
PROTOKÓŁ Nr IV/11
z obrad IV Sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie

z dnia 17 luty 2011 roku.

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,
Pan Ryszard Cieślak  – Komendant Policji w Gąbinie,
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 ds. biura rady i i informacji niejawnych - protokolant,
sołtysi wsi (w imieniu pani sołtys wsi Wola Brwileńska w obradach udział wzięła Pani Maria 
Stefańska) oraz zaproszeni goście.
Listy obecności stanowią załączniki do protokółu.

Do punktu 1-go porządku obrad:
Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy 

Duninów.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył IV Sesję Rady Gminy w Nowym Duninowie, powitał 
uczestników i stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 15 radnych, co stanowi quorum przy 
którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów Andrzej Pietrzak poinformował że jest 
wyłożony do wglądu protokół z III Sesji Rady Gminy Nowy Duninów.
Poinformował  także  iż  porządek  obrad  wszyscy  radni  otrzymali  wcześniej,  następnie 
zapytał radnych i Wójta Gminy, czy chcą wprowadzić zmiany do proponowanego porządku 
obrad. 
Zmian do proponowanego porządku obrad nie wniesiono. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  IV  sesji  Rady 
Gminy,
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem porządku obrad głosowało - 15 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

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

Duninowie został przyjęty. 
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Przyjęty porządek obrad:

• Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad; 
• Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;
• Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
• Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
• Informacja o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy Nowy Duninów;
• Informacja z działalności GOSiR i LKS za 2010 rok;
• Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II półrocze 2010 

roku;
• Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Nowy Duninów;
• Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w obrębie wsi Soczewka gmina Nowy Duninów;

2) przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego;
3)  zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, nagród oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie;
4)  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
5)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
pożyczek;
6)  Uchwała Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2011 rok;
7)  uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Nowy Duninów w ciepło, 
energię elektryczną, paliwa gazowe na lata 2010 – 2025;

• Sprawy różne;
• Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
• Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Gminy;
• Zakończenie obrad sesji.

Ad.2 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami,
Przewodniczący Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  Pan  Andrzej  Pietrzak złożył 

ustną informację o swojej pracy między sesjami.
Powiedział, że w okresie między sesjami uczestniczył w kilku spotkaniach:

• 12 stycznia  odbyło  się  spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami 
samorządów w Poświętnej  koło Płońska, jednym z tematów było podsumowanie 
ubiegłorocznej  powodzi,  Wojewoda  podziękował  wszystkim  uczestniczącym  w 
usuwaniu skutków powodzi, jak wiemy nasze jednostki OSP uczestniczyły w tych 
akcjach za co serdecznie dziękujemy. 

• Komendant Wojewódzki Policji na wspomnianym wcześniej spotkaniu przedstawił 
stanowisko Komendy Wojewódzkiej w sprawie reorganizacji Policji, a w zasadzie 
reorganizacji Posterunków Policji w Województwie mazowieckim. 

• Odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej, na którym 
przedstawiono funkcjonowanie jednostek Straży w tym jednostek OSP. 
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W spotkaniu tym uczestniczył także przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad,  nie mam dobrych wiadomości jeśli chodzi o przebudowę drogi krajowej Nr 62, 
została przesunięta w czasie.

• Wspólnie  z  Panem  Wójtem  i  Panią  Ewą  Kowalak  –  Przewodniczącą  Komisji 
EKSTiSS,  uczestniczyłem  w  spotkaniu  noworocznym  zorganizowanym  przez 
Starostwo Powiatowe w Płocku,

• 12 lutego odbyło się walne zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie,

• uczestniczyłem  także  w  spotkaniu,  gdzie  zostało  podpisane  porozumienie, 
pomiędzy Wójtem a Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Duninowie, w sprawie 
termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Nowym Duninowie,

• 15 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Kultury Sportu Turystyki i Spraw 
Społecznych, oraz wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy w sprawie 
zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję.

Stała praca to dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w każdą środę w godzinach od 1600 

do 1700.    
Pytań do powyższej informacji nie wniesiono.

