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PROTOKÓŁ Nr XII/12 

z obrad XII Sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie 

z dnia 17 lutego 2012 roku, godz. 1000 

 

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 1000. 
Poza radnymi w sesji uczestniczyli:  
Pan Mirosław Krysiak -Wójt Gminy Nowy Duninów,  
Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy, 
Pani Ewa Romańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, 
Pani Elżbieta Broniecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce, 
Pan Paweł Adamkowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie, 
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik GOK w Soczewce, 
Pani Katarzyna Stawicka – Kierownik GOPS w Nowym Duninowie, 
Pan Remigiusz Brzeziński – Kierownik Posterunku Policji w Nowym Duninowie, 
Pani Teresa Szymańska - Sekretarz Gminy, 
Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy, 
Pan Krzysztof Piłatowicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
Pani Magdalena Kalwas – inspektor, protokolant, 
Sołtysi, oraz zaproszeni goście. 
Listy obecności stanowią załączniki do protokołu. 
 

Do punktu 1-go porządku obrad: 

 Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy 
Duninów.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył XII Sesję Rady Gminy w Nowym Duninowie, powitał 
uczestników i stwierdził prawomocność obrad. 

Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 13 radnych, co stanowi quorum przy którym 
może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 Poinformował iż porządek obrad wszyscy radni otrzymali wcześniej, następnie zapytał 
Radnych i Wójta Gminy, czy chcą wprowadzić zmiany do proponowanego porządku obrad.  

Radny Wiesław Michalski, wniósł uwagę, że proponowany porządek obrad nie jest zgodny z art. 23 
pkt. 2 Regulaminu Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy jest to wniosek czy uwaga. Pan Wiesław Michalski 
odpowiedział, ze jest to tylko uwaga.  

Przewodniczący poprosił radnego Michalskiego, o przybliżenie tematyki tego paragrafu. 

Radny Michalski powiedział, że w paragrafie 23 jest zapisane: „porządek obrad obejmuje w 
szczególności , pkt 2 – informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym”. 

Odpowiedział Pan Przewodniczący, że taką informację składa na komisjach, takowa decyzja 
została podjęta na posiedzeniu komisji rewizyjnej i komisja przystała na taki porządek obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że o wszystkich pracach informuje radnych na 
wspólnych posiedzeniach komisji, przed obradami sesji, natomiast praca podczas sesji jest 
uroczystym aspektem. jeśli natomiast będzie wniosek o ponowne włączenie punktu do porządku 
obrad, to punkt ten zostanie ponownie wprowadzony do porządku obrad.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał o dalsze uwagi do porządku obrad. Innych uwag 
nie wniesiono i przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad XII sesji. 
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Wyniki głosowania: 

 za przyjęciem porządku obrad głosowało - 13 radnych 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad XII sesji Rady Gminy w Nowym 

Duninowie został przyjęty.  

Przyjęty porządek obrad: 

 Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;  

 Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami; 

 Interpelacje, postulaty i zapytania radnych; 

 Informacja o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy Nowy Duninów; 

 Informacja z działalności LKS „WISŁA” za 2011 rok; 

 Informacja z działalności GOSiR za 2011 rok; 

 Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy w Nowym Duninowie za II 
półrocze 2011 roku; 

 Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Nowy Duninów za 2011 rok; 

 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Nowy 
Duninów; 

 Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
1) projekt uchwały nr 1 – Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 

rok; 
2) projekt uchwały nr 2 – w sprawie wprowadzenia zmian do planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Nowy Duninów na lata 2009-2013 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym; 
3) projekt uchwały nr 3 – w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowościach: 

Nowy Duninów, Trzcianno i Stary Duninów, zajętych pod drogi gminne; 
4) projekt uchwały nr 4 – w sprawie zgody na lokalizację miejsca pamięci narodowej w 

miejscowości Lipianki; 
5) projekt uchwały nr 5 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy 

Duninów; 

 Sprawy różne;   

 Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy; 

 Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, o tym że swoją nieobecność na dzisiejszej 
sesji usprawiedliwili Pan Henryk Kamiński, Pani Teresa Michalska, oraz późniejsze przybycie na 
obrady Pan Sławomir Waćkowski, poinformował także, że jest wyłożony do wglądu protokół z XI 
sesji Rady Gminy.  

