gminę  po  wyglądzie, 

biorą pod uwagę, np. stan techniczny dróg. Podkreślił,  iż porównując  liczbę  inwestycji  i kwotę 

funduszy pozyskanych na działania w poprzednich  latach, w  tym  roku nasza  gmina pozyskała 

więcej środków finansowych. Wskazał na tendencję rozwojową w tym zakresie, więc życzył nam 

wszystkim, a przede wszystkim Włodarzom Gminy, by za rok, w „Raporcie o stanie Gminy za rok 

2022” znalazł się zapis o bardzo dobrym stanie naszych utwardzonych i asfaltowych dróg.  

Podsumowując  swoje  wystąpienie  p.  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy, 

podziękował za opracowanie „Raportu o stanie Gminy Brudzeń Duży za rok 2021”. 

Radna, p. Walentyna Kowalska potwierdziła, że drogi są najważniejsze w gminie. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy dodał,  że  równie ważne  są działania ochotniczych  straży 

pożarnych,  bez  których  funkcja  gminy byłaby osłabiona.  Podkreślił,  iż wszyscy  znamy  zadania 

jakie realizują.  

Następnie  głos  w  dyskusji  zabrał  p.  Andrzej  Dwojnych,  Wójt  Gminy,  który  wyraził 

zadowolenie z faktu,  iż Pan Przewodniczący Rady Gminy dostrzegł skalę środków pozyskanych 

w roku 2021 dla gminy Brudzeń Duży z: Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu 

Inwestycji  Lokalnych,  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich.  Dodał,  że  pozyskiwane  środki 

finansowe  były  i  są  wykorzystywane  na  realizację  inwestycji  drogowych  i  wodno‐

kanalizacyjnych,  np. w  Stacjach  Uzdatniania Wody.  Zwrócił  uwagę  na  fakt  skorzystania  przez 

Gminę  Brudzeń  Duży  z  możliwości  dofinansowania  projektów  w  ramach  Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS 2021” dla siedmiu Sołectw: Lasotki (plac zabaw), Żerniki 

(wyposażenie  świetlicy  wiejskiej),  Brudzeń  Duży,  Rembielin  i  Parzeń  (zakup  i  montaż  lamp 

solarnego oświetlenia  ulicznego oraz  gablot  informacyjnych  i  koszy  na  śmieci),  Rokicie  (wiata 

przystankowa) oraz Sobowo (dostosowanie pomieszczenia kuchni wraz zakupem wyposażenia). 

Pan Wójt  podziękował wszystkim  za  dobrą współpracę, m.  in.  przedstawicielom administracji 



rządowej  i  samorządowej.  Przypomniał  wizytę  Pana  Ministra  Macieja  Małeckiego  i  Pana 

Ministra Macieja Wąsika. Podkreślił, że dzięki dobrej współpracy udało się pozyskać dla naszej 

gminy znaczne środki finansowe.  

Pan Wójt zaznaczył dobrą współpracę z samorządem powiatowym, którego przedstawicieli 

gościmy  dzisiaj  na  Sesji  Rady  Gminy:  Pana  Lecha  Dąbrowskiego  ‐  Przewodniczącego  Rady 

Powiatu  Płockiego  i  Pana  Piotra  Kostrzewę  ‐  Radnego  Powiatu  Płockiego.  Przypomniał,  iż  w 

ubiegłym  roku  gościliśmy  w  gminie  Pana  Adama  Struzika,  Marszałka  Województwa 

Mazowieckiego.  Podkreślił  duże  znaczenie  wsparcia  finansowego  udzielanego,  np.  dla  straży 

pożarnych działających na terenie naszej gminy.  

Następnie  głos  w  dyskusji  zabrała  Radna,  p.  Walentyna  Kowalska,  która  potwierdziła,  

że  wszystkich  cieszy  duża  suma  środków  finansowych  pozyskanych  dla  naszej  gminy,  jest  to 

budujące.  Łączna  kwota,  prawie  dwanaście  milionów  złotych,  pozwoliła  zrealizować  dużo 

inwestycji, co widać „gołym okiem”. Dodała, że widać jednak także, iż trzeba jeszcze dużo pracy 

wykonać w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Zaznaczyła, że jest dobrze, ale są jeszcze 

takie miejscowości,  gdzie  są drogi  z  dziurami.  I  na  te  zadania  trzeba  ciągle pozyskiwać  środki 

finansowe.  Podsumowała,  iż  musimy  jeszcze  pracować  w  celu  poprawienia  stanu  dróg,  

by jeździło się nimi lepiej  i bezpieczniej. Dodała, że ww. zakres jest bardzo ważny, gdyż z dróg 

korzystamy  wszyscy.  Zapewnienie  jakości  dróg  jest  często  tematem  rozmów  Radnych  na 

posiedzeniach Komisji Rady Gminy.  

Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  przyjął  wypowiedź  Pani  Radnej  jako  głos  pozytywny  

z  zawartością  informacji  pożytecznej  w  planowaniu  pracy  w  przyszłości.  Następnie,  

po wyczerpaniu dyskusji zamknął debatę na temat „Raportu o stanie gminy Brudzeń Duży za rok 

2021”  i  odczytał  projekt  uchwały  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  w  sprawie  w  sprawie  Wotum 

Zaufania dla Wójta Gminy Brudzeń Duży wraz z uzasadnieniem, a następnie otworzył dyskusję. 

Do  powyższego  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  żadnych  uwag  ani  pytań,  więc  po 

zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie uchwały w sprawie 

Wotum Zaufania dla Wójta Gminy Brudzeń Duży, która została przyjęta jednomyślnie. 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/275/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 czerwca 2022 r. w 

sprawie Wotum Zaufania dla Wójta Gminy Brudzeń Duży.  