Ad.3 Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami,
Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak złożył ustną informację o swojej pracy 

między sesjami. 
Powitał wszystkich obecnych na sesji Rady Gminy i przedstawił działania jakie w ostatnim 
czasie podejmowane są w urzędzie:

• realizowana jest bardzo duża inwestycja przy wsparciu środków unijnych w ramach 
Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  –  usługi  podstawowe,  a  mianowicie 
budowa kanalizacji  w miejscowości Brwilno Dolne część Woli Brwileńskiej. Mimo 
trudnych  warunków  na  wykonywanie  tych  prac,  wykonawca  zdecydował  o 
prowadzeniu  prac.  Podpisywane  są  porozumienia  z  mieszkańcami,  jest  bardzo 
dużo podań o podłączenie do kanalizacji. 

• Wyłoniono nowego wykonawcę na projekt drogi w Brwilnie Dolnym – poprzednia 
firma  upadła.  Termin  zakończenia  projektu  drogi  to  jest  wrzesień  tego  roku, 
następnie Starosta mósi wydać decyzję a więc prace prawdopodobnie rozpoczna 
się w przyszłym roku, 

• Jesteśmy w trakcie rozliczania drogi w Dzierząznie, wydział kontroli chciał naliczyć 
korektę w wysokości 2% - po pertraktacjach Wójta odstąpiono od naliczenia korekty 
i podpisano porozumienie. Inwestycja jest zakończona.

Aktualnie złożone wnioski:

• Na  termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum  w  Nowym 
Duninowie  –  w  ramach  Związku  gmin  Regionu  Płockiego,  wniosek  złożony  ale 
jeszcze nie został oceniony, 

• Na budowę boiska pełnowymiarowego w Nowym Duninowie, na dzień dzisiejszy 
będzie to jedyne boisko w powiecie płockim. Projekt w chwili  obecnej w ocenie, 
natomiast otrzymaliśmy informację od Marszałka Województwa Mazowieckiego, że 
przyznano nam środki na budowę boiska ORLIK, 
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• Na budowę drogi w Lipiankach w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

• Stawy w Nowym Duninowie – trwają przygotowania do podpisania umowy,

• Złożono  wniosek  na  Program  operacyjny  „RYBY”  -  związany  z  infrastrukturą 
turystyczną, 

Bezpieczeństwo, Policja, Straż, zabezpieczenie powodziowe, sport:

• Tematem  dzisiejszego  spotkania  jest  także  bezpieczeństwo,  zostanie 
przedstawiona informacja na ten temat przygotowania przez kierownika Posterunku 
Policji w Nowym Duninowie. Niepokojąca jest informacja przekazana na spotkaniu z 
Wojewodą  Mazowieckim  dotycząca  reorganizacji  Posterunków  Policji  w 
województwie mazowieckim,

• Odbywają  się  spotkania  wyborcze  w  jednostkach  OSP,  jedno  już  się  odbyło  w 
Nowym Duninowie,

• Od wielu miesięcy trwają rozmowy na temat zbiornika Włocławskiego, wielokrotnie 
składane  były  wnioski  do  sztabu  Zarządzania  Kryzysowego  Wojewody  o  to  co 
należy zrobić, żeby żyło nam się bezpieczniej na tym terenie. Także Starosta Płocki 
wrócił się z apelem do Wojewody Mazowieckiego o podjęcie działań związanych z 
refulacją zbiornika na odcinku Włocławek – Wyszogród.