 

Ad.2. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami, 

 Wójt Gminy Nowy Duninów Pan Mirosław Krysiak złożył ustną informację o swojej pracy 
między sesjami.  

Powitał wszystkich obecnych na sesji Rady Gminy i powiedział, że ma przyjemność przekazać 
informację z działalności międzysesyjnej, po raz pierwszy w tym roku. Powiedział, że zacznie od 
problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem w odniesieniu do występujących silnych 
mrozów, a ostatnio także opadów śniegu.  
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Silne mrozy wszędzie powodowały duże utrudnienia, w naszym działaniu głównie dotyczyły 
zamarzania kanalizacji oraz wodociągu i stawiały w trudnej sytuacji osoby, które nie były 
przygotowane do zimy, które na co dzień potrzebują pomocy, a w tym okresie ta pomoc była 
konieczna, i na co dzień tą pomoc otrzymywali. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we 
współpracy z policją, na bieżąco monitorował sytuację, Wójt Gminy wspomniał, że także prosił o 
zgłaszanie gdyby zaistniała potrzeba pomocy, aby w tej trudnej sytuacji przy mrozach 
trzydziestostopniowych, nikt nie pozostał bez pomocy.  

W ostatnim czasie, wiele prac wykonywanych było na awariach kanalizacji i wodociągu, sytuacja 
szczególna z uwagi na brak śniegu. Na bieżąco konserwatorzy jak i pracownicy referatu rozwoju 
gospodarczego, byli do dyspozycji mieszkańców. 

Pan Wójt powiedział, ze ma nadzieję że ustabilizowała się sytuacja z przepompownią w 
Popłacinie, zainwestowane zostały środki, zrezygnowano z założenia zasuw na wodociągu, żeby 
te środki przesunąć na założenie nowego filtra za kwotę około 20 000 zł brutto, zobaczymy jak 
sytuacja będzie wyglądała na wiosnę, czy zapachy bardzo uciążliwe, będą mniejsze po założeniu 
tego filtra.  

Inwestycje, trwają przygotowania projektowe do inwestycji, złożone zostały wnioski na rozbudowę 
stacji oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie, na budowę drogi gminnej w Nowym Duninowie, 
ul. Wierzbowa oraz drogi gminnej w Karolewie. Na wiosnę ruszą prace przy odbudowie stawów w 
Nowym Duninowie.  

Przeciągają się sprawy związane z projektowaniem drogi w Brwilnie Dolnym, droga ta jest 
projektowana w ramach specustawy, Starosta Płocki poprosił o dodatkowe dokumenty dot. 
zagospodarowania całego terenu, oraz poddał pod wątpliwość rozmieszczenie w najbliższym 
czasie mediów.  Po konsultacjach z mieszkańcami droga będzie miała 9 m. 

Została podpisana umowa z Komunikacją Miejską w Płocku, kwota dopłaty za usługi świadczone 
przez Komunikację Miejską  to 154 000zł.  

Podpisano umowę na usługi urbanistyczne na terenie naszej gminy, tzw. decyzje urbanistyczne, 
tam gdzie nie ma planu, usługi te będzie świadczyła Pani Alicja Pejta.   

Internet szerokopasmowy, Telekomunikacja Polska uruchomiła linię, jest możliwość podłączenia do 
sieci, ale są drobne problemy w Popłacinie i Brwilnie. Natomiast dokonano 40 przyłączy do sieci w 
Soczewce i Brwilnie Dolnym.  