Następnie  głos  zabrał  p.  Andrzej  Dwojnych,  Wójt  Gminy,  który  podziękował  Paniom 

Radnym,  Panom  Radnym  za  wynik  głosowania  w  sprawie  Wotum  Zaufania  dla  Wójta  Gminy 

Brudzeń Duży i za wszystkie cenne uwagi.   

 

Ad 3. 

W  dalszej  części  posiedzenia  Przewodniczący  obradom  p.  Tadeusz  Borowicki  przedstawił 

Uchwałę Nr 3.e./86/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 



14 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z Uzasadnieniem opinii zawartej w §1 ww. Uchwały.  

 Wydano Opinię pozytywną  z uwagą o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży  sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2021 rok.  

Do ww. uchwały Radni pytań nie zgłosili.   

W  dalszej  części  obrad  Przewodniczący  obradom  udzielił  głosu  p.  Romanowi  Mańskiemu, 

Przewodniczącemu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży,  który    odczytał  Uchwałę  Nr  4/22 

Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy  Brudzeń Duży  z  dnia  23 maja  2022  r. w  sprawie wniosku  o  udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Brudzeń Duży za 2021 rok.  

Następnie  p.  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  poinformował,  iż  do 

Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie 

udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy  Brudzeń  Duży  za  2021  r.  wraz  z  załącznikiem: Opinią  Komisji 

Rewizyjnej  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  dotyczącej  wykonania  budżetu  Gminy  Brudzeń  Duży  za  2021  r.  

z dnia 23 maja 2022 r. 

W  dalszej  części  swojego  wystąpienia  wyjaśnił,  iż  Radni  Rady  Gminy  zapoznali  się  ze 

sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy,  sprawozdaniem  z  wykonania  planu  finansowego 

samorządowych  instytucji  kultury  oraz  informacją  o  stanie  mienia  gminy  za  2021  rok  oraz 

sprawozdaniem finansowym za 2021 r. 

Jako kolejny dokument, Przewodniczący obradom,   p. Tadeusz Borowicki, przedstawił Uchwałę 

Nr 3.f.1/152/2022 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 maja 

2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Brudzeń Duży za 2021 rok wraz z jej uzasadnieniem 

Wydano Opinię pozytywną.  

Do ww. uchwały pytań nie zgłoszono. 

 

Ad 4. 

Następnie  w  imieniu  projektodawców  Przewodniczący  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży,  Pan  Tadeusz 

Wojciech Borowicki, odczytał i poddał pod głosowanie projekty uchwał: 

a) na wstępie odczytał projekt Uchwały Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, a następnie otworzył dyskusję. 

Do  powyższego  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  żadnych  uwag  ani  pytań, więc  po  zamknięciu 

dyskusji  Przewodniczący  Rady  Gminy  przeprowadził  głosowanie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, która została przyjęta jednomyślnie. 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. 

b) Przewodniczący Rady Gminy, jako kolejny, przedstawił projekt Uchwały Rady Gminy Brudzeń 

Duży w sprawie absolutorium za 2021 r. dla Wójta Gminy Brudzeń Duży, a następnie otworzył dyskusję. 



Wobec braku pytań, po zamknięciu dyskusji, p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy 

Brudzeń  Duży,  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  w  sprawie 

absolutorium za 2021 r. dla Wójta Gminy Brudzeń Duży, która została przyjęta jednomyślnie. 

 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie 

absolutorium za 2021 rok dla Wójta Gminy Brudzeń Duży; 

 

  Następnie głos  zabrał p. Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, który bardzo serdecznie podziękował 

wszystkim radnym za wynik głosowania. Podziękował również całemu zespołowi finansowemu, obecnej 

Pani Teresie Dądalskiej Skarbnik Gminy, która trzyma dyscyplinę finansów.  

 

  Następnie  Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  udzielił  głosu  Gościom  zaproszonym  na  dzisiejszą  

Sesję Rady Gminy. Jako pierwszy głos zabrał p. Lech Dąbrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, 

który wyraził zadowolenie, że po dwuletniej przerwie, może uczestniczyć w dzisiejszej Sesji Rady Gminy. 

Zapewnił, iż pomimo utrudnień spowodowanych CIVID‐19 udało się jednak systematycznie kontaktować 

z Wójtem, z mieszkańcami, w celu załatwiania bieżących   spraw.   Następnie Pan Przewodniczący Rady 

Powiatu pogratulował Panu Wójtowi Gminy i Radzie Gminy uzyskanego absolutorium za 2021 rok. Jest 

to istotny fakt, gdyż stanowi podsumowanie całego roku pracy: Wójta, Urzędu, Pani Skarbnik (dbającej o 

dyscyplinę finansów).  

Pan Lech Dąbrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, pogratulował Włodarzom Gminy 

Brudzeń Duży pozyskania dużej  ilości  środków zewnętrznych na  inwestycje. Dodał,  iż  rok 2022 będzie 

rokiem gorszym z powodu  inflacji. Poinformował o sytuacjach w Powiecie, gdy wpływają pieniądze na 

inwestycje (w wysokości ponad 90% planowanych kosztów), a po zamknięciu przetargu nie wystarczają 

na  realizację  zadania.  Pogratulował  umiejętności  balansowania  pomiędzy  środkami  pozyskanymi  

z  zewnątrz,  a  środkami własnymi,  na  tzw.  dokładki.  Podsumował,  iż  rolą: Wójta,  Rady,  Skarbnika  jest 

mądre inwestowanie i wybór zadań, które można łączyć.  