• Ustalono  już  harmonogram zebrań  wiejskich,  zebrania  te  będą  się  odbywały  w 
miesiącu marcu,

• Niebawem zostanie powołany komitet do spraw organizacji  regat, złożony został 
wniosek do marszałka na współorganizowanie regat,

• W tym roku przyjedzie do nas delegacja z Włoch, staramy się o dofinansowanie ze 
środków unijnych,

• Na terenie gminy Nowy Duninów odbędą się Ogólnopolskie Zawody ratownictwa 
Medycznego, udział weźmie 25 zespołów karetek z całej Polski. Zawody odbędą 
się między 8 a 11 czerwca tego roku,

• Do dyspozycji mieszkańców jest sale gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum, z 
której można korzystać bezpłatnie w określonych godzinach,

• Trwają  rozmowy  na  temat  systemowego  powiatowego  –  mającego  na  celu 
wyłonienie  wśród  uczniów  szkół  podstawowych  uczniów  zdolnych  sportowo  i 
przygotowanie ich do dalszego rozwoju w kierunkach sportowych,

• Są zgłoszenia o zalanych polach,  pełnych rowach – trwają rozmowy Starosty  z 
zarządcą kanału popłacińskiego, żeby w tym roku został wyczyszczony.

Zachęcam wszystkich do kupna działek, mamy w trzech miejscach: Dzierzazna, Karolewo, 
Soczewka,
Został  złożony  wniosek  na  zatrudnienie  pracowników  w  ramach  prac  użytecznie  – 
społecznych,
Trzeciego kwietnia tego roku odbędą się wybory do Izb Rolniczych.

Ad. 4 Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,
Radny Wiesław Michalski – powiedział,  że został upoważniony w imieniu mieszkańców 
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Popłacina  do złożenia interpelacji w sprawie  „ smrudki „ w Popłacinie. Przy skrzyżowaniu 
drogi  krajowej  i  powiatowej  w  Popłacinie  znajduje  się  przepompownia  ścieków, 
mieszkańcy mieszkający w pobliżu narażeni  są na nieustanny fetor,  który wzmaga się 
wraz  z  temperaturą   powietrza.  Proszę  Pana  Wójta  o  zajęcie  się  tą  sprawą  w  celu 
wyeliminowania zapachu. 
Interpelacja została złożona na piśmie.  

Radny  Edward  Stański,  zadał  pytanie  do  kiedy  możemy  przedłużyć  udzielenie 
odpowiedzi  w sprawie  ORLIKA, kiedy spodziewana jest  odpowiedź w sprawie  budowy 
boiska pełnowymiarowego.

Radny  Bolesław  Szymański  –  jakie  kroki  podejmie  Urząd  Gminy  żeby  nie 
powtórzyło się zagrożenie powodziowe od jeziora w Soczewce. Trzy tygodnie temu doszło 
do sytuacji grożącej przelaniem się wody przez wał przeciwpowodziowy jeziora.

Radny Waldemar Kijek – wystąpił z prośbą o naprawę dróg, jeśli będą sprzyjające 
warunki atmosferyczne- koło Państwa Misiak i Państwa Jędrzejewskich.

Radny Wiesław Lewandowicz – zapytał czy jest możliwość żeby droga łącząca 
Dzierząznę z Radziwiem, która obecnie jest drogą leśną,  stała się drogą dopuszczoną do 
ruchu lokalnego,  co bardzo ułatwiło by mieszkańcom dojazd do Radziwia.

Ad.5.Informacja o bezpiecze4ństwie publicznym na terenie Gminy Nowy Duninów.
Informacja  o  bezpieczeństwie  publicznym  na  terenie  gminy,  został  złożona  na 

piśmie i stanowi załącznik do protokółu.
Informację przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Nowym Duninowie Pan Remigiusz 
Brzeziński.
Powiedział , że w ostatnim czasie ilość przestępstw spadła.
Przestępstwa popełnione w ubiegłym roku:

