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

w dniu 30 czerwca 2011 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,
Pan Marek Więcek – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie,
Pan Krzysztof Keplin – Komendant Gminny OSP,
Pani Teresa Szymańska - Sekretarz Gminy,
Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy,
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 protokołu.

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

Duninów.
Przewodniczący usprawiedliwił  nieobecność na sesji  Pana Henryka Kamińskiego,  oraz 
Pana Remigiusz Brzezińskiego. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  otworzył  VII  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. Zmian nie wniesiono.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  VII  sesji  Rady 
Gminy,
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem porządku obrad głosowało - 14 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  porządek  obrad  VII  sesji  Rady  Gminy  w 

Nowym Duninowie został przyjęty. 
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Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad; 
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;
3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, 
oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok – projekt uchwały nr 1;
− udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok – 
projekt uchwały nr 2;
6.   Informacja  z  działalności  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  na  terenie 
gminy Nowy Duninów;
7.  Sprawozdanie  dla  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  z  realizacji  programu 
współpracy  Gminy  Nowy  Duninów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010;
8.   Podjęcie uchwał w sprawie:

• Projekt uchwały nr 3 – uchwała zmieniająca uchwałę Nr 65/XI/07 Rady Gminy w 
Nowym  Duninowie  z  dnia  23  listopada  2007r,  w  sprawie  wzoru  formularzy 
deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków;

• Projekt  uchwały nr  4  –  w sprawie  Zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Nowy Duninów na lata 2011-2017;

• Projekt uchwały nr 5 – w sprawie określenia górnych stawek opłat  za usługi 
usuwania odpadów z nieruchomości;

• Projekt uchwały nr 6 –  Uchwała Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy 
Duninów na 2011 rok ;

• Projekt  uchwały nr  7  –  w sprawie  uchwalenia  Regulaminu nadawania  tytułu 
,,Honorowy Obywatel Gminy Nowy Duninów”;

• Projekt  uchwały  nr  8  –  w  sprawie  powołania  zespołu  do  zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników;

• Projekt uchwały nr 9 – w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 
Nowy Duninów na prace konserwatorskie, restauratorskie i  roboty budowlane 
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się 
na terenie gminy Nowy Duninów. 

 9.   Sprawy różne;  
10.  Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania
11.  Przyjęcie protokołu z  VI sesji Rady Gminy;
12.  Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący rady Gminy poinformował, ze jest wyłożony do wglądu protokół z 
VI sesji Rady Gminy. 

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 odbyło się wiele spotkań, zebrań i posiedzeń:

• 21 maja odbył się Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP w Dzierząznie, 
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• 27 maja odbył się Dzień Samorządu Terytorialnego w Słubicach,

• wspólnie  z  Panem  Wójtem  podzieliliśmy  się  uroczystościami  zakończenia  roku 
szkolnego na terenie naszej gminy,

• uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które to poświęcone 
było zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy za rok 2010.

• w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie KEKSTiSS, na którym padła propozycja 
zorganizowania turnieju – dokładniejsze informacje przedstawi Przewodnicząca tej 
Komisji,

• w  dniu  wczorajszym  odbyły  się  dwa  przetargi,  jakże  ważne  dla  naszej  gminy, 
pierwszy przetarg na  budowę drogi  w Lipiankach,  drugi  przetarg na odbudowę 
stawów w Nowym Duninowie. 

• Odbyło  się  spotkanie  na  temat  termomodernizacji  budynku  strażnicy  w  Nowym 
Duninowie,

• na terenie gminy odbyły się mazowieckie mistrzostwa w ratownictwie medycznym,
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy, poinformował zebranych, że sesja absolutoryjna 
odbywa się w możliwie ostatnim terminie, ze względu na możliwość przesunięcia środków 
na rozstrzygnięte w dniu wczorajszym przetargi. 
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  powiedział,  ze  dzisiejsza  sesja 
rozpoczyna się wraz z sezonem turystycznym w naszej gminie, stanowiącej fundament 
finansowy  naszej  gminy.  Powiedział,  że  na  tyle  ile  to  możliwe  przygotowaliśmy  się 
wspólnie do tego sezonu:

