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

w dniu 25 marca 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,
Pani Ewa Romańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie ,
Pani Teresa Szymańska - Sekretarz Gminy,
Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy,
Pani Katarzyna Stawicka – Kierownik GOPS w Nowym Duninowie,
Pan Krzysztof Piłatowicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Pan Sylwester Wnukowski – Radca Prawny,
Pani Magdalena Kalwas – inspektor ds. biura rady i informacji niejawnych - protokolant,
Sołtysi, 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 V Sesję Rady Gminy w Nowym Duninowie, powitał 
uczestników i stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 14 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. 
Zmianę wprowadził Pan Wójt – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwalę 
w  pkt.  2  uchwała  zastępująca  uchwałę  odrzuconą  przez  radnych  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji w dniu 23 marca.
Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad:
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:

Za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad głosowało - 14 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad V sesji Rady Gminy, 
wraz z poprawką 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:
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za przyjęciem porządku obrad głosowało - 15 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

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

Duninowie został przyjęty. 

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 na temat przygotowania planowanych inwestycji na 2011 rok oraz źródła 

pozyskiwania środków na ich wykonanie;
• Ocena gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Nowy Duninów;
• Sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Nowy Duninów za rok 2010;
• Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Duninów 

za lata 2009-2010;
• Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek, położonych w 
miejscowości Dzierzązna gmina Nowy Duninów;

2) przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Soczewka gmina Nowy 
Duninów;

3) Wyrażenia (nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 
2012 rok; 

4) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2011 rok;
5) ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie 

Nowy Duninów;
6) przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Nowy Duninów gmina Nowy Duninów;
7) przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Środoń – Brzezinna Góra gmina Nowy 

Duninów;
8) przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Kamion – Grodziska gmina Nowy Duninów;
9) przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Karolewo – Nowa Wieś gmina Nowy 

Duninów;
10)przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Trzcianno – Jeżewo gmina Nowy Duninów;
11)przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Stary Duninów gmina Nowy Duninów;
12)przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Wola Brwileńska gmina Nowy Duninów;
13)przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Brwilno Dolne – Soczewka gmina Nowy 

Duninów;
14)  przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Brwilno gmina Nowy Duninów;
15)  przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Dzierzązna gmina Nowy Duninów;
16)  przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Popłacin gmina Nowy Duninów;
17)  przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Duninów Duży gmina Nowy Duninów;
18)  przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Lipianki gmina Nowy Duninów;

• Sprawy różne;
• Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
• Zakończenie obrad sesji.
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Ad.2 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami,
Przed  złożeniem  informacji  Pan  Przewodniczący  i  Pan  Wójt  Gminy  złożyli  listy 
gratulacyjne  za  długoletnią  pracę   na  ręce  Pana  Henryka  Kruszewskiego  sołtysa  wsi 
Dzierzązna w latach 1985 – 2011, oraz Pani Wandy Lachowicz sołtys wsi Wola Brwileńska 
w latach 2007-2011. 
Następnie 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 zebraniach sołeckich, podczas których dokonano wyborów sołtysów,

• w  posiedzeniu  Gminnego  Zarządu  OSP,  na  którym  podsumowano  zebrania 
sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP, 

• we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, na którym zaopiniowano materiały 
na V sesję rady gminy, oraz podjęto  decyzję o budowie boiska ORLIK przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie,

• Do Rady Gminy wpłynęła petycja mieszkańców Dzierzązny na działalność zakładu 
górniczego, została ona przekserowana zgodnie z kompetencjami do Marszałka 
Województwa  Mazowieckiego,  a  także  była  tematem  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego.  Wyznaczono  posiedzenie  Komisji  na  1  kwietnia  tego  roku 
podczas którego odbędzie się wizja lokalna w terenie.