● Włamanie do gajówki w miejscowości Trzcianno,

● Wybicie szyby w budynku Posterunku Policji w Nowym Duninowie,
Napad na starszą kobietę mieszkającą  z synem w miejscowości Środoń.
Działalność Policjantów prawidłowa , profesjonalna, brak skarg w 2009 roku.
Następnie  Pan  Kierownik  podziękował  Panu  Wójtowi  i  Radnym,  za  dofinansowanie 
działalności Posterunku policji – gdyby nie działanie Gminy Posterunek byłby już dzisiaj 
zamknięty.
Kolejno głos zabrał  Komendant  Komisariatu  Policji  w Gąbinie  –  Pan Ryszard  Cieślak, 
powiedział,  że  patrząc  na  zadania  realizowane  przez  Posterunek  Policji  w  Nowym 
Duninowie,były one wykonywane prawidłowo.
Odnośnie , reorganizacji posterunków policji głównym celem jest racjonalizacja wydatków,
w  tej  chwili  zostały  powołane  zespoły,  które  pracują  nad  analizą  posterunków.  W 
najbliższym czasie Gmina zostanie poinformowana o decyzjach czy posterunek zostanie 
zamknięty  czy  nie,  ale  osobą  kompetentną  do  udzielenia  odpowiedzi  jest  Pan  Jerzy 
Kolbarczyk.
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Następnie  Pan  Cieślak  podziękował  a  dotychczasową  współpracę  Wójtowi  i  Radzie 
Gminy.  Wójt  Gminy  podsumował  przedstawioną  informację,  kładąc  nacisk  na  dobrą 
współpracę Gminy z Policją. Gmina Nowy Duninów jest gminą turystyczną i trudno było by 
wyobrazić sobie zamknięcie posterunku w Nowym Duninowie, np. Miejscowość Lipianki 
oddalona od Komisariatu Policji ok. 50 km.

Pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.6. Informacja z działalności GOSiR i LKS za 2010 rok.

Informację  przedstawił  Prezes  Klubu  LKS  Pan  Waldemar  Kijek,  informacja  została 
przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokółu.

Pan Waldemar  Kijek skierował  podziękowania  dla  Pana Wójta  Gminy Nowy Duninów, 
Pana Przewodniczącego Rady Gminy,  Radnych,  dla  Pana  Jana Szymkowiaka,  Pana 
Piotra Klimkowskiego,Pana Puzacz, Pana Kijek – sołtysa wsi Karolewo, Pani Katarzynie 
Majchrowskiej  za dotychczasową bardzo dobrą współprace i pomoc Klubowi.

LKS współpracuje z Bankiem Żywności  - dzięki tej współpracy pomoc otrzymało 350 osób 
(190 rodzin ). Koszty pomocy w roku 2010 to 46 950 zł. Serdeczne podziękowania na ręce 
pracowników GOPS w Nowym Duninowie.

Następnie Pan Kijek wspomniał, że największy problem dla Klubu stanowi dowóz dzieci i 
młodzieży na mecze.
Pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono.
Głos  zabrał  Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy,  podziękował  za  pracę  jaką  wykonują 
Panowie  Waldemar Kijek in Edward Stański.
W Klubie LKS Wisła  jest obecnie 70 członków.
Następnie Wójt Gminy powiedział, że są pewne rozwiązania jeśli chodzi o kierowców tak 
żeby zapewnić dowóz dzieci  na mecze.  Podziękował  za pracę  i  zaangażowanie,  bez 
oczekiwania na zapłatę, ponieważ zapłatą jest radość dzieci. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.7. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II półrocze.
Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  przedstawił  informację  z  realizacji  uchwał  Rady 

Gminy  w II półroczu 2010 roku.
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Rada  Gminy  w  II  półroczu  2010  roku  podjęła  36  uchwał,  większość  uchwał  została 
zrealizowana , pozostałe niezrealizowane, są w trakcie realizacji.

Pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono.
Informacja z wykonania uchwał stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.8.  Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy Nowy 
Duninów;
Informację przedstawiła Pani Skarbnik Gminy Alina Szymkowiak.
Pytań nie wniesiono. Informacja stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.9.Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt uchwały  nr 1 w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej  
nieruchomości położonej w obrębie wsi Soczewka  gmina  Nowy Duninów:

Projekt uchwały nr 1  przedstawił Wójt  Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysia,  udzielił 
szczegółowych   wyjaśnień  ,  informując   iż  uchwała  dotyczy  gruntów  które  są 
wykorzystywane przez Związek Harcerstwa Polskiego w Soczewce.