Od 1 marca tego roku, w ramach prac społecznie użytecznych zostanie zatrudnionych  10 osób, 
na 10 godzin tygodniowo.  

Pan Wójt poinformował, o sprzedażny działki w Nowym Duninowie, powiedział, że nadal do 
sprzedania są dwie, a także są działki do sprzedania w Dzierząznie i Karolewie. Powiedział, że 
przed nami trudne negocjacje w sprawie konserwacji oświetlenia na terenie gminy Nowy Duninów. 
Zakład Energetyczny nie z każda gminą podpisał umowę na konserwację, u nas umowa 
obowiązuje do końca kwietnia tego roku i wygasa.  

Obecnie odbywają się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP, jedno już się odbyło – w 
Nowym Duninowie.  

Mamy nowego Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „WISŁA”, jest nim Pan Waldemar Kijek. Pan 
Wójt pogratulował Panu Kijkowi i życzył sukcesów w tej społecznej, odpowiedzialnej i pracy, aby 
przyniosła zadowolenie.  

Odbyły się spotkania opłatkowe z seniorami z terenu Nowego Duninowa, które odbywają się co 
roku.  

Pan Wójt powiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się uhonorowanie medalami par które 
przeżyły ze sobą 50 lat, pożycia małżeńskiego.  

W dniu 14 kwietnia tego roku, odbędzie się Rajd Motorowy pod patronatem Wójta Gminy Nowy 
Duninów. Pan Wójt powiedział, że będzie to spotkanie motocyklistów, którzy będą wędrowali 
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szlakiem Pamięci Narodowej, odbędzie się także spotkanie w Soczewce i Pan Wójt chciałby żeby 
w tym spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Sumliński.   

W chwili obecnej Tygodnik Płocki organizuje plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza”, gmina Nowy 
Duninów jest nominowana w kategorii „W regionie”. Przez cały ten czas mieszkańcy gminy Nowy 
Duninów i nasi przyjaciele będą mogli głosować na „Modernizację boiska i budowę Orlika przy 
szkole w Nowym Duninowie”, za pomocą wyciętych z Tygodnika i przesłanych na adres redakcji 
kuponów, lub wysyłając sms.  

Pracujemy nad Programem ochrony zwierząt, program bardzo kosztowny, w tej chwili jesteśmy w 
trakcie zbierania opinii.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak zapytał, czy są pytania do przedstawionej 
informacji,  

Pytanie zadał Pan Tomasz Sieradzki, obecny na sesji, powiedział ze nasunęły mu się trzy pytania: 

1. Po pierwsze czy projektowana droga w Brwilnie Dolnym, (9 m) jest zgodna z 
obowiązującym prawem, 

2. Po drugie jakie będzie stanowisko Pana Wójta odnośnie argumentów przedstawianych 
przez Pana Starostę, 

3. A po trzecie jaki będzie przybliżony termin realizacji, ponieważ jest szereg zapytań ze 
strony mieszkańców, a także jest duże zainteresowanie kupnem działek w tej miejscowości.  

Odpowiedział pan Wójt Mirosław Krysiak: 

1. Droga projektowana jest dziewięcio metrowa, i taka pozostanie, natomiast powstaje 
problem kolizji tej drogi z planem obowiązującym, ponieważ my wyjmujemy z 15 metrów – 
9 metrów na drogę, natomiast Starosta płocki poddał pod wątpliwość kwestię jak będą 
wydawane zezwolenia chociażby na ogrodzenie, ponieważ właścicielem pozostałych 
sześciu metrów będzie osoba która ma prawo do własności. Doszliśmy do kompromisu, że 
wyznaczymy linie rozgraniczające, będą one dotyczyły obecnych linii zapisanych w planie. 

2. Kwestia czasu, ta droga musi być elementem planu, który nadal będzie obowiązywał, 
dlatego musi powstać plan zagospodarowania całego  terenu wokół drogi.  