• została  przygotowana  plaża  w Soczewce,  tereny w Nowym Duninowie,  trawają 
przygotowania  do  imprez  gminnych  tóre  odbędą  się  podczas  wakacji,  trwają 
rozmowy o  okoszenie rowów przy drodze wojewódzkiej,  drogach powiatowych i 
przy drodze krajowej nr 62, 

• uruchomiona została linia nr 8 do Soczewki (wcześniejsza 14) kursująca w okresie 
wakacyjnym,

• zostało wydłużone oświetlenie na okres letni w wyznaczonych terenach – w Nowym 
Duninowie  przy  drodze  krajowej  i  przy  drodze  wojewódzkiej,  w  Soczewce  przy 
drodze krajowej i do jeziora Soczewka, 
Wójt Gminy powiedział, że na bieżąco realizowane są inwestycje:

• budowa kanalizacji Brwilno Dolne część Woli Brwileńskiej, 

• trwają prace związane z remontem jazu w Soczewce, 

• prowadzony  jest  remont  płotu  przy  Szkole  Podstawowej  w  Soczewce,  termin 
zakończenia do końca wakacji,

• trwają prace związane z internetem szerokopasmowym od Płocka do Soczewki,
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• Rozstrzygnięto dwa przetargi:
-  na stawy w Nowym Duninowie – wykonawca firma PEKUM – przetarg na kwotę 531.000 
zł,
- na budowę drogi w Lipiankach – wykonawca firma TRANS-US – przetarga na kwotę 
98.000 zł.
Wójt  Gminy  przypomniał  że  otrzymaliśmy  wsparcie  od  Marszałka  Województwa 
Mazowieckiego  Pana  Adama  Struzika  w  wysokości  58,000  zł,  dotacja  może  być 
wykozystana  w  relacji  50%  na  50  %,  więc  część  pieniędzy  będziemy musieli  oddać 
Marszałkowi,  ale  zostanie  także  drobna  kwota  z  naszego  budzetu,  która  zostanie 
wykorzystana na naprawy dróg w miejscowości Jerzewo, Trzcianno, Wola Brwileńska. 

• Po rozmowach z zarzadcą drogi krajowej, ustalono, że zostaną naprawione dwa 
zjazdy z drogi krajowej – w Dzierząznie i Nowym Duninowie, 

• Wójt Gminy poinformował, ze skierował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administaracji odnośnie spraw powodziowych na terenie naszej gminy, 

• Zakończył się rok szkolny, jest to rok w którym kończą się kontrakty Dyrektorów. 
Wszystkim Dyrektorom zostało zaproponowane przedłużenie kontraktu.

Pani  Dyrektor  E.  Romańska złozyła  wniosek  o  przedłużenie  kontraktu,  podobnie  Pani 
Dyrektor  E.  Broniecka,  niestety  Pan  Dyrektor  M.  Więcek  zrezygnował  z  przedłużenia 
kontraktu.  Podziękowania  złozyłem  podczas  zakończenia  roku  szkolnego  klas  III 
gimnazjum, ale  jeszcze raz chciałbym podziękować za współpracę,  za trudną pracę z 
młodzieżą gimnazjalną. 

• Wójt  Gminy powiedział,  ze  jest  ocena Kuratorium odnośnie  pracy Dyrektorów . 
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Nowym  Duninowie  Pani  Ewa  Romańska  oraz 
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Soczewce  Pani  Elżbieta  Broniecka  otrzymały 
ocenę wyróżniającą. Ocenę najwyższą – wyższej nie ma. Wójt pogratulował takich 
wyników.

• Pan Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie zwrócił się do Wójta o 
pomalowanie sali gimnastycznej w Gimnazjum.

• Najbliższe  imprezy  to  Regaty  Żeglarskie,  które  odbędą  się  16  lipca  tego  roku, 
bardzo ważna i prestiżowa impreza na terenie gminy Nowy Duninów. 

• Wójt  Gminy poinformował,  ze dzisiaj  ogłaszany jest  przetarg na budowę boiska 
ORLIK.

Pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  na  ustawową  liczbę  15  radnych  
obecnych na sesji jest 15 radnych. 

Następnie podziękował Dyrektorom z terenu Gminy za całoroczną ciężką pracę, a także 
Panu Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie, mówiąc iż ma nadzieję 
na dalszą bardzo dobrą współpracę.

Ad 4 Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,
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Radny Wiesław Michalski,  zgłosił  iż jest coraz więcej interpelacji  w sprawie drzewa na 
zakręcie w Popłacinie.
Radny Leszek Wiśniewski zapytał o naprawę chodników, ponieważ na całej długości od 
Nowej  Wsi  do  Nowego  Duninowa  jest  kilka  miejsc  gdzie  chodnik  się  zapada.  Radny 
zapytał również o możliwość uprzątnięcia śmieci, wyrzuconych przez nieznaną osobę przy 
drodze krajowej nr 62.
Radny Edward  Stański,  zapytał  czy są  jakież  szanse  na zatrudnienie  pracowników w 
ramach  robót  interwencyjnych,  oraz  czy  będą  podejmowane  jakieś  działania  w  celu 
zwalczania ochotki, ponieważ w gminie takiej jak nasza czyli turystycznej działa to wręcz 
odstraszająco na turystów. 
Pani Sołtys T. Michalska, poprosiła o interwencję do Zakładu Energetycznego, ponieważ 
podczas usuwania awarii, lampa przy posesji Pani Sołtys została odłączona i do tej pory 
nie świeci. 
Pani Sołtys M. Stefańska, zgłosiła uszkodzony chodnik w miejscowości Wola Brwileńska 
(mostek  na  wysokości  posesji  nr  34A),  chodnik  dosyć  poważnie  zarwany,   zgłosiła 
również, że w ostatnim czasie doszło w tym miejscu do kolizji motorowerowej.
Pani Sołtys H. Zalewska poprosiła o naprawę drogi w miejscowości Trzcianno, na odcinku 
od krzyża do zabudowań.
Radny Bolesław Szymański powiedział, ze park w Soczewce jest bardzo zadbany, trawa 
skoszona, ale idąc dalej w stronę jeziora na wysokości ,,rybakówki” jest mnóstwo śmieci, 
następnie odniósł się sceptycznie di inwestycji w miejscowości Brwilno Dolne część Woli 
Brwileńskiej,  zaproponował  żeby wykonawca inwestycji  przedstawił  harmonogram prac 
wtedy będzie wiadomo na jakim etapie są prace. Według Radnego Szymańskiego termin 
zakończenia prac przewidziany na 15 października tego roku może być zagrożony. 
Kolejna sprawa do której się odniósł to bezpieczeństwo młodzieży, dokładniej chodzi o 
zadbanie o bezpieczeństwo na boiskach.

Ad.5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, oraz 
podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
• udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 

rok.

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2010 rok, 
głos zabrał Wójt Gminy Mirosław Krysiak, mówiąc iż budżet w roku 2010 był dla naszej 
gminy  dobrym  budżetem,  wpłynęło  dużo  środków  z  zewnątrz,  zrealizowano  dużo 
inwestycji. Pod względem merytorycznym prowadzony idealnie przez Panią Skarbnik i jej 
zespół.

Dochody budżetu kształtowały się na poziomie  – Plan 12.399.232 zł,
Wykonanie 12.331.114,53 zł, co stanowi 99,45 %.

     Wydatki budżetu kształtowały się na poziomie –  Plan 14.247.707,65 zł.
     Wykonanie 14.138.364,29 zł, co stanowi 99,23%.

