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PROTOKÓŁ Nr XI/2015 

z obrad XI Sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

w dniu 30 grudnia 2015 roku, godz. 1000 

 

 
Sesja Rady Gminy Nowy Duninów rozpoczęła się o godzinie 1020. 
Poza radnymi w sesji uczestniczyli:  
Pan Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów,  
Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy, 
Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy, 
Pani Katarzyna Majchrowska – Kierownik Ref. Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 
Pani Magdalena Kalwas - inspektor, protokolant, 
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 XI 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.  

Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 9 
grudnia tego roku zmarł Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Nowym Duninowie, Pan 
Józef Łuczak, zaproponował uczcić jego pamięć minutą ciszy. Wszyscy obecni na sesji powstali, 
przewodniczący rady podziękował i przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji. 

 

Przewodniczący powiedział, że Państwo Radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Po czym 
zapytał: Czy ktoś z Państwa Radnych lub Pan Wójt chce wnieść zmiany do przedstawionego 
porządku obrad? 

 

Wójt Gminy Mirosław Krysiak - wycofał z porządku obrad projekt uchwały nr 6 – w sprawie 
uchwalenia projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030; 

 

W to miejsce zaproponował wprowadzenie projektu uchwały nr 17 - w sprawie zarządzenia poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

 

Przystąpiono do głosowania nad zmiana zgłoszoną przez Wójta.  

Za głosowało 15 radnych, 

Przeciw głosowało 0 radnych, 

Wstrzymało się 0. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. 
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Z uwagi na obecność na sesji przedstawicieli firmy Westmor Consulting,  Przewodniczący Rady 
zaproponował zmianę, polegającą na omówieniu projektu uchwały nr 5 jako pierwszej w porządku 
omawiania uchwał.  

 

Przystąpiono do głosowania nad zmiana zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady. 

Za głosowało 15 radnych, 

Przeciw głosowało 0 radnych, 

Wstrzymało się 0. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze ma propozycje zmian dotyczące 
porządku obrad? Żadnych propozycji nie wniesiono i przystąpiono do głosowania nad porządkiem 
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. 

 

Za głosowało 15 radnych, 

Przeciw głosowało 0 radnych, 

Wstrzymało się 0. 

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty 
jednogłośnie. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że wyłożone zostały protokoły z VIII i IX Sesji Rady Gminy. 

Następnie przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 

 
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.Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego; 

6.Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) projekt uchwały nr 1 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023; 

2) projekt uchwały nr 2 – w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 2016 rok; 

3) projekt uchwały nr 3 –  uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 

2015r; 

4) projekt uchwały nr 4 – w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lipiankach 

podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół w Nowym Duninowie; 

5) projekt uchwały nr 5 – w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Nisko emisyjnej dla Gminy 
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Nowy Duninów; 

6) projekt uchwały nr 6 – w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

7) projekt uchwały nr 7 - w sprawie uchwalenia planu rozwoju miejscowości Lipianki, gmina Nowy 

Duninów; 

8) projekt uchwały nr 8 – w sprawie uchwalenia planu rozwoju miejscowości Brwilno Dolne, gmina 

Nowy Duninów; 

9) projekt uchwały nr 9 – w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej dróg w Gminie Nowy Duninów i 

ustalenia przebiegu tych dróg; 

10) projekt uchwały nr 10 – w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów 

na 2016 rok; 

11) projekt uchwały nr 11 – w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 33/VI/07 z dnia 23 marca 

2007 roku, dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z 

oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu; 

12) projekt uchwały nr 12 – w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 

2016 rok; 

13) projekt uchwały nr 13 – w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok; 

14) projekt uchwały nr 14 – w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego 

na 2016 rok; 

15) projekt uchwały nr 15 – w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji ds. Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych na 2016 rok; 

16) projekt uchwały nr 16 – w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

na terenie Gminy Nowy Duninów przez inne niż Gmina Nowy Duninów osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

7.  Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy o pracy w 2015 roku;   

8. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

9. Sprawy różne;  

10. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Gminy; 

11. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie. 
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Ad.2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną informację, poinformował o tym, że 

 w dniu 11 listopada z okazji Święta Niepodległości przewodniczący rady złożył kwiaty pod 
pomnikiem obeliskiem w Nowym Duninowie oraz pod pomnikiem w Lipiankach, 

 9 grudnia odbyło się zebranie wiejskie w Lipiankach, na którym głównym tematem był 
zamiar likwidacji szkoły w Lipiankach, oraz przyjęcie założeń do planu rozwoju 
miejscowości Lipianki, 