Bardzo istotna jest kwestia mediów, czyli chodników, oświetlenia, ponieważ nie będzie tam 
na nie miejsca, ponieważ zgodnie z projektem droga musi mieć określone parametry, w 
pierwszym etapie będzie to droga żwirowa. 

Termin realizacji – będzie wtedy, gdy Starosta wyda decyzję. 

Radny Waldemar Kijek powiedział, że trwa to już bardzo długo około 9 lat, skoro jest „spec ustawa” 
to powinno to się odbyć szybciej.  

Odpowiedział Pan Wójt, ze „spec ustawa” obowiązuje od roku 2008, problem jest w sprawach 
formalnych, Starosta płocki,  od momentu wydania pozwolenia na budowę Starosta ma 3 miesiące 
na wydanie decyzji w ramach „spec ustawy”. Mam nadzieję ze do jesieni ta drogę udrożnimy, nie 
pobudujemy a udrożnimy. Jeśli ktoś chce poznać szczegóły, to zapraszam do Starosty i dokładnie 
zweryfikujemy w czym tkwi problem. 

Pan Tomasz Sieradzki ponownie zadał pytanie : jakie jest stanowisko Pana Wójta w tej sprawie. 

Odpowiedział Pan Wójt, że stanowisko jest takie jak mieszkańców. 

Więcej pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono.  

 

Ad.3. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych, 

Pan Stanisław Starzyński – powiedział, że mieszkańcy Lipianek cieszą się z drogi, która została 
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zrobiona w ubiegłym roku, ale już dziś okazuje się że jest to partactwo, już na chwilę obecną są 
dziury w drodze, jazda samochodem jest bardzo trudna. Powiedział, ze sądzi ze firma wykonująca 
ta drogę popełniła jakiś błąd, ponieważ po kilku miesiącach użytkowania ona jest w fatalnym 
stanie.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował że od tej pory na sesji obecnych jest 14 radnych. 

 
Ad.4. Informacja o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy Nowy Duninów, 

Informacje na temat bezpieczeństwa przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Nowym 
Duninowie Pan Remigiusz Brzeziński.  

Informacje wszyscy radni otrzymali na piśmie. 

Powiedział, ze w poprzednich latach zaobserwowano spadek przestępczości, natomiast w roku 
2011 nastąpił jej wzrost, ale także wzrost wykrywalności.  

Nie do końca posterunek policji był w stanie zabezpieczyć prewencyjnie teren całej gminy, 
ponieważ pracowały trzy osoby (1 policjant przeszedł do innego posterunku, 2 policjantów 
przebywało przez trzy miesiące na zwolnieniach lekarskich). 

Radna Ewa Kowalak zapytała Pana Kierownika o zakaz wjazdu na jedną z ulic na terenie tzw. 

”osiedla” w Nowym Duninowie, mamy piękne nowe chodniki, pobudowane ze środków unijnych, z 
jej obserwacji wynika, ze czasami na tych uliczkach parkują jednocześnie trzy tiry. 

Odpowiedział Pan Kierownik, do chwili obecnej nie było takich interwencji, ale teraz będą 
przeprowadzone, natomiast to czy stoi tam znak zakazujący wjazdu, to nie ma większego 
znaczenia, ponieważ zespól pojazdów powyżej 12 metrów długości nie może wjeżdżać na uliczki 
osiedlowe, a tym bardziej parkować. 

Podobnie jest jeśli chodzi o drogę w Lipiankach, były sygnały o wjeżdżaniu pojazdów 
ponadgabarytowych, również się tym zajmą.  

Radny Edward Stański powiedział, że niepokoją go akty dewastacji które ostatnio pojawiają się 

na terenie Nowego Duninowa, i uważa że warto się temu przyjrzeć bo staja się coraz częstsze.  

