
 

UCHWAŁA NR XLIV / 316 / 22 

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY 

z dnia 29 grudnia 2022 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy 

Brudzeń Duży za rok 2022 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 2 i ust. 4 Statutu Gminy Brudzeń Duży (Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego z 5 listopada 2018 r. poz. 10589 z późn. zm.),   Rada Gminy 

Brudzeń Duży uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży za rok 

2022, stanowiące odpowiednio następujące załączniki do niniejszej uchwały: 

  

1) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 1; 

2) Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – załącznik nr 2; 

3) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej - załącznik nr 3; 

4) Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej - załącznik nr 4. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Brudzeń Duży. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/316/22 

 Rady Gminy Brudzeń Duży 

 z dnia 22 grudnia 2022 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY  

ZA ROK 2022 

 

W dniu 14.12.2022 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym podsumowano całoroczną 

pracę w/w komisji. 

W roku 2022 Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym 

przez Radę Gminy.  

Podczas posiedzeń Komisja zajmowała się sprawami Urzędu Gminy jak i jednostkami podlegającymi 

temu Urzędowi. 

W trakcie całorocznej kontroli poszczególnych działów i jednostek podlegających Urzędowi Gminy 

rażących niedociągnięć nie stwierdzono, aczkolwiek komisja w trakcie kontroli zwróciła uwagę na 

kilka drobnych niedociągnięć, które to uwzględniła we wnioskach zapisanych w protokołach 

posiedzeń. 

Komisja udzieliła również zaleceń pokontrolnych i wskazówek na co należy zwrócić szczególną uwagę 

w celu poprawy działania niektórych jednostek i działów. 

 

Sprawozdanie zaopiniowała komisja w składzie: 

Przewodniczący Komisji: Adam Roman Mański            

Zastępca Komisji :  Ryszard Skonieczny 

Członek Komisji: Aleksandra Maria Krzemińska   

 

Członek Komisji: Sławomir Karpiński   

 

Członek Komisji: Andrzej Szwech   



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/316/22 

 Rady Gminy Brudzeń Duży 

 z dnia 29 grudnia 2022 roku 

Sprawozdanie 

Podsumowanie pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Brudzeń Duży 

za rok 2022 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2022 odbyła dwanaście spotkań,  zgodnie  

z ustalonym harmonogramem pracy, tj. raz w miesiącu. 

W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pracują Radni: 

1. Anna Pawlikowska – Przewodnicząca Komisji  

2. Ryszard Skonieczny – Zastępca Przewodniczącej Komisji  

3. Iwona Matusiak – Członek Komisji 

4. Sławomir Marciniak – Członek Komisji  

5. Sławomir Karpiński - Członek Komisji. 

Podczas ww. spotkań Komisja rozpatrywała; 

1. Petycję p. Patryka Janusza Króla w sprawie tworzenia Młodzieżowych Rad Gmin,  

w tym ewentualnie w Gminie Brudzeń Duży; 

2. Skargę na urząd Gminy Brudzeń Duży w sprawie trudności ze złożeniem Wniosku  

o dodatek osłonowy w gminie Brudzeń Duży; 

3. Cztery podania o repatriację; 

4. oraz Komisja omawiała bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy  

w Brudzeniu Dużym i Rady Gminy Brudzeń Duży. 

Powyższe Sprawozdanie zatwierdziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Brudzeń Duży w składzie: 

1. Anna Pawlikowska – Przewodnicząca Komisji,  

2. Ryszard Skonieczny – Zastępca Przewodniczącej Komisji, 

3.  Iwona Matusiak – Członek Komisji, 

4. Sławomir Marciniak – Członek Komisji,  

5. Sławomir Karpiński - Członek Komisji. 



Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/316/22 

 Rady Gminy Brudzeń Duży 

 z dnia 29 grudnia 2022 roku 

Sprawozdanie z działalności 

Komisji Budżetowej Rady Gminy Brudzeń Duży 

za 2022r. 