  Następnie  Pan  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Płockiego  poinformował,  iż  w  Brudzeniu,   

w najbliższym czasie, zostanie wykonana nakładka na drodze w kierunku Sobowa  i w przyszłym roku  ‐ 

chodnik  do  oczyszczalni.  Zaakcentował  dobre  relacje  z  Panem  Adamem  Struzikiem  Marszałkiem 

Województwa  Mazowieckiego,  z  którym  Władze  Powiatu    spotykają  się  i  systematycznie  omawiają 

bieżące  potrzeby  Powiatu  Płockiego.  Podkreślił  duże  zasługi  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  dla 

Brudzenia  i  Powiatu  Płockiego.  Poinformował  o  inwestycji  realizowanej  na  drodze  562,  m.  in.  w 

Murzynowie (chodnik) służącej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Obecnie przygotowywana 

jest  dokumentacja  zadania  szacowanego  wstępnie  na  kwotę  pięćdziesięciu  milionów  złotych.  Prace 

zaplanowane do realizacji do 2026 roku będą wykonywane od Murzynowa do granicy miasta. Następnie  

będzie  realizowana  inwestycja  drogowa  w  Siecieniu  (przejście).  Podkreślił,  że  realizowane  zadania 

obejmują  wszystkie  obszary  samorządu,  od  gminy  przez  powiat  do  województwa.  Działania 

samorządowców wspiera również administracja rządowa.  

  Następnie  Pan  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował  o  bezpiecznym  przejściu  dla 

pieszych budowanym na skrzyżowaniu w Karwosiekach, które zostanie wykonane do końca czerwca br.   



Podsumowując  swoje  wystąpienie  Pan  Przewodniczący  Powiatu  życzył  wszystkim  dobrej  współpracy, 

sukcesów  i  dobrej  atmosfery,  sprzyjającej  realizacji  zadań  podejmowanych  przez  wspólnotę 

samorządową.  

  Radny p. Rafał Nowak zapytał o budowę skrzyżowania w Krzyżanowie. 

  Pan  Lech  Dąbrowski,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Płockiego  wyjaśnił,  iż  skrzyżowanie  

w Krzyżanowie wykonywane jest w ramach jedenastu przejść szczególnie niebezpiecznych, budowanych 

w powiecie ze środków własnych i zewnętrznych, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu. 

Należą do nich skrzyżowania: w Krzyżanowie i w Białej (przy markecie). 

  Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował  za  zadanie wykonywane na 

skrzyżowaniu w Karwosiekach, które poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.  

  Pan  Lech  Dąbrowski,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  podkreślił,  iż  samo  oznakowanie  nie 

gwarantuje bezpieczeństwa, zapewnia  je, równoczesne, stosowanie przepisów ruchu drogowego przez 

kierowców.  

  Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował za wszelkie działania podjęte 

przez Zarząd Dróg Powiatowych.  

Pan  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  by  wszelkie  prośby,  wnioski  do  Powiatu    kierować 

bezpośrednio na adres Przewodniczącego Rady.  

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

Powiatu  za  remont  drogi  powiatowej  na odcinku:  Brudzeń –Dobrzyń,  gdzie  jest  duże natężenie  ruchu 

wojewódzkiego.  Podkreślił,  że  wykonana  nakładka  poprawiła  życie  codzienne  mieszkańców  Sobowa  

i Główiny, i bezpieczeństwo użytkowników drogi.  

Radna  p.  Hanna  Skierkowska  przyłączyła  się  do  wypowiedzi  przedmówcy.  W  imieniu  mieszkańców 

Sikorza podziękowała za wykonanie pasażu w tej miejscowości. Podkreśliła, że inwestycja zrealizowana 

została  dzięki:  Panu  Marszałkowi,  Panu  Leszkowi  Dąbrowskiemu  i  naszemu  Panu  Wójtowi.  Powstały 

pasaż poprawił estetykę Sikorza, zapewnił bezpieczeństwo korzystającym z drogi i wkomponował się w 

istniejący  park  krajobrazowy.  Mieszkańcy  oczekują  kolejnych  podobnych  inwestycji  i  chodników. 

Ponadto P. Hanna Skierkowska podziękowała Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu za pomoc okazaną 

w czasie choroby, która  przyczyniła się do szybszego wyzdrowienia i wsparła całą rodzinę.  

  Następnie głos zabrał Radny p. Sławomir Karpiński, który zapytał o planowany termin wykonania 

nakładki na drodze z Gorzechowa w kierunku Strupczewa.  

Pan Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, iż dzisiaj nie może jeszcze wskazać konkretnego terminu 

wykonania  ww.  zadania.  Zapewnił  jednak,  iż  temat  jest  zgłoszony.  Obecnie  trwają  prace  służące 

zbilansowaniu prac zaplanowanych i możliwości finansowych budżetu Powiatu. Dokonany bilans pozwoli 

planować kolejne działania do realizacji w najbliższej przyszłości. Poprosił o cierpliwość.  

Następnie  głos w  dyskusji  zabrał  Radny  p.  Ryszard  Skonieczny,  który  podziękował  za  utwardzenie 

drogi   w  kierunku  Łukoszyna.  Ponadto  przypomniał  o  oczekiwaniu mieszkańców na  remont  kilometra  

drogi i mostu. Zapytał, kiedy prace w ww. zakresie będą realizowane?  

Pan  Lech  Dąbrowski  wyjaśnił,  iż  trwają  prace  projektowe  i  przygotowawcze  wynikające  

z  uwzględnienia  własności  gruntów  (np.  aktualizacja  map,  uzgodnienia,  nadzór)  wymagające  czasu. 

Ważne jest również pozyskanie środków zewnętrznych na zaplanowane inwestycje.   

  Pan  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  podziękował  Przewodniczącemu  Rady 

Powiatu Płockiego za dotychczas okazaną pomoc i realizację licznych działań.  

 

  Następnie  głos w  dyskusji  zabrał  p.  Dariusz  Boszko,  Zastępca  Dyrektora  Powiatowego Urzędu 

Pracy w Płocku, który podziękował Panu Wójtowi Gminy za zaproszenie na dzisiejszą Sesję Rady Gminy  



i  pogratulował wyniku  absolutorium  za  rok  2021  uzyskanego w  jednomyślnym  głosowaniu.  Podkreślił 

skuteczność podejmowanych działań i efektywność finansową.  