Radny Waldemar Kijek powiedział, że na ostatnim posiedzeniu komisji radni rozmawiali bardzo 
dużo na temat bezpieczeństwa - zapytał czy zjawisko narkotyków, czy jest to zjawisko które policja 
odnotowała, czy na chwilę obecną widzi to tylko społeczeństwo, 

Odpowiedział Pan Kierownik, że do chwili obecnej takich zgłoszeń nie było, żeby ktoś handlował 
narkotykami na terenie naszej gminy, nie udało się do chwili obecnej nikogo zatrzymać, może 
także z powodu braku psa tropiącego. W 2010 roku, była przeprowadzona akcja kontroli na 
posiadanie narkotyków. 

Pani Elżbieta Broniecka, powiedziała, że zgłaszała już przypadek znalezienia po każdym 

weekendzie, na estradzie (boisko szkolne przy szkole podstawowej w Soczewce), opakowań po 
marihuanie, w dniu znalezienia w szkole przebywała Pani od uzależnień, i nie miała problemu z 
rozpoznaniem narkotyku, także problem istnieje i był zgłaszany na posterunku policji w Nowym 
Duninowie.  

Pan Tomasz Sieradzki powiedział, że w chwili obecnej w Płocku jest pies świeżo przeszkolony, 

który dobrze szuka, pies jest w zespole ds. wykrywania narkotyków w Płocku.  

Radny Bolesław Szymański – powiedział, ze na boisku w Soczewce jest monitoring. 

 Pani Elżbieta Broniecka, powiedziała ze jest ale widać tylko zarysy postaci, zostało to zgłoszone, 

ale były także przypadki że wieczorem w weekend ktoś wchodził, na teren boiska, odkręcali sobie 
bramę i wchodzili, za pierwszym razem nie zostali ukarani i sytuacja powtórzyła się ponownie.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.  
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Ad.5. Informacja z działalności LKS „WISŁA” za 2011rok; 

Informacja została przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu.  

Informację przedstawił Prezes Klubu LKS „WISŁA” Pan Waldemar Kijek, powiedział, że w 
stowarzyszeniu  są trzy drużyny piłkarskie: Drużyna Trampkarzy, Drużyna Juniorów – która zajęła 
2 miejsce w lidze okręgowej, oraz Drużyna Seniorów – która na koniec ubiegłego sezonu 
wiosennego i jesiennego zajęła 3 miejsce,. 

W roku ubiegłym odbył się turniej dzikich drużyn, w którym udział brało 12 drużyn. LKS 
zorganizował jeden mecz charytatywny, ze zbiórką pieniędzy dla chorego chłopca. 

Działalność Klubu, prowadzona jest z dotacji. 

Po raz pierwszy w roku ubiegłym, przy współudziale Wójta Gminy i Banku Żywności w Płocku, 
zorganizowano zbiórkę żywności, prowadzona przez osoby bezrobotne oraz młodzież z 
Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie. 

Pan Kijek skierował podziękowania do Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy za wsparcie 
w postaci koszulek dla drużyn piłkarskich. Następnie podziękował Pani Katarzynie Majchrowskie 
za prowadzenie spraw administracyjnych Klubu, Pani Skarbnik za pomoc, Dyrektorom Szkół z 
terenu gminy, podziękował także działaczom stowarzyszenia za pomoc i współpracę: Janowi 
Szymkowiak, Edwardowi Stańskiemu, Władysławowi Lewandowskiemu, Zdzisławowi 
Chojnackiemu, Panu Kościeszyńskiemu, Justynie Stefańskiej, Małgorzatom Stańskim, 
Wojciechowi Kijek. 

Radna Ewa Kowalak – podziękowała Panu Waldemarowi Kijek za pomoc w zorganizowaniu 
ubiegłorocznej imprezy Turniej Sołectw. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak podziękował Panu Prezesowi Klubu 
LKS „WISŁA”, oraz wszystkim członkom stowarzyszenia za pracę i zaangażowanie w imieniu całej 
Rady Gminy. 