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  poinformował  o  bieżących 
inwestycjach:

• Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum  w  Nowym 
Duninowie,

• Budowa kanalizacji w miejscowości  Brwilno Dolne część Woli Brwileńskiej,

• Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym,

• Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa,

• Projekt rozbudowy oczyszczalni w Nowym Duninowie.
Dodatkowe inwestycje:

 Termomodernizacja bloku komunalnego  przy ul. Słonecznej,
 ,,ORLIK” boisko wielofunkcyjne, pełnowymiarowe wraz z zapleczem sanitarnym,
 Przygotowanie do podłączenia Woli Brwileńskiej do kanalizacji,
 Budowa ścieżki rowerowej Sendeń – Soczewka,
 Budowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa – została rozłożona na lata,
 Naprawa dróg po zimie, 
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Został złożony wniosek do PUP w Płocku, na zatrudnienie osób w ramach stażu, na 10 
zgłoszonych miejsc – otrzymaliśmy 1.
W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze ile miejsc zostanie przyznane w ramach prac 
społecznie – użytecznych. 
Ze  strony  przedsiębiorcy  powstała  inicjatywa  utworzenia  przedszkola  w  Nowym 
Duninowie,  wysłano  ankietę  do  157  rodzin  z  zapytaniem  o  zainteresowanie 
powstaniem przedszkola. Odpowiedział 25 osób w tym 20 na tak , 5 na nie. 
W trakcie przetarg na termomodernizację strażnicy w Nowym Duninowie. 
Pani Barbara Gątarek zapytała o równiarki, czy będą na wszystkich drogach.
Odpowiedział Pan Wójt, ze tak ale należy to zgłosić.
Pani Zalewska zapytała czy będzie robiona droga do Jeżewa – tak będzie robiona, 
został założony przepust i będzie nawożony żużel.
Pani Zalewska zadeklarowała, ze mieszkańcy chętnie pomogą przy pracach. 

Ad 4 Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,
Radna Ewa Kowalak zgłosiła zły stan drogi Parcelowej po zimie, 
Odpowiedział  Pan  Wójt  że  droga  będzie  robiona,  ale  chwilowo  brak  osób  z  prac 
interwencyjnych, do wykonania tych zadań.
Radny Sławomir Waćkowski zgłosił  zły stan pomnika przyrody ,,LIPA”,
Radny Waldemar Kijek zgłosił że jeśli droga krajowa nie będzie w tym roku robiona, to 
należałoby naprawić chodniki w miejscowości Wola Brwileńska,
Radny Jerzy Nowacki zapytał o drogę w miejscowości Lipianki – czy będzie naprawiana. 
Radny Wiesław Lewandowicz zapytał czy wiadomo coś w sprawie oświetlenia Dzierzązna 
– Mościska.

Ad.5. Informacja na temat przygotowania planowanych inwestycji na 2011 rok oraz 
źródła pozyskiwania środków na ich wykonanie;

Informację przedstawił Pan Wójt Gminy Mirosław Krysiak.
Informacja, została złożona na piśmie i stanowi załącznik do protokółu.
Pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.6. Ocena gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Nowy Duninów ,
Informację przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak, informacja została przedstawiona na 
piśmie i stanowi załącznik do protokółu.
Radny W. Kijek – zaproponował żeby na najbliższym posiedzeniu komisji drogami a na 
kolejnym gospodarką wodno ściekową..
Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  informacja  została  przyjęta,  a  wnioski 
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wypracowane podczas posiedzeń komisji zostaną przedstawione na najbliższej sesji rady 
Gminy. 

Ad.7. Sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Nowy Duninów za rok 2010;

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak. 

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono, sprawozdanie stanowi załącznik 
do protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.
 

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy 
Duninów za lata 2009-2010;

 Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak. 

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono, sprawozdanie 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 niezabudowanych działek,   
położonych w miejscowości Dzierzązna gmina Nowy Duninów;

Projekt uchwały nr 1 przedstawił Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, i udzielił 

szczegółowych wyjaśnień, pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
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 jednogłośnie  została podjęta. 