  Pan  Dyrektor  poinformował  o  bardzo  dobrej  współpracy  Włodarzy  Gminy  z  Powiatowym 

Urzędem Pracy w Płocku, dzięki której od kilku lat osób bezrobotnych na terenie naszej gminy jest coraz 

mniej. Ze statystyk wynika, że w grudniu 2020 roku bezrobotnych było 325 osób, na koniec grudnia 2021 

roku – 309 osób, a w czerwcu 2022 roku – 253 osoby. Na terenie gminy bezrobotnych są 164 kobiety i 89 

mężczyzn. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, we współpracy z Urzędami Gmin, podjął w 

powiecie płockim następujące programy: aktywizacja osób młodych do dwudziestego dziewiątego roku 

życia. Proponowane są szkolenia i finansowane staże (zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym, 

własnym lub użyczonym, osobom posiadającym prawo jazdy). Drugi program skierowany jest do osób po 

trzydziestym  roku  życia    (szkolenia,  staże  i  możliwości  przekwalifikowania).  Kolejną  propozycją  jest 

przyznanie  jednorazowych  środków  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  dla  osób  bezrobotnych 

oraz  doposażenia  lub  wyposażenia  stanowisk  pracy  dla  osób  nowo  zatrudnionych  pracowników. 

Ponadto  od  6  do  15  lipca  br.  pracodawcy  i  pracownicy  mogą  skorzystać  z  krajowego  funduszu 

szkoleniowego  (dla  urzędów,  firm  i  osób  szkolących  się).  Fundusz  jest  skierowany  również  dla 

obcokrajowców,  np.  uchodźców  z  Ukrainy  (dotychczas  zarejestrowanych  było  ok.  stu  osób,  by 

realizować staże lub inne formy zatrudnienia subsydiowanego). Pracodawca zatrudniający cudzoziemca 

ma  obowiązek  zgłosić  pracownika  do  powiatowego  urzędu  pracy  w  ciągu  czternastu  dni  za  pomocą 

portalu elektronicznego praca.gov.pl.  

  Następnie  Radna,  p.  Anna  Pawlikowska  zapytała  o  formę  rejestracji  bezrobotnego,  tj.  czy 

obowiązuje bezpośrednia, czy forma elektroniczna? 

  Pan Dyrektor PUP odpowiedział, że rejestracja elektroniczna, z potwierdzeniem telefonicznym,  

obowiązywała tylko w okresie pandemii i teraz już nie jest możliwa.   

  Następnie  p.  Tadeusz  Borowicki  Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  gościom  za  udział  

w XXXVIII Sesji Rady Gminy.  

 

Kontynuacja punktu 4 obrad:  

 

c) w dalszej części Sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały   

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033. 

  Projekt  uchwały  był  przedmiotem  dyskusji  Komisji  Rady  Gminy  i  został  pozytywnie 

zaopiniowany.  

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 2022 

– 2033. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14 głosów,   

„przeciw” – 0 głosów,  

„wstrzymuje się” – 0 głosów, 

podjęła  Uchwałę  Nr  XXXVIII/278/22  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  z  dnia  21  czerwca  2022  r.  

w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Brudzeń  Duży  na  lata  2022  – 

2033; 



d) kolejnym z przedstawionych dokumentów był projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową  Gminy  Nr  XXXIV/244/21  z  dnia  30  grudnia  2021  roku,  który  odczytał  p.  Tadeusz 

Borowicki Przewodniczący Rady Gminy. 

Projekt  uchwały  był  przedmiotem  dyskusji  Komisji  Rady  Gminy  i  został  pozytywnie 

zaopiniowany.  

Po odczytaniu projektu uchwały 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  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 XXXVIII/279/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 czerwca 2022 roku 

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.   

 

e) następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

działek nr ewid. 164 i 163/2 w miejscowości Sikórz wraz z uzasadnieniem i otworzył dyskusję. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  iż  powyższy  projekt  uchwały  był 

przedmiotem dyskusji Komisji Rady Gminy i został pozytywnie zaopiniowany.  

 

O godzinie 1042 z sali obrad wyszła Radna, p. Anna Pawlikowska. 

 

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  przystąpienia  do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 

164 i 163/2 w miejscowości Sikórz wraz z uzasadnieniem i otworzył dyskusję. 

 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 13, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła Uchwałę Nr XXXVI/280/22 Rady Gminy Brudzeń Duży  z dnia 21  czerwca 2022  roku  

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla części działek nr ewid. 164 i 163/2 w miejscowości Sikórz; 



f) kolejnym projektem była uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 22 w m. Murzynowo 

wraz z uzasadnieniem. 

 

O godzinie 1044 na salę obrad wróciła Radna, p. Anna Pawlikowska. 

 

  Pan  Przewodniczący  poinformował,  iż  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  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 22 w m. Murzynowo; 

 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła  Uchwałę  Nr  XXXVI/259/22  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  z  dnia  29  marca  2022  roku  

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr ewid. 22 w m. Murzynowo; 

 

g)  kolejnym projektem poddanym pod dyskusję był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny 

zasobów  pomocy  społecznej  Gminy  Brudzeń  Duży  za  2021  rok.  Wyżej  wymieniony  projekt  wraz  

z  Uzasadnieniem  odczytał  p.  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży.  Przed 

przedstawieniem  ww.  projektu  Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  podkreślił,  iż  wartość  pomocy 

społecznej,  która  płynie  z  naszego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  jest  znana  wszystkim  mieszkańcom  

i Radnym, i jest oceniana bardzo pozytywnie, a następnie otworzył dyskusję.   