Kolejno Pan Wójt Mirosław Krysiak,  powiedział, ze z przedstawionej informacji wynika, ze razem 
można więcej, i można realizować wiele spraw płacąc za nie. W naszym stowarzyszeniu pracują 
ludzie, którzy nie liczą na zapłatę, pracują społecznie nie licząc swojego czasu.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.  

 
Ad.6. Informacja z działalności GOSiR za 2011 rok,  
Informacja została przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu.  

Informację Przedstawił Pan Wójt Mirosław Krysiak. Pytań do informacji nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.  

 

Ad.7.  Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy w Nowym Duninowie za II półrocze 2011 
roku; 

Informację przedstawiła Pan Wójt Mirosław Krysiak, informacja została dokładnie przeanalizowana 
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta. 

 

Ad.8. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Nowy Duninów za rok 2011; 

Informację przedstawiła Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział, ze średnio rocznie wpływa do 
urzędu gminy około 25-30 wniosków dot. zdjęcia wyrobów azbestowych. 
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Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta. 

 

Ad.9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Nowy Duninów; 

Informację przedstawiła Pani Skarbnik, wskazała w których grupach to wymagalne wynagrodzenie 
nie zostało osiągnięte.  

Następnie głos zabrał Pan Wójt powiedział, że na chwilę obecną nie ma  dobrego rozwiązania, 
poza dołożeniem z budżetu dodatkowych godzin jako nadgodziny dodatkowe dla nauczycieli.  
Następnie nastąpiła dyskusja na temat sprawozdania.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Projekt uchwały nr 1 Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok;  
 

Projekt uchwały nr 1 przedstawił Pani Skarbnik, powiedziała, że zmiany dotyczą przesunięć kwot 

między działami księgowości. Uchwała była szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu 

komisji.Pytań do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1. 
W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

 za przyjęciem uchwały głosowało -  14 radnych, 

  przeciw głosowało – 0 radnych, 

głosów  wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta.  

 

Projekt uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian do planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy 
Duninów na lata 2009-2013 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym; 
 

Projekt uchwały nr 2 omówił Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego, uchwała została szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy. 
Radny Edward Stański zapytał, na czym będzie polegała rozbudowa oczyszczalni w Nowym 
Duninowie.  
Odpowiedział Pan Piłatowicz – działka, na której znajduje się oczyszczalnia w Nowym Duninowie 
stanowi jedność z całym terenem szkoły podstawowej w Nowym Duninowie, działka ta nie jest 
wydzielona geodezyjne. Do istniejącego budynku zostanie dobudowana druga hala reaktorów, 
budynek zwiększy się dwukrotnie.  
Radny Wiesław Michalski – powiedział, że skoro budynek oczyszczalni ma być rozbudowany, 
rozbudowana hala reaktorów, to czy musi to być robione na terenie przyszkolnym. 
Odpowiedział Pan Wójt, że każda lokalizacja jest lokalizacją dyskutowaną, jest to system 
oczyszczania zamkniętego, nie raz mamy problemy, ale z osadem, ponieważ ostatnio brak 
punktów które zabierają osad z oczyszczalni, ale w nowej technologii osad ten będzie odciskany. 
Problemy z lokalizacja będą powstawały, ale w chwili obecnej mamy skanalizowane prawie ¾ 
gminy. Mieszkańcy Karolewa, Starego Duninowa czekają na skanalizowanie.   
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 2. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 
W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

  

Projekt uchwały nr 3 w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowościach: 
Nowy Duninów, Trzcianno i Stary Duninów, zajętych pod drogi gminne; 
 

Projekt uchwały nr 3 przedstawił Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział, ze przejmujemy od 
Starosty Płockiego nieodpłatnie działki w miejscowościach Nowy Duninów, Trzcianno i Stary 
Duninów pod drogi gminne, w celu dalszego wykonywania planów. 

