
 

UCHWAŁA NR XXXIV / 248 / 21 

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

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

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   
z 2021 r. poz. 1372 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 
2021, 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. 

  

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIV/248/21 

Rady Gminy Brudzeń Duży 
z dnia 30 grudnia 2021 r. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży  
za rok 2021 

W roku 2021 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brudzeń Duży odbyła dwanaście 
posiedzeń zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Gminy. 

Podczas posiedzeń Komisja zajmowała się sprawami Urzędu Gminy i jednostek 
podlegających temu Urzędowi. 

W trakcie całorocznej kontroli poszczególnych działów i jednostek podlegających 
Urzędowi Gminy nie stwierdzono rażących niedociągnięć; aczkolwiek Komisja w trakcie 
wnikliwej kontroli zwróciła uwagę na kilka drobnych niedociągnięć, które uwzględniła we 
wnioskach zapisanych w protokółach posiedzeń. 

Ponadto Komisja wprowadziła do kontroli po I półroczu działalności Dział 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Miało to na celu pilnowanie efektywności selekcji odpadów i kosztów z tym 
związanych. 

Komisja udzieliła również zaleceń pokontrolnych w celu poprawy pracy niektórych 
działów i jednostek podlegających ww. Urzędowi. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży  

za rok 2021 zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brudzeń Duży w składzie: 

1. Adam Roman Mański - Przewodniczący Komisji                    

2. Ryszard Skonieczny – Zastępca Przewodniczącego Komisji  

3. Sławomir Karpiński – Członek Komisji                                    

4. Aleksandra Maria Krzemińska - Członek Komisji                  

5. Andrzej Piotr Szwech - Członek Komisji                              

 

 

 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIV/248/21 

 Rady Gminy Brudzeń Duży 
 z dnia 30 grudnia 2021 r. 

Sprawozdanie 
Podsumowanie pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2021 odbyła trzynaście spotkań,  
tj. dwanaście spotkań zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy: raz w miesiącu  
oraz jedno dodatkowe w miesiącu maju 2021 r. 

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. Adama Matyszewskiego w sprawie uchwały zobowiązującej Rząd RP  
do udzielenia pisemnej gwarancji od producentów szczepionek SARS-CoV-2,  
że ponoszą odpowiedzialność za negatywne skutki uboczne; 

2. Trzy podania o repatriację; 
3. Konflikt sąsiedzki w miejscowości Parzeń oraz 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. 

 

 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXXIV/248/21 

 Rady Gminy Brudzeń Duży 
z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 
 

Sprawozdanie z działalności  
Komisji Budżetowej Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 

za 2021r. 

 

W 2021r. Komisja odbyła 12 posiedzeń, podczas których zajmowała się 

sprawami ujętymi w planie pracy na 2021r. Dotyczyły one analizy projektu i wykonania 

budżetu gminy, pozyskiwania środków pozabudżetowych, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, oceny stanu dróg i prowadzonych na nich pracach 

remontowych. Zajmowano się także analizą zadłużenia gminy i prawidłowościami spłaty 

tegoż zadłużenia, wpływem należności podatkowych z poszczególnych sołectw, czy  

gospodarowania mieniem gminnym. Interesowano się sprawą realizacji inwestycji 

zaplanowanych na 2021r. jak również kosztami poniesionymi na realizację tychże 

zadań. Rozmawiano na temat funkcjonowania i finansowania komunikacji na terenie 

gminy. W okresie wiosenno - letnim odbyły się dwa posiedzenia wyjazdowe, podczas 

których dokonano przeglądu stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W 

czasie roboczych spotkań Komisja wypracowywała wnioski. Większość z nich dotyczyła 

złego stanu dróg.  

W wypracowanych wnioskach Komisja występowała o poprawę stanu dróg, o 

łatanie dziur w nawierzchniach bitumicznych, wycinkę zakrzaczeń, obcięcie poboczy, o 

poprawę nawierzchni na drogach powiatowych. Bieżąca realizacja tych wniosków nie 

nadąża jednak za oczekiwaniami mieszkańców. Nadal w tej kwestii mamy jeszcze dużo 

do zrobienia. 

W podsumowaniu sprawozdania z działalności za 2021r. Komisja zwraca uwagę 

na ciągłą i efektywną poprawę stanu dróg, ich remonty i modernizacje, udrażnianie 

rowów,  bieżące łatanie dziur w nawierzchniach bitumicznych i potrzebę nowych 

inwestycji drogowych. 



Sprawozdanie zaopiniowała Komisja w składzie: 

1. Walentyna Kowalska - przewodnicząca 

2. Andrzej Szwech - wiceprzewodniczący 

3. Iwona Matusiak - członek 

4. Sławomir Marciniak - członek 

5. Tomasz Krankiewicz - członek 

 



Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXXIV/248/21 

Rady Gminy Brudzeń Duży  
W dniu 30 grudnia 2021 r. 

 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej 

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 

 Komisja Polityki Społecznej w roku 2021 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 2021 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi, komunikacją autobusową 
oraz problemy związane z pandemią a w szczególności z dostępnością do specjalistów.  
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 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.  

 Powyższe sprawozdanie Komisja przyjęła jednogłośnie na posiedzeniu  
7 grudnia 2021 roku. 
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