 

Do  ww.  projektu  uchwały  uwag  ani  pytań  nie  zgłoszono,  więc  Przewodniczący  Rady  Gminy 

zamknął  dyskusję  i    przeprowadził  głosowanie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia Oceny  zasobów  pomocy 

społecznej Gminy Brudzeń Duży za 2021 rok. 

 

Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym imiennym: 

„za” – 14, 

„przeciw” – 0, 

„wstrzymał się” – 0,  

podjęła jednomyślnie uchwałę Nr XXXVIII/282/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 czerwca 2022 

roku w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Brudzeń Duży za 2021 rok. 

 

 

 

 



5,  6)    Następnie  p.  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  wprowadził  pod  obrady 

Rady Gminy  :  „Sprawozdanie z  realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w  2021  r.”  oraz  „Informację  z  wykonania  Gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku”. Wyjaśnił, iż obydwa 
dokumenty były omawiane na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy i uzyskały pozytywną 
opinię Komisji i otworzył dyskusję w powyższym zakresie. 

 
Uwag ani pytań do przedstawionych projektów dokumentów nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży zamknął dyskusję w przedmiotowej sprawie i 

przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. dokumentów przez Radnych Rady Gminy: 
 
‐  „Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  w 

2021 r.” zostało przyjęte jednogłośnie czternastoma głosami Rady Gminy; 
‐ „Informacja z wykonania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii  w  2021  roku”  została  przyjęta  jednogłośnie 
czternastoma głosami Rady Gminy. 

  
O godzinie 1049 Pan Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy.  
 
O godzinie 1115 p. Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy. 
 
W  drugiej  części  obrad  obecnych  było  12  Radnych  Rady  Gminy.  Radni  nieobecni:  p.  Anna 

Pawlikowska, p. Aleksandra Maria Krzemińska i p. Walentyna Kowalska. 
Otwierając  drugą  część  obrad  Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  powitał  przybyłych  gości, 

przedstawicielki PKO BP SA: Panią Magdalenę Cichosz i Panią Magdalenę Kurkowską, które przedstawiły 
ofertę dla rolników w zakresie: 

‐  propozycji    dla  klientów  indywidualnych  (konto  dla  dziecka,  konto  dla  nastolatka,  konto  dla 
osób dorosłych), 

‐ wsparcia zakupu nowych maszyn rolniczych, 
 finansowanie dla rolników PKO LEASING, 
‐ zasady skorzystania z programu: „Mój elektryk”, 
‐ długoterminowy najem.  

 
Ad 7. Wystąpienie Pana Wójta  Gminy. 

 
W dalszej części Sesji Rady Gminy głos zabrał p. Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, który przywitał 

wszystkich zebranych na dzisiejszej Sesji. Następnie poinformował o bieżącej działalności (inwestycjach) i 
przyszłych planach. 

Pan  Wójt  poinformował,  że  do  inwestycji  zakończonych  należy  budowa  części  kanalizacji  w 
Brudzeniu  Dużym  (podłączonych  jest  do  kanalizacji  siedem  rodzin  z  tzw.  czworaków  przy  lesie). 
Inwestycja jest realizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 Obecnie będzie ogłaszany przetarg kolejnego etapu inwestycji, tj.: 
1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sikorzu, 
2) ostatni etap remontu SUW w Brudzeniu Dużym.  
W  Pan  Wójt  Gminy  poinformował,  iż  trwa  budowa  ogrodzenia  przy  szkole  w  Brudzeniu 

Dużym  oraz  boisk  w  Sikorzu  i  w  Siecieniu.  Dodał,  iż  wczoraj  w  Urzędzie  Gminy  odbyło  się 
spotkanie z udziałem Pana Mecenasa,  inspektora i przedstawiciela firmy, i kierownika budowy 
w sprawie przestoju w budowie boisk. Pan Wójt zapewnił, iż sporządzona została deklaracja na 



piśmie, że do końca tygodnia  roboty zostaną wznowione. Obecnie firma gromadzi materiał do 
pracy. Termin zakończenia robót zaplanowano na drugą połowę sierpnia.  

 Pan  Wójt  poinformował,  iż  kolejną,  bardzo  ważną,  inwestycją  jest  dofinansowana  
z Polskiego Ładu budowa ulicy Wrzosowej wraz z budową kanalizacji i przebudową wodociągu. 
Następne  zadanie  to  budowa  zbiornika  retencyjnego  w  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  
Karwosiekach.  Termin  otwarcia  przetargu  w  ww.  zakresie  –  szósty  lipca  br.  (dopuszcza  się 
składanie  ofert  częściowych,  tj.  oddzielnie  na  wykonanie  inwestycji  na  ul.  Wrzosowej  i  w 
Karwosiekach). Na ww. inwestycje otrzymaliśmy promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Pan  Wójt  Gminy  poinformował,  że  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  budowę  ciągu  ulic: 
Witosa i Szkolna oraz drogi w m. Żerniki.  

Następnie  oznajmił,  iż  nasza  Spółka  wodno‐kanalizacyjna  w  2022  r.  zrealizowała  budowę 
odcinka  sieci  wodociągowej  w  Siecieniu  (kwota:  160  tys.  zł).  Następnie  będzie  realizowany 
odcinek sieci wodociągowej w Brudzeniu Dużym (ul. Sierpecka) i w Sikorzu (przy nowym sklepie 
Delikatesy).   

W  dalszej  części  swojego  wystąpienia  Pan  Wójt  poinformował,  iż  w  2022  r.  udało  się 
pozyskać  środki  zewnętrzne  z  Rządowego  Funduszu  Programu  Inwestycji  Strategicznych  
w kwocie 10 mln 850  tys.  zł. Pięć milionów złotych przeznaczono na przebudowę drogi w m. 
Krzyżanowo.  Kolejne  inwestycje  zaplanowano  w:  Murzynowie,  Sobowie,  Brudzeniu  Dużym  
i Sikorzu. 