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych,  

głosów wstrzymujących się – 0 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

  

Projekt uchwały nr 4 w sprawie zgody na lokalizację miejsca pamięci narodowej w miejscowości 
Lipianki; 

 

Projekt uchwały nr 4 omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak, od mieszkańców Lipianek wpłynęło pismo 
dot. Zgody na lokalizację płyty pamiątkowej w tej miejscowości, na terenie przy szkole filialnej w 
Lipiankach. 

Radny Jerzy Nowacki – powiedział, ze jest to inicjatywa społeczna, mieszkańcy Lipianek chcą 
upamiętnić miejsce pamięci narodowej wysiedlenia mieszkańców Lipianek w 1944 roku, przez 
ówczesnego okupanta. Pomnik będzie w formie płyty granitowej. Pobudowany ze składek 
dobrowolnych i sponsoringu. 

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych,  

głosów wstrzymujących się – 0 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
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Projekt uchwały nr 5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów; 

 
Projekt uchwały nr 5 omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak.  

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Ad.11. Sprawy różne 

Pan Sołtys Stanisław Starzyński podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie zgody na 

lokalizację miejsca pamięci narodowej w miejscowości Lipianki. Następnie poprosił o rozważenie 
możliwości podniesienia prowizji sołtysom.  

Odpowiedział Pan Wójt – powiedział, że faktycznie sołtysi mają ustalone prowizje na stałym 
poziomie. Sołtysi, którzy mają sołectwa rolnicze, będą mieli prowizje na tym samym poziomie, 
ponieważ podatek rolny nie wzrósł. 

Następnie Pan Wójt powiedział, że jeżeli jest potrzeba zrobienia zebrania sołeckiego, to Pan Wójt 
chętnie będzie w nim uczestniczył. 

Kolejno przedstawił sołtysom materiał dotyczący inicjatywy lokalnej (materiały sołtysi otrzymali 
przed rozpoczęciem obrad sesji). 

Pani Sołtys Barbara Gątarek  zgłosiła sprawę nie odśnieżenia drogi w miejscowości Dzierzazna 

(droga dojazdowa do budynku). 

Odpowiedział Pan Wójt, że droga jest już odśnieżona, po prostu operator odśnieżarki potraktował 
drogę jako prywatną.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak poinformował, że 4 lutego tego roku, 
odbyło się walne zebranie w jednostce OSP w Nowym Duninowie, na którym członkowie OSP 
złożyli podziękowania na ręce Pana Przewodniczącego dla całej Rady Gminy za 
termomodernizację budynku strażnicy OSP w Nowym Duninowie.  

Następnie poinformował, że od kolejnej sesji do porządku obrad wraca punkt – informacja 
Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami. 

 

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania, 

Ad.1.Droga w Lipiankach - Wykonanie tej drogi objęte jest gwarancją, na wiosnę dokonamy jej 
przeglądu, bo rzeczywiście powybijały się dołki, należy to uzupełnić, i zostanie to wykonane w 
ramach gwarancji przez wykonawcę.   

 

Ad.13. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy; 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze podczas dzisiejszej sesji wyłożony był do wglądu 
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protokół z XI sesji Rady Gminy, zapytał czy są uwagi do protokołu. Uwag nie wniesiono.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z XI sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem protokołu głosowało - 13 radnych, (jeden radny zwolnił się z dalszej części 

obrad) 

            głosów przeciw – nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z XI sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie 
został przyjęty. 

 

Ad.12. Zakończenie obrad, 

 Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Andrzej Pietrzak zakończył obrady XII 
Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady dwunastej Sesji Rady Gminy w Nowym 
Duninowie”. 

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1400. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

W Nowym Duninowie 

/-/ Andrzej Pietrzak 

 

          
                 /-/ Andrzej Pietrzak 
 

Protokółowała 

Magdalena Kalwas 