Budżet pod względem merytorycznym prowadzony dobrze ponieważ, plan dochodów 
zamknął się procentowo na poziomie 99,45%. Plan wydatków procentowo zamknął się – 
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99,23%.  
Wójt Gminy Mirosław Krysiak wniósł prośbę  do Rady Gminy o udzielenie absolutorium 

za rok 2010.
Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  dwie  uchwały  regionalnej  Izby 
Obrachunkowej, na temat sprawozdania z wykonania budżetu i opinii Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy – obie uchwały RIO pozytywne. 
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiesław Michalski, informując 
iż Komisja Rewizyjna praktycznie od początku nowego roku przystąpiła do analizowania 
budżetu. Żeby mieć pieniądze do wydawania, trzeba je najpierw pozyskać. 
Komisja Rewizyjna przeanalizowała sześć podstawowych inwestycji pod kątem zgodności 
umów z  wystawianymi  rachunkami  za  ich  wykonanie.  Przedmiotem  analizy  była  cała 
dokumentacja dotycząca konkretnych inwestycji, po sprawdzeniu okazało się, że  kwota z 
umowy z wykonawcą jest  zgodna z kwotą wystawionego rachunku z dokładnością  do 
jednego grosza. 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  skierował  słowa  uznania  na  ręce  Pana  Wójta 
Mirosława Krysiaka i pani Skarbnik za wykonanie budżetu za 2010 rok. Podziękował Pani 
Skarbnik  za  pomoc w  analizie  budżetu  poprzez  udostepnienie  wszelkich  dokumentów 
Komisji rewizyjnej, niezbędnych do analizy.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna jednogłośnie wnosi o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Nowy Duninów. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionego 
sprawozdania. Pytań nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały nr  1  w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała jednogłośnie  została podjęta. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały nr 2 w sprawie  udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.

W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało -  15 radnych,
 przeciw głosowało – 0 radnych,
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głosów  wstrzymujących się – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy,  została podjęta jednogłośnie. 
Wójt Gminy podziękował wszystkim którzy brali udział w realizacji budżetu, tym bardziej że 
był  on  kontrolowany  wszechstronnie,  obiektywnie,  merytorycznie.  Podziękował  Pani 
Skarbnik, Panu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej. 
Komisja  Rewizyjna  dużo  czasu  poświęciła  na  analizowanie  inwestycji,  a  inwestycje  to 
specjalność Pana Krzysztofa Piłatowicza, nieobecnego na dzisiejszej sesji – ponieważ jest 
zajęty ogłaszaniem przetargu na kolejną inwestycję. 

Ad.6. Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 
gminy Nowy Duninów za 2010 rok, 
Informację  przedstawił  Komendant  Gminny  OSP  Pan  Krzysztof  Keplin,  informując  o 
działaniach podczas roku wszystkich trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  - w 
Nowym Duninowie, Lipiankach i Dzierząznie. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  wszystkim  strażakom  za  udział  w  akcjach 
bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem akcji powodziowych tym bardziej, ze działania 
te prowadzone były poza terenem naszej gminy. 
Radny Wiesław Michalski wystąpił z wnioskiem, żeby samochód bojowy OSP po każdej 
zakończonej akcji został zatankowany do pełna. 
Radny Waldemar Kijek powiedział,  ze wnioski Komisji  Rewizyjnej należy przekazać do 
zarządu Gminnego OSP, a zarząd podejmie decyzję o ich realizacji.
Następnie Pan Krzysztof  Keplin podziękował  Wójtowi  Gminy,  Przewodniczącemu Rady 
Gminy  i  Radzie  za  zakup  silnika  do  samochodu  bojowego  OSP Lipianki,  a  także  za 
wsparcie i wszelka pomoc. 
Wójt  Mirosław  Krysiak  powiedział,  że  odbył  się  Zjazd  Gminny  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych i na kolejne 5 lat wybrano na Komendanta Gminnego OSP trzech jednostek z 
terenu gminy Pana Krzysztofa Keplina, czego serdecznie gratuluje. Powiedział że dobrym 
wnioskiem jest to żeby straże tankowały samochody po każdej akcji do pełna. Następnie 
podziękował Panu K. Keplin za dotychczasowa współpracę.
Informacja została przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.7. Sprawozdanie dla Rady Gminy w Nowym Duninowie z realizacji programu 
współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Sprawozdanie  przedstawił  Wójt  Gminy  Mirosław Krysiak,  mówiąc  iż  na  terenie  gminy 
mamy jedną  taką  organizację  z  która  współpracujemy –  jest  to   stowarzyszenie  LKS 
,,Wisła” Nowy Duninów, bardzo dobrze działający.