Ponadto  finalizowane  są  działania  projektowe  odcinków  dróg  w:  Główinie,  Siecieniu  
i Brudzeniu Dużym ( będą składane wnioski o ich dofinansowanie). 

Następnym zadaniem jest termomodernizacja budynków gminnych: świetlicy w Suchodole  
i budynku po byłej  szkole w Główinie, w którym działają  różne podmioty  (zły  stan zadaszenia 
budynku).  Niezbędne  jest  wykonanie  projektów  ww.  prac.  Kolejnym  działaniem  jest  remont 
dwóch  budynków  z  lat  sześćdziesiątych,  należących  do  naszego  samorządu,  tj.  tzw. 
Agronomówki  (ocieplenie  i  wymiana  kotła)  oraz  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Brudzeniu Dużym.  

Pan Wójt  Gminy  poinformował,  że  udało  się  pozyskać  duże  środki  zewnętrzne  z  budżetu 
Samorządu Województwa Mazowieckiego na następujące zadania:  

‐ „Cyfrowa gmina” – 247 080,00 zł; 
‐   modernizacja  oświetlenia w  Brudzeniu  Dużym  (  oświetlenie  parku w  Brudzeniu  Dużym 

panelami fotowoltaicznymi) – 50 000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw Mazowsze 2022”; 

‐  realizacja  „Kontroli  przestrzegania  przepisów  uchwały  antysmogowej  na  terenie  gminy 
Brudzeń Duży” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” – kwota dotacji 
celowej ‐ 3 000,00 zł. (Pan Wójt oznajmił, iż poddał się takiej kontroli.); 

‐ realizacja „Warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych 
praktyk w zakresie ochrony powietrza” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 
2022” – kwota dotacji celowej‐ 7 500,00 zł.  

‐  zadanie  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  na  terenie  gminy  Brudzeń  Duży 
dofinansowane  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w 
Warszawie. 

W  dalszej  części  wystąpienia  Pan  Andrzej  Dwojnych,  Wójt  Gminy,  poinformował,  że 
pozyskano  środki  zewnętrzne  z  przeznaczeniem  dla  jednostek  OSP  działających  na  terenie 
gminy Brudzeń Duży. Natomiast, dzięki przesunięciu środków przez Radę Gminy, zabezpieczono 
w budżecie środki na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dla OSP Sikórz”,  jednostki OSP 
będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo‐Gaśniczym (m. in. środki z funduszu MSWiA).  



Ponadto  w  ramach  „Mazowieckiego  Instrumentu  Aktywizacji  Sołectw  Mazowsze  2022” 
zostało złożonych dziesięć wniosków, tj. dla następujących Sołectw:  

‐ zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Suchodół;  
‐ zakup  i montaż oświetlenia ulicznego w m.: Krzyżanowo, Karwosieki Cholewice, Winnica, 

Uniejewo, Strupczewo, Rokicie, Myśliborzyce, Siecień Rumunki i Turza Wielka; 
‐ zakup gablot informacyjnych w m. Krzyżanowo.  
Następnie  Pan  Wójt  Gminy  odniósł  się  do  wypowiedzi  Radnej,  p.  Walentyny  Kowalskiej  

o stanie dróg w naszej gminie i wyjaśnił,  iż bieżące utrzymanie nawierzchni dróg bitumicznych 
należy do istotnych działań. Natomiast decyzja o wartości środków przeznaczonych na remonty 
dróg w tym roku, zostanie podjęta po rozstrzygnięciu przetargów na zaplanowane inwestycje. 
Nastąpi  to  na  najbliższym  Wspólnym  Posiedzeniu  Komisji  Rady  Gminy.  Poinformował,  
iż  remonty  na  drogach  gminnych  gruntowych  są  prowadzone  na  bieżąco  (wyrównywanie 
nawierzchni  równiarką  i  walcem,  nawożenie  kruszywa).  Ponadto  wykonano  odwodnienie 
niektórych dróg, np. w Winnicy  i w Cegielni. Pan Wójt Gminy poinformował, ze w najbliższym 
czasie  będzie wykonywany  remont  drogi  w  Krzyżanowie  (zmiana  przepustu)  i  w  Janoszycach 
(remont drogi na osiedlu i wyprofilowanie rowu wzdłuż drogi w kierunku Brudzenia). Remonty 
będą wykonywane zgodnie ze zgłoszeniami, tj. w m. Siecień, Sikórz, Brudzeń.  

Pan  Andrzej  Dwojnych,  Wójt  Gminy,  poinformował  również,  iż  trwa  obecnie  inwestycja 
grantowa  przy  Muzeum  w  Murzynowie  (budowa  nowego  ogrodzenia  od  strony  zachodniej  
i ganku budynku).  
 
Ad 9. 
    

Pan  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  podziękował  Panu  Wójtowi  za 
wystąpienie i oddał głos p. Sławomirowi Piotrowskiemu Sołtysowi Sołectwa Turza Wielka,  

Pan  Sołtys  pogratulował  Panu  Wójtowi  uzyskania  dla  gminy  zewnętrznych  środków 
finansowych.  Następnie  zgłosił  potrzebę  interwencji  na  drodze  gminnej  (przy  przepuście),  
na której był z Panią Agnieszką. Poinformował, że przejazd drogą utrudnia nieskoszona trawa,  
a  przejeżdżające  drogą  duże  pojazdy  pogłębiają  istniejące  koleiny.  Pan  Sołtys  wyjaśnił,  
iż teraz zostały wycięte zakrzaczenia, co umożliwia wjazd koparką i usuniecie szlamu. Jednak, by 
dojechać  do  miejscowości,  trzeba  objechać  odcinek  ok.  czterech  kilometrów.  Pan  Sołtys 
poinformował,  że  ww.  sytuacja  utrudnia  pracę  rolników  korzystających  z  tej  drogi  (koszty 
dojazdu  do  pól).  Następnie  Pan  Sołtys  przypomniał,  iż  mieszkańcy  Sołectwa  czekają  już  ok. 
dziesięciu  lat  na  drogę  do  Trzcianki.  Deklaracja  remontu  drogi  została  złożona  na  zebraniu  
w  sprawie  wyboru  sołtysa,  ale  do  tej  pory  o  projekcie  nic  się  nie  mówi.  Pan  Sołtys  zapytał  
o termin realizacji tej inwestycji w przyszłości. 