Projekt uchwały nr 2 w sprawie   przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste   
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Soczewka gmina 
Nowy Duninów;
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Projekt uchwały nr 2 przedstawił Pan Wójt Mirosław Krysiak.
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 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  yrażenia (nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie   
funduszu sołeckiego na 2012 rok; 

Projekt uchwały nr 3 przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak, informując że co roku do 
końca marca należy podjąć uchwałę na temat wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 
Pan  S.  Starzyński  –  powiedział  że  nie  przypuszczał  że  skoro  zostanie  wyodrębniony 
fundusz sołecki to sołtysi nie dostaną pomocy od Wójta.
Pan Wójt – to nie jest tak że sołtysi wówczas nie dostaną pomocy, ale będą musieli w 
ramach przyznanych pieniędzy na fundusz wykonać zadania od początku do końca.
Radny W. Kijek – powiedział że to nie jest tak że sołtysi mogą zrobić co chcą, ponieważ 
należy zrobić projekt, Wójt go zatwierdza i tylko na to co zostało zaplanowane można te 
pieniądze wydać.
Radny J. Nowacki – powiedział że jedną z takich potrzeb we wsi Lipianki byłby remont 
strażnicy OSP.
Pani T. Michalska – powiedziała, że nie podjęłaby się wykonania tego zadania w swoim 
sołectwie,
Radny B. Szymański – powiedział że przed wyodrębnieniem funduszu sołeckiego, zrobił 
rozeznanie  wśród  mieszkańców  miejscowości  Brwilno  Dolne  –  Soczewka  i  nikt  z 
mieszkańców nie wyraził chęci pomocy,
Pan W. Kijek – popieram Pana Sołtysa z Lipianek, ale uważam że nie w każdym sołectwie 
są osoby chętne do pomocy , a Pan Starzyński ma pomoc w swoich mieszkańcach,
Przewodniczący Rady Gminy powiedział że wyprowadzając około 130 tys. Z budżetu , to 
zachwiało by inwestycje zaplanowane na ten rok. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3.
W głosowaniu udział brało 13 radnych. (Jeden radny zwolnił się z dalszej części obrad)
Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało - 9 radnych,
 przeciw głosowało – 1 radny,
 głosów  wstrzymujących się – 3 radnych.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  została podjęta. 

Projekt uchwały nr 4 w sprawie   Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy   
Duninów na 2011 rok;

Projekt uchwały nr 4 omówił Pan Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, 
Uchwała została szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.
 

Projekt uchwały nr 5 w sprawie   ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie   
ścieków w Gminie Nowy Duninów;

Projekt uchwały nr 5 przedstawił Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak.
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 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 11 radnych,
            głosów przeciw – 0 radnych, 

głosów wstrzymujących się – 2 radych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.
 

Następnie  przystąpiono  do  głosowania  nad  uchwałami  wprowadzającymi  zmiany  w 
Statutach  sołectw  gminy  Nowy  Duninów.  Zmiana  polega  na  wprowadzeniu  punktu 
mówiącego o tym że w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn sołtys może wskazać 
swego zastępcę spośród członków Rady Sołeckiej. 