W chwili obecnej działalność Związku na tej działce Związku  została zawieszona.
Projekt uchwały został szczegółowo przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Pytanie do uchwały zadał  Radny Waldemar Kijek – czyli Pan Wójt wycofuje ten projekt.
Odpowiedział  Pan  Wójt   -  nie  mogę  wycofać  tego  projektu,  Rada  Gminy  może  w 
głosowaniu ten projekt odrzucić.
Dalszych pytań do uchwały nie wniesiono.
 Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1.
Rada Gminy  w głosowaniu jawny,  jednocześnie uchwałę odrzuciła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało – 0 radnych,
przeciw głosowało – 15 radnych,
głosów wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała jednocześnie nie została podjęta.

- 7 -



Projekt uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
Projekt uchwały nr 2 przedstawił Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział że tak nastąpiły 
zmiany  w  Statucie  Związku,  zmiany  dotyczą  kwestii  które  pozwalają  Związkowi  na 
prowadzenie określonych działań. 
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 2.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie uchwałę przyjęła. W głosowaniu udział 
brało 15 radnych.
Wyniki głosowania :

za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że uchwała została przyjęta.

Projekt  uchwały  nr  3  w  sprawie  zmian  do  regulaminu  określającego  wysokośc  oraz 
szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków  za  wysługę  lat,  
motywacyjnego,  funkcyjnego,  nagród  oraz  szczegółowe  zasady  przyznawania  i  
wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  w  Szkołach  Podstawowych  oraz  Gimnazjum  w  
Nowym Duninowie:

Projekt uchwały nr 3 przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak, informując że  zmiany są 
poprzedzone spotkaniem z przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Następnie  dodatkowych  wyjaśnień  udzieliła  Skarbnik  Alina  Szymkowiak,  wyjaśniła  iż 
uchwała szczegółowo została przeanalizowana na wspólnym posiedzeniu Komisji  Rady 
Gminy.
Pan Sławomir Waćkowski, zwrócił uwagę na pomyłkę literową w pkt. 2 projektu uchwały , 
punkty są  oznaczone literowo ,  a w oryginalnej  wersji  Regulaminu punkty oznaczono 
kropkami – wniósł prośbę o ujednolicenie uchwały z Regulaminem.
 Pan Grzegorz Śpiegowski,  przytoczył  § 1 pkt.  2A i 2b, zgodził się na podwyżkę kwoty 
zawartej  w  tym  paragrafie,  ale  na  kolejne  nie,  ponieważ  nauczyciele  otrzymali  dużo 
większe podwyżki niż pracownicy administracji.
Radny  Śpiegowski  wystąpił  z  wnioskiem  formalnym,  żeby  każdą  zmianę  zawartą  w 
projekcie uchwały przegłosować oddzielnie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zamknął  dyskusję,  pytając  Radnego  Spiegowskiego  czy 
podtrzymuje wniosek formalny.

Przystąpiono  do  głosowania  nad  zgłoszonym  wnioskiem  formalnym,  dotyczącym 
przegłosowania każdej poprawki oddzielnie.
W głosowaniu brało  udział 15 radnych.
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Wyniki głosowania :
za zgłoszonym wnioskiem głosowało – 1 radny,
przeciw wnioskowi głosowało – 8 radnych,
głosów wstrzymujących  się – 6 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych,
głosów przeciw i wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 7 uchwalenia założeńdo planu zaopatrzenia Gminy Nowy Duninów w  
ciepło,  energię elektryczną, paliwa gazowe na lata 2010 – 2225:

Projekt uchwały nr 7 szczegółowo omówił Pan Krzysztof Piłatowicz.
Poinformował  Radnych  że  dodatkowo  do  projektu  dodajemy  pkt.  6  na  str.  51  Planu 
Termomodernizacja Strażnicy w Nowym Duninowie – rok realizacji 2011.