W odpowiedzi  Pan Wójt Gminy wyjaśnił,  iż  obecnie  prace  remontowe będą wykonywane  
w sołectwie Krzyżanowo i  Janoszyce. Zgłoszony również został odcinek drogi w Sikorzu (droga 
nabyta od p. W.). Remonty dróg będą wykonywane w kolejności, ze względu na pilną potrzebę 
remontu.  Do  odcinków  dróg  wymagających  pilnie  remontu  należy  również  droga  w  Turzy 
Wielkiej  (wykonanie  przepustu).  Jednak w naszej  gminie wiele  jest  dróg wymagających pilnie 
remontu. Jako pierwsze będą wykonywane prace na drogach służących mieszkańcom jako drogi 
dojazdowe do domostw.  

Pan Wójt Gminy wyjaśnił,  iż  remont drogi  łączącej Turzę Wielką  i Trzciankę znajduje się w 
planach do realizacji z pozyskaniem środków zewnętrznych w roku 2021 i 2022. Remonty dróg 
prowadzone  są  w  różnych  częściach  gminy,  z  uwzględnieniem  także  okręgów  wyborczych 
Państwa Radnych. Na terenie Sołectw: Turza Wielka, Cegielnia, Turza Mała, Kłobukowo Patrze,  



były wykonywane działania  inwestycyjne remontowe, np.  tzw. „Tłuchowianki”  i budowa drogi  
w  kierunku m.  Kłobukowo  Patrze.  Pan Wójt  podkreślił,  iż  ww.  prace  są  realizowane  zgodnie  
z przyjętym planem. Wyjaśnił,  iż decyzja o wykonaniu projektu drogi w Trzciance może zostać 
podjęta.  Jednocześnie  poinformował,  że  obecnie  będą  wykonywane  działania  projektowe  
w miejscowościach: Brudzeń Duży, Sikórz, Siecień, Murzynowo, Krzyżanowo, Główina, Sobowo. 
Zapewnił, iż w najbliższym czasie będzie również decyzja o podjęciu działań w części zachodniej 
gminy  (np.  w  Turzy  Wielkiej).  Dodał,  iż  w  obecnej  kadencji  samorządu  terytorialnego  tej 
inwestycji  nie  uda  się  wykonać.  Zaproponował,  by  działania  projektowe  podjąć  w  przyszłym 
roku. Pan Wójt Gminy podkreślił,  iż  rozumie potrzebę wykonania  remontu drogi do Trzcianki. 
Podkreślił, iż znajduje się tam również kaplica, do której dojeżdżają wierni i ksiądz proboszcz.  

 
Następnie głos zabrał p. Wojciech Fabisiak, Sołtys Żernik, który zgłosił potrzebę utwardzenia 

nawierzchni  drogi  Żerniki‐Robertowo‐Siecień.  Podkreślił,  iż  z  tej  drogi  korzysta  dużo  małych 
dzieci uczęszczających do szkoły i ich rodziców. Pan Sołtys zgłosił również potrzebę oczyszczenia 
drogi w lesie, od krzyżówki w stronę Żernik (gałęzie drzew rosnących wzdłuż drogi).  

 
Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, w odpowiedzi wyjaśnił, że na wykonanie łącznika drogi 

Robertowo‐Żerniki  zostanie  w  najbliższym  czasie  ogłoszony  przetarg.  Natomiast  wykonanie 
zadania potrwa do trzynastu miesięcy.  

Dodał,  iż  oczyszczenie dróg  z  zakrzaczeń,  zarostów  jest wykonywane na  terenie  gminy na 
bieżąco.  Odchwaszczanie  wykonuje  dwóch  pracowników  etatowych  z  pomocą  trzech 
pracowników z urzędu pracy, ale zadań jest bardzo dużo. Zadanie to wykonywane jest zgodnie  
z kolejnością zgłoszeń, więc bieżące zgłoszenie może być zrealizowane w czasie 2, 3 tygodni.  

 
Następnie  głos  zabrał  Radny,  p.  Sławomir Marciniak,  który  zapytał  o  nowe  informacje  w 

sprawie budowy mostu w Cierszewie.  
Pan Andrzej Dwojnych, Wójt gminy odpowiedział, że otrzymaliśmy pismo od Pana Generała 

Miki,  Dowódcy  Generalnego  Wojska  Polskiego,  w  którym  Dowództwo  Generalne  składa 
deklarację,  że  gdy  pozyskamy materiał  na  wykonanie  pracy  (remont,  przebudowa mostu)  to 
wojsko  ją  wykona.  W  tym  momencie  czynione  są  starania  o  wykonanie  kosztorysu 
inwestorskiego,  który  może  być  wykonany  do  końca  wakacji.  Natomiast  koszt  zakupu 
materiałów należy szacować w setkach tysięcy złotych (700‐800 tys. zł). 