Projekt uchwały nr 6 –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Nowy Duninów gmina Nowy   
Duninów;
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
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W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 7 –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Środoń – Brzezinna Góra   
gmina Nowy Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 8 –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa  Kamion - Grodziska gmina   
Nowy Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 9 –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Karolewo – Nowa Wieś gmina   
Nowy Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
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            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 10  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Trzcianno – Jeżewo gmina   
Nowy Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 11  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Stary Duninów  gmina Nowy   
Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 12  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Wola Brwileńska gmina   
Nowy Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 13  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Brwilno Dolne - Soczewka   
gmina Nowy Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 14  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Brwilno gmina Nowy   
Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 15  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Dzierzązna  gmina Nowy   
Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta
Projekt uchwały nr 16  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Popłacin gmina Nowy   
Duninów;
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Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 17  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Duninów Duży  gmina Nowy   
Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 18  –   przyjęcia zmian w Statucie Sołectwa Lipianki  gmina Nowy   
Duninów;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.
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Ad.10. Sprawy różne
Radny  Wiesław  Michalski  podziękował  Radnym  Rady  Gminy,  za  zainteresowanie 
zgłoszoną sprawą przepompowni w Popłacinie, i odbyli posiedzenie Komisji w terenie.
Zgłosił sprawę zagrodzenia drogi w Popłacinie – starsza Pani nie ma dojazdu do swojej 
posesji.
Radny  Grzegorz  Śpiegowski  zapytał,  czy  wiadomo  coś  w  sprawie  internetu 
szerokopasmowego,
Odpowiedział  Pan  wójt,  że  zostało  wystowsowane  pismo do firmy PETROTEL,  trwają 
rozmowy jaki będzie koszt postawienia masztu.  
Pan Wojciech Kijek podziękował Radnym za podjęcie uchwał wprowadzających zmiany do 
Statutów sołectw, 
Pan  Stanisław  Starzyński  zgłosił  potrzebę  wymiany  tablic  informacyjnych  na  nowe, 
ponieważ te obecne są stare i zniszczone. 
Pan Stanisław Suwała zgłosił, że ma lampę oświetleniowa i chciałby ją zamontować. 
Odp Pan Wójt – posadowienie 1 lampy i przewodu to min. 15 tys zł.  Km linki sterującej 
kosztuje 20 tys zł.
Radny Jerzy Nowacki przypomniał zebranym o wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej 
które odbędą się 3 kwietnia tego roku.
Pani Maria Stefańska – zgłosiła zły stan dróg koło Państwa Jędrzejewskich i Misiak w Woli 
Brwileńskiej.
Radny  waldemar  Kijek  zapytał  czy  wiadomom  coć  o  zmianie  oznakowania  w  Brwilni 
Dolnym,
Odp Pan Wójt – tak jest pprzewidywana zmiana ruchu, będzie to tematem najbliższego 
posiedzenia Komisji.
Radny Piotr Kijek zapytał czy jest możliwość postawienia znaku (nowego) na wysepce w 
Soczewce, ponieważ jest mało widoczna i w nocy kierowcy na nią wieżdzają. 
Odp. Pan Wójt – wystąpiliśmy do dróg krajowych o tablicę przed wysepką. 
Pani Teresa Michalska – zapytała jak to jest z wędkarzami, poniewał zostawiaja po sobie 
bardzo dużo śmieci. 
Odp Pan Wójt – należy sprawdzić kto zarzadza akwenem wodnym w porcie w Nowym 
Duninowie. 

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania,
Odp. ,,LIPA” – jest to zadanie wojewódzkiego konserwatora przyrody, zwrócimy się w tej 
sprawie o pomoc. 
Odp. dot. naprawy chodników – chodniki są w złym stanie w większości miejscowości i 
trzeba się tym zająć.
Odp.  w sprawie  oświetlenia  –  w  chwili  obecnej  nie  ma takiej  możliwości.  Mieszkańcy 
zaproponowali  400 m i  7  opraw do zamontowania  –  jest  to  koszt  w wysokości  około 
17 000 zł. 
Radny Piotr Kijek  - zapytał czy Zakład energetyczny płaci za urządzenia umieszczane na 

- 12 -



terenach gminnych.
Odpowiedział Pan Wójt – tak, od chwili wprowadzenia ustawy. 
Odp. w sprawie drogi na Lipianki – będzie nawożona pospółka. 

Ad.12. Zakończenie obrad,
Przewodniczący  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  Andrzej  Pietrzak  zakończył 

obrady V Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady  piątej Sesji Rady 
Gminy w Nowym Duninowie”.
Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1430.

Przewodniczacy Rady Gminy 
Nowy Duninów

        /-/ Andrzej Pietrzak

PROTOKÓŁOWAŁA

/-/ Magdalena Kalwas
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