Komisja Budżetowa pracowała w składzie: 

1. Walentyna Kowalska - przewodnicząca komisji 

2. Andrzej Szwech - z-ca przewodniczącej komisji 

3. Iwona Matusiak - członek komisji 

4. Sławomir Marciniak - członek komisji 

5. Tomasz Krankiewicz - członek komisji 

W 2022r. Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których zrealizowane zostały 

wszystkie tematy objęte planem pracy na 2022r. Komisja wykonała następujące 

zadania: 

• zapoznała się z informacją na temat pozyskiwania środków 

pozabudżetowych, realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej 

• wysłuchała informacji Pani Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego na temat jego działalności i planowanych inwestycji 

• dokonała analizy kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek 

oświatowych działających na terenie gminy, wpływów należności podatkowych i 

wielkości umorzeń z poszczególnych sołectw, przebiegu robót publicznych i prac 

interwencyjnych 

• zapoznała się z przebiegiem współpracy Gminy Brudzeń Duży z 

organizacjami pozarządowymi, z wydatkami związanymi z dożynkami i obchodami 



,,Dnia Gminy Brudzeń Duży" 

• przeanalizowała wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania komunikacji 

publicznej. 

•  wyrażała swoją opinię na temat wniosków skierowanych do budżetu na 

rok 2023 

• odbyła dwa posiedzenia wyjazdowe celem oceny stanu dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich 

•  dokonała analizy budżetu Gminy na rok 2023 

• przygotowała propozycje do planu pracy na rok następny. 

 

Wypracowane podczas posiedzeń wnioski Komisja kierowała do Wójta Gminy. 

1. Walentyna Kowalska - Przewodnicząca Komisji 

2. Andrzej Szwech - Z-ca przewodniczącej Komisji 

3. Iwona Matusiak - Członek Komisji 

4. Sławomir Marciniak - Członek Komisji 

5. Tomasz Krankiewicz - Członek Komisji 

 



Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/316/22 

 Rady Gminy Brudzeń Duży 

z dnia 29 grudnia 2022 roku  

 Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej 

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 

 

 Komisja Polityki Społecznej w roku 2022 pracowała w następującym 

składzie: 

Michał Wrześniewski - przewodniczący 

Hanna Skierkowska - zastępca przewodniczącego 

Aleksandra Krzemińska - członek komisji 

Rafał Nowak - członek komisji 

Tomasz Krankiewicz - członek komisji 

 

 Komisja Polityki Społecznej w 2022 roku odbyła 12 posiedzeń, na których 

dyskutowano nad tematami zawartymi w programie pracy Komisji dotyczącymi 

min.  bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy, funkcjonowania GOPS-u, 

funkcjonowania szkół, stanu obiektów sportowych na terenie gminy, 

problematyką Ochotniczych Straży Pożarnych, zarządzania kryzysowego na 

terenie gminy, ochrony środowiska, poruszano tematy bieżące takie jak 

zagrożenia wynikające z napływem uchodźców z Ukrainy , problemami z 

opałem i sytuacją materialną mieszkańców gminy .  Podczas posiedzeń 

analizowano pracę poszczególnych działów UG zajmujących się problematyką 

społeczną.  

 W celu lepszego poznania potrzeb lokalnej społeczności i stałych 

kontaktów z mieszkańcami, praca komisji wymagała poświęcenia dużej ilości  

czasu także poza posiedzeniami. Członkowie komisji cieszą się zaufaniem 

mieszkańców swojej gminy i często stają się mediatorami i wszelkiego rodzaju 

doradcami. Poza zaplanowaną tematyką komisja poruszała sprawy i problemy 

bieżące, zgłaszane przez społeczność lokalną, w tym dotyczące CPK. W celu 



wnikliwego opracowania podjętych tematów zapraszano pracowników gminy, 

szkół i odpowiednich instytucji. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniach 

szczegółowo przedstawiały informacje dotyczące poruszanej tematyki. 

Poszczególne posiedzenia zawsze wiązały się z konstruktywną i wnikliwą analizą 

podejmowanego tematu oraz ustaleniem wniosków do dalszych działań. 

Podsumowując komisja wykonała założony plan pracy, efektem czego były 

protokoły z posiedzeń i wnioski kierowane do Wójta Gminy.  

W związku z powyższym należy stwierdzić że podejmowane zagadnienia były 

odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i w przyszłości należy nadal nimi 

się zajmować.  

 Powyższe sprawozdanie Komisja przyjęła jednogłośnie na posiedzeniu 20 

grudnia 2022  roku. 

 

Przewodniczący Komisji  

Rady Polityki Społecznej 

 

  