Podziękował za wyniki jakie osiąga LKS, dzięki dobrym trenerom, którzy poświęcają swój 
czas i uwagę aby szkolić i trenować młodzież. 

Stowarzyszenie pozyskuje również żywność z Banku Żywności we współpracy z Gminnym 
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Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

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

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt uchwały nr 3 uchwała zmieniająca uchwałę Nr 65/XI/07 Rady Gminy w Nowym 
Duninowie z dnia 23 listopada 2007r, w sprawie wzoru formularzy deklaracji podatkowych 
oraz informacji w sprawie podatków,

Projekt uchwały nr 3 przedstawiła pani skarbnik wyjaśniając, ze nastąpiła zmiana wzoru 

deklaracji podatkowej, pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała jednogłośnie  została podjęta. 

Projekt uchwały nr 4 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 
Duninów na lata 2011-2017  ;  

Projekt uchwały nr 4 omówiła pani Skarbnik, 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 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 5 w sprawie   określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania   
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odpadów z nieruchomości;

Projekt uchwały nr 5 przedstawił Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, informując 
iż  opłaty  ustalane  są  na  podstawie  regulaminu  który  przyjmuje  Rada  Gminy.  Taki 
regulamin obowiązuje firmy, które mają koncesje na odbiór nieczystości stałych i płynnych. 
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,
            głosów przeciw – 0 radnych, 

głosów wstrzymujących się – 1 rady.
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 –   Uchwała Zmieniająca  Uchwałę Budżetowa Gminy Nowy Duninów   
na 2011 rok;

Projekt  uchwały  nr  6  omówiła  pani  Skarbnik,  poinformowała  iż  uchwała  szczegółowo 
został przeanalizowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
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 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 –w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu ,,Honorowy 
Obywatel Gminy Nowy Duninów”  ;  

Projekt uchwały nr 7 przedstawił Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, informując, 

że jest to nowa rzecz na terenie gminy, wprowadzona do tej pory w niewielu gminach. W 

naszej gminie taką osobą która wspiera i pomaga gminie jest Marszałek Województwa 
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Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 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.

Projekt uchwały nr 8 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników;

Projekt  uchwały  nr  8  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Pietrzak, 
poinformował  zebranych,  że  podczas  wczorajszego  posiedzenia  Komisji  ustalono,  że 
Zespół  będzie  3  osobowy  i  każda  Komisja  wytypuje  ze  swojego  składu  po  jednym 
przedstawicielu do składu Zespołu.
Praca zespołu będzie polegała na ocenie czy wszyscy kandydaci spełniają kryteria zgodne 
z ustawą.
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Osoby zgłoszone do składu zespołu:

1. Krysiak Włodzimierz,
2. Śpiegowski Grzegorz,
3. Waćkowski Sławomir

Przewodniczący Rady Gminy zapytał  zgłoszone osoby o wyrażenie zgody na udział  w 

pracach Zespołu,  wszyscy  kandydaci  wyrazili  zgodę.  Następnie  Przewodniczący Rady 

Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8.

W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 12 radnych,
            głosów przeciw – nie było,
 głosów wstrzymujących się – 3 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta

Projekt uchwały nr 9 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Duninów 
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na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy 
Duninów;

Projekt uchwały omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak, mówiąc że chodzi o udzielenie dotacji 

na prace konserwatorskie (wymiana stolarki okiennej) w wysokości 10.000 zł  w Kościele 

pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce. 