Radny  Śpiegowski  zapytał,  czy  był  rozważony  montaż  systemu  solarnego  na  bloku 
komunalnym przy ulicy Słonecznej w Nowym Duninowie, czy budynku Szkoły.

Odpowiedział Pan Wójt, że była rozważana takla możliwość  ale w sezonie letnim kiedy 
systemy są bardzo wydajne, szkoły są mniej użytkowane.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednocześnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało – 15  radnych,
głosów przeciw i wstrzymujących się  - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad.10. Sprawy różne
Pani Sołtys Błaszczak – w imieniu wszystkich sołtysów podziękowania Wójtowi Gminy , 
Radnym oraz pracownikom gminy,  w związku z kończącą się kadencją za dotychczasową 
pomoc i zaangażowanie w sprawy sołectw.
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Następnie  Pan  Przewodniczący i  Wójt  podziękowali  Sołtysom za  współpracę  i  życzyli 
ponownego wyboru na następną kadencję.

Radny Jerzy Nowacki jako były przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej podziękował za 
dotychczasową współprace – poinformował że  3 kwietnia 2011 roku odbędą się kolejne 
wybory członków MIR.
Pani Sołtys Błaszczak zapytała czy lampy mogłyby się zapalać o godzinie 4.30.

Odpowiedział Pan Wójt, że ta sprawa była poruszana na posiedzeniach Komisji i na razie 
w okresie   letnim pozostanie  bez  zmian.  Zmiana prawdopodobnie   nastąpi  w  okresie 
zimowym.
Pani Sołtys Figiel powiedziała , że pompownia w Popłacinie za rzadko załącza pompy i 
zbyt mało wody wypompowuje.
Odpowiedział  Pan  Wójt,   że  jest  to  po  części   wina  zanieczyszczenia  rowów 
melioracyjnych.
Pani Sołtys Błaszczak zapytała czy coś wiadomo w sprawie drogi krajowej nr 62.
Odpowiedział Pan Wójt mówiąc,  że w tym roku nie będzie robiona. 

Ad.11.Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania. 

1. Odpowiedź dotycząca  „ smrudki”,  Pan Wójt powiedział  że  zamontowano nowe 
filtry,  jeśli  w  dalszym  ciągu  będą  jakieś  problemy  zostanie  zrobiony  pomiar 
zapachu.
Radny Michalski – poprosił żeby przy pomiarach uwzględnić temperaturę ciśnienia 
atmosferycznego.

2. Odpowiedź dotycząca boiska ORLIK , na pewno będzie boisko pełnowymiarowe do 
gry w piłkę nożną.

3. Odpowiedź dotycząca jeziora w Soczewce  - zaistniała sytuacja miała miejsce z 14 
stycznia, na 15 stycznia, zostały zdjęte kraty w celu lepszego przepływu wody i na 
razie te kraty nie będą z powrotem zamocowane.

4. Odpowiedź dotycząca dróg – drogi będą robione.
5. Odpowiedź dotycząca drogi Dzierzązna – Radziwie , najpierw musimy sprawdzić 

kto  jest  właścicielem  tej  drogi  i  dopiero  można  poczynić  starania  w  celu 
dopuszczenia jej do ruchu lokalnego.
 

Ad. 12.Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak poinformował, że podczas trwania

sesji  był  wyłożony  do wglądu protokół  z  III  Sesji  Rady Gminy,  każdy mógł  się  z  nim 
zapoznać. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi do wyłożonego protokółu.
Uwag  nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z III Sesji Rady 
Gminy.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednocześnie protokół przyjęła. 
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem protokółu  głosowało  - 15 radnych,
głosów przeciw  i wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół  z III Sesji Rady Gminy został przyjęty.

Ad. 13 Zakończenie obrad.
Przewodniczący  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  Andrzej  Pietrzak  zakończył 

obrady  IV Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa  „Zamykam obrady czwartej Sesji Rady 
Gminy w Nowym Duninowie”.
Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 14.45.

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Andrzej Pietrzak

  PROTOKÓŁOWAŁA

 /-/ Magdalena Kalwas
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