 
Jako  kolejny  głos  zabrał  Radny,  p.  Roman  Mański,  który  zapytał  o  etap  planu  zakupu 

samochodu gospodarczego dla gminy. 
Pan  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  czynione  są  starania,  by  to  zadanie  zrealizować, 

obserwowany jest rynek samochodów używanych. Wyjaśnił, że problem wynika z niemożliwości 
wystawienia  faktury VAT przez przedsiębiorcę sprzedającego samochody używane (najczęściej 
sprowadzane „z zachodu”). Dodał, iż może w najbliższym czasie uda się ten zakup zrealizować.  

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

przycięcie roślin na rondzie i wypielenie chwastów, co wpływa pozytywnie na estetykę terenu i 
bezpieczeństwo przechodniów. Ponadto ułatwia widoczność przestrzeni i nastrój mieszkańców. 
Pani Radna podkreśliła, że widzi zakład fryzjerski usytuowany po drugiej stronie ronda.  

 



Następnie głos zabrał Radny, p. Rafał Nowak, który podziękował Panu Wójtowi za dbałość o 
estetykę w gminie  i przycięcie  zakrzaczeń, usunięcie  chwastów z  terenów zielonych,  co miało 
znaczenie  w dniu obchodzenia uroczystości Bożego Ciała.  

Następnie zgłosił potrzebę oczyszczenia rowu w Sikorzu.  
 
Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy, podkreślił, iż bardzo ważną inwestycją 

dla wielu mieszkańców jest budowa zbiornika retencyjnego w Karwosiekach Cholewicach.  
 
Następnie  głos  zabrał  Radny,  p. Michał Wrześniewski,  który  reprezentując  klub  sportowy 

zgłosił wniosek – prośbę odnośnie infrastruktury boiska. Podkreślił, iż cieszy fakt, że budowane 
są w gminie dwa boiska, tj. w Sikorzu i w Siecieniu, co zaspokaja zapotrzebowania szkół w tym 
zakresie. jednocześnie poprosił o uwzględnienie w przyszłych wnioskach zainwestować środki w 
infrastrukturę  obiektu  sportowego  w  Główinie.  Ważne  jest  samo  boisko  jak  i  wyposażenie 
przyboiskowe, np. oświetlenie obiektu.  

W  odpowiedzi  głos  zabrał  Pan  Wójt  Gminy,  który  zapewnił,  iż  w  przyszłym  roku  będą 
pozyskiwane  środki  zewnętrzne  na  boisko  w  Główinie  (nawodnienie  murawy  i  oświetlenie 
boiska).  Pan  Tadeusz  Borowicki,  Przewodniczący  Rady  Gminy,  poparł  wniosek  Radnego  p. 
Michała Wrześniewskiego. Podkreślił, iż miał możliwość rozmawiać z rodzicami dzieci z Główiny 
o ich zdolnościach i sukcesach sportowych. 

 
Następnie  głos  zabrał  Radny,  p.  Andrzej  Szwech,  który  zaprosił  wszystkich  na  gminne 

zawody sportowo‐pożarnicze zorganizowane w Parzeniu, w niedzielę, tj. 26 czerwca 2022 r. od 
godziny 13:00. Zaprosił również na grochówkę  i bufet.  

 
Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  zaprosił  także  na  jubileusz  czterdziestolecia  gminnego 

związku  emerytów i rencistów zorganizowany jutro od godziny 11:00.  
Następnie poinformował, iż na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy omawiane były 

dwa wnioski, które wpłynęły: 
1) od  Zarządu  Gminnego  Oddziału  OSP  RP,  o  dofinansowanie  kwotą  ok.  135  tys.  zł. 

Radni,  wspólnie,  podjęli  decyzję  o  możliwości  dofinansowania,  jednak  po 
doprecyzowaniu przez Zarząd wnioskowanych potrzeb (określeniu wydatków); 

2) od babci i dziadka opiekujących się zdolną dziewczynką z Sikorza. Dzieckiem nie mogą 
opiekować się rodzice. Dziadkowie mieszkają w baraku, który wymaga remontu. Pan 
Przewodniczący  Rady  Gminy  oświadczył,  że  po  sprawdzeniu  kosztorysu  prac 
potwierdza,  iż  koszt  remontu  wyniesie  ok.  pięć  tysięcy  złotych.  Pomoc  rodzinie 
zostanie  udzielona  jako  zapomoga  celowa  za  pośrednictwem  Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym (zakup materiałów budowlanych).  

 

Ad 10.  

 

Następnie,  Przewodniczący  obradom  p.  Tadeusz  Borowicki  poprosił  Radnych  Rady  Gminy  

o  stanowisko w sprawie protokołów poprzednich Sesji Rady Gminy,  tj.: Protokołu Nr XXXVI/22 Sesji 

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 marca 2022 r. i Protokołu Nr XXXVII/22 Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Państwo  Radni  nie  zgłosili  do  ww.  Protokołów  Sesji  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  żadnych  uwag.  

 



Rada Gminy Brudzeń Duży w głosowaniu jawnym: 

„za” – 12, 

„przeciw” – 0,  

„wstrzymuje się” – 0,  

przyjęła  jednogłośnie: Protokół Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 marca 

2022  r.  i  Protokół  Nr  XXXVII/22  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  z  dnia  

29 kwietnia 2022 r.  

 

  Następnie głos zabrał Pan Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy, który zaprosił wszystkich na 

doroczny  festyn  ‐  „Festiwal  ginących  zawodów” organizowany w dniu  10  lipca  2022  r.  (wiele 

atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych).  

  Pan Tadeusz Borowicki, Przewodniczący Rady Gminy zaprosił na mecz siatkówki.  

 

Ad 11.  

Po wyczerpaniu zagadnień ujętych w porządku obrad XXXVIII sesji, p. Tadeusz Borowicki, 

Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim za udział  i o godz. 1217 zakończył obrady 

XXXVIII Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży. 

 

Protokołowała:                                              Obradom przewodniczył: 

       Marzena Kowalska                         

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży 

Tadeusz Wojciech Borowicki 

 

 