Głos zabrał Radny Wiesław Michalski, powiedział że według uchwały wykorzystanie i 

rozliczenie dotacji powinno nastąpić na podstawie wcześniejszej uchwały Rady Gminy z 

2007 roku, uchwała ta mówi że podstawą rozliczenia dotacji  jest komisyjny odbiór robót. 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna będzie chciała taki komisyjny odbiór robót 

zobaczyć.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 9.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 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.9. Sprawy różne
Radna Ewa Kowalak przedstawiła pomysł zorganizowania imprezy w wolnym terminie na 
przełomie lipca i sierpnia. 
Do rozmów radni zaprosili Prezesa LKS ,,Wisła” oraz Prezesa OSP z Nowego Duninowa, 
ponieważ byłaby to impreza wspomożona przez te organizacje. 
Ponieważ  impreza  zakończyłaby  się  zabawą  należy  zabezpieczyć  ją  pod  względem 
ochrony i zarówno tym jak i cateringiem zajęła by się Pani Beata Gościniak. 
Na terenie boiska odbył by się Turniej Sołectw, a po zakończeniu potańcówka na placu 
regatowym. 
Wójt gminy wyraził zgodę objęcia honorowym patronatem imprezy i miejmy nadzieję że 
dojdzie do skutku.

• Sołtys  S.  Starzyński  powiedział,  ze  rolnicy  w  tym  roku  ponieśli  dużą  klęskę 
spowodowaną mrozem i suszą. Z urzędu gminy pobrał wnioski i po wypełnieniu był 
przekonany że  złoży te  wnioski  do  urzędu  gminy,  ale  dowiedział  się  dzisiaj  że 
prawdopodobnie nic z tego nie będzie, dlatego zwraca się z prośba do Wójta o 
zajęcie  się  ta  sprawą.  Następnie  powiedział,  że  cieszy  go  budowa  drogi  w 
Lipiankach, ale chciałby żeby zrobić jeszcze odcinek drogi do Pana Bińkowskiego.
Temat w sprawie mrozowej i suszowej został rozpoznany, zostały ściągnięte zasady 
do  spełnienia  żeby  złożyć  taki  wniosek.  Zostaną  skserowane  i  przekazane 
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sołtysom. Wnioski są do pobrania w referacie rozwoju gospodarczego.

•  Radny Leszek Wiśniewski  zgłosił  potrzebę żeby autobus linii  nr  8 kursował  do 
miejscowości Nowa Wieś, zwłaszcza ten autobus poranny, ponieważ mieszkańcy 
mieliby autobus do pracy. Sytuację utrudnia wstrzymanie niektórych kursów przez 
PKS Włocławek i PKS Gostynin.
Radny Michalski powiedział ze najpierw należy przyjrzeć się tej sprawie i dopiero 
podejmować decyzję.
Odpowiedział  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak,  mówiąc  iż  należy  przyjrzeć  się  tej 
sytuacji,  zrobić  symulację  ile  osób faktycznie  jeździ,  przeliczyć  koszty i  z  pełną 
świadomością podjąć decyzję.

• Radny Piotr Kijek zapytał na jakim etapie jest droga w Soczewce.
Odpowiedział Pan Wójt – na etapie uzgodnień, do 30 września tego roku zamknie 
się projektem z pozwoleniem na budowę.

• Radny Wiesław Lewandowicz zapytał pytanie na temat monitoringu w Soczewce, 
ponieważ bardzo często się zdarza że są powywracane  kosze ze śmieciami. 
Odpowiedział  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak,  monitoring  na  pewno  by  pomógł  i 
prawdopodobnie przy realizacji projektu ,,wycofani cyfrowo’’ będzie to możliwe.

• Sołtys B. Gapiński zgłosił prośbę o poprawienie drogi do Jeżewa, 
Odpowiedział  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak  ,  ze  będzie  taka  możliwość  poprzez 
nawiezienie ziemi z boiska podczas budowy boiska ORLIK.
Kolejna  sprawa  to  chodnik  na  wysokości  posesji  nr  34A w  miejscowości  Wola 
Brwileńska, chodnik się zapada a jest w bezpośrednim sąsiedztwie z droga krajową 
i jest taka możliwość, ze pod drogą są dziury bobrowe.

• Radny Piotr Kijek zapytał o drogę do jeziora w Soczewce, czy będzie utwardzona,
Odpowiedział Wójt Gminy, że ta droga nie będzie naprawiana.
Pan Wójt Gminy poinformował, ze powoli  kończy się budowa kanalizacji  Brwilno 
Dolne część Woli Brwileńskiej, wpływa mnóstwo podań o przyłącza, natomiast są 
osoby które zrezygnowały i teraz trzeba ustalić na jakich zasadach przydzielać te 
zwolnione przyłącza tych którzy są w kolejce i czekają na te zwolnione przyłącza. 
Wójt Gminy zaproponował następujące rozwiązanie komu w pierwszej kolejności 
przyznawać te przyłącza:

1. Budynki mieszkalne, w którym zameldowane są osoby na pobyt stały,
2. Budynki mieszkalne, w którym nie ma zameldowanych osób,
3. Budynki mieszkalne, z rozpoczętą budową,
4. Pozostałe.

Zapytał zebranych, czy taka forma Państwu odpowiada?
Radni wyrazili opinię, mówiąc ze takie rozwiązanie będzie bardzo dobre, należy też brać 
pod uwagę kolejność składania wniosków.
Sołtys K. Rutowski zapytał czy jeśli ktoś nie wpłacił kolejnej raty za kanalizację, czy to jest 
równoznaczne z rezygnacją. 
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Odpowiedział  Pan Wójt,  że  tylko  rezygnacja  na  piśmie  jest  uważana za  rezygnację  z 
przyłącza do kanalizacji.
Po zakończeniu omawiania spraw różnych jeden radny zwolnił się z dalszej części obrad.

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania,
Ad. 1.  Jeśli chodzi o drzewo to są pewne procedury, ale będziemy się starali tą sprawę 
rozwiązać. 
Ad. 2.  Chodnik przy drodze krajowej nr 62, jeśli nie będzie zatrudnienia w ramach robót 
interwencyjnych,  zostaną  zatrudnione  osoby  na  umowę  zlecenie  i  chodniki  w 
newralgicznych punktach zostaną naprawione,
Ad.  3.  W  chwili  obecnej  nie  przewiduje  się  zatrudnieni  w  ramach  robót  publicznych. 
Natomiast  jeśli  chodzi  o  ochotkę,  jest  to  temat  który  był  już  kilkakrotnie  analizowany, 
zostały wypracowane wnioski, ale na walkę z owadem potrzebne są pieniądze rządowe. 
Ad.  4.  Lampa  w  nowym  Duninowie  –  zwrócę  się  z  prośbą  o  odtworzenie  stanu 
pierwotnego,
Ad. 5. Prawdopodobnie podczas budowy drogi w Lipiankach, będzie nawieziony piasek na 
drogę w Trzciannym,
Ad. 6.  W sprawie śmieci koło stanicy – wystąpimy z wnioskiem do Prezesa Stanicy o 
uprzątnięcie terenu.
Ad. 7. Kanalizacja- wszystko wskazuje na to że zostanie oddana w terminie,
Ad.  8.  Bramki  zainstalowane na boiskach są bezpieczne jeszcze jest  gwarancja na te 
urządzenia, jeśli skończy się gwarancja to będziemy kontrolować.
Wójt  Gminy poinformował,  ze 4 września 2011 roku odbędą się  dożynki  powiatowe w 
Płocku,
Na  koniec  wyraził  swoje  zadowolenie  z  obecności  Dyrektorów Szkół  z  terenu  naszej 
gminy, na obradach sesji. 

Ad.11. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy;
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze podczas dzisiejszej sesji wyłożony był do 
wglądu protokół  z VI  sesji  Rady Gminy,  zapytał  czy są uwagi  do protokołu.  Uwag nie 
wniesiono. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z VI sesji Rady Gminy.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem protokołu głosowało - 14 radnych,
            głosów przeciw – nie było,
 głosów wstrzymujących się – nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że protokół  z  VI  sesji  Rady Gminy w Nowym 
Duninowie został przyjęty.
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Ad.12. Zakończenie obrad,
Przewodniczący  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  Andrzej  Pietrzak  zakończył 

obrady VII  Sesji  Rady Gminy,  wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady  siódmej   Sesji 
Rady Gminy w Nowym Duninowie”.
Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1330.

Przewodniczacy Rady Gminy 
Nowy Duninów

          /-/ Andrzej Pietrzak

PROTOKÓŁOWAŁA

/-/ Magdalena Kalwas
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