 16 grudnia odbyła się sesja na wniosek Wójta, gdzie głównym tematem były sprawy 
finansowe,  

 w tym samym dniu odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady gminy, w celu 
zaopiniowania materiałów na XI sesję rady gminy, 

 także w tym dniu odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Na posiedzeniu tym 
przyjęto Plan posiedzeń Zarządu Gminnego, oraz podsumowane zostały obchody 90-lecia 
OSP w Nowym Duninowie; 

 W dniu 18 grudnia odbyła się wigilia gminna, a także w okresie miedzy sesyjnym odbył się 
szereg spotkań wigilijno – opłatkowych; 

 

Ad 3.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami 

Wójt Gminy Nowy Duninów powitał zebrane osoby na sesji, i przedstawił informację. 

Rozpoczął od przedstawienia inwestycji, a zwłaszcza od dróg które należą do gminy i przebiegają 
przez teren gminy: 

 Droga krajowa nr 62 – naprawiona została od Nowego Duninowa do Nowej Wsi, nie została 
jeszcze odebrana z uwagi na to, ze wykonawca niedokładnie wykonał ta drogę i w 
przyszłym roku na przełomie czerwca i lipca będzie robiona nakładka na tym odcinku . 

Przy okazji naprawy tej drogi, skorzystaliśmy z materiału (destruktu) składowanego na 
byłym placu GS-u, na uzupełnienie ubytków w drogach gminnych; 

 Przygotowujemy się do budowy dróg w Lipiankach i Brwilnie Dolnym, powstały plany 
rozwoju tych miejscowości; 

Sprzedaż: 

 Sprzedany został wóz strażacki – zakupiła OSP z gminy obok Mławy. Rozesłano listy w tej 
sprawie do kilkunastu gmin w całym kraju, nie było zainteresowania. Samochód sprzedany 
za kwotę 45 tys. zł. Środki ze sprzedaży trafia do budżetu gminy. 

 Odbył się kurs podstawowy dla strażaków, przeszkolono ponad 20 strażaków, którzy mogą 
brać udział w akcji; 

 Podpisane zostało porozumienie w sprawie budowania systemu wczesnego ostrzegania  - 
będą wybudowane w Nowym Duninowie i w Soczewce; 

 Na dzisiejszej sesji zostanie przedstawiony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowany 
przez firmę Westmor Consulting, jest to dokument niezbędny jako załącznik do aplikowania 
o środki unijne; 

 W miejscowości Karolewo odbyło się zebranie wiejskie na którym omawiano budowę 
kanalizacji w tej miejscowości, poruszono także problem gazyfikacji; 

 Kanalizacja – podpisana została umowa na projekt kanalizacji z firmą PRO-EKO-PROJEKT 
ze Środy Wielkopolskiej, cena projektu 82 tys. zł brutto. Potężna inwestycja, ponad 2 mln zł 
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kosztorys. Liczymy na te ,że uda się pozyskać środki.  

 Powstało Stowarzyszenie na bazie Fundacji Aktywni razem. W dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie w Gabinie. Wójt Krysiak , jest członkiem zarządu. Siedziba Stowarzyszenia w 
Gąbinie, ponieważ Wójt Łącka nie wyraził zgody na siedzibę w Łącku. Dyrektor 
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych została odwołana ze stanowiska, 

 Likwidacja szkoły w Lipiankach – odbyło się spotkanie z mieszkańcami w Lipiankach. Po 
tym spotkaniu odbyło się spotkanie u Wójta z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa 
Polskiego na temat sytuacji w oświacie która jest i która będzie na terenie gminy Nowy 
Duninów. Pani Dyrektor Zespołu Szkół i Prezes ZNP bronią miejsc pracy. Poruszono 
problem likwidacji gimnazjów. Rozmowa o oświećcie to jest rozmowa ciągła i praca ciągła.   

 

Budżet: 

Wójt powiedział, ze zamykamy budżet gminy na 2016 rok, 

Następnie odczytał życzenia na nowy 2016 rok. 

 

Głos zabrała Radna Powiatu Ewa Kowalak – powiedziała, ze zabiera głos jednocześnie jako 
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz jako Radna Samorządowa. Powiedziała, że Pan 
Wójt wspominał o spotkaniu ZNP na temat przyszłości polskiej oświaty, o wybudowanie 
porozumienia jakie będą działania w dziedzinie reformowania polskiej oświaty. Edukacja to taki 
podstawowy filar działalności społeczeństwa, ona się przewija przez całe życie, od momentu 
narodzin po późny wiek starczy, sami chodziliśmy do szkoły, do szkoły chodziły nasze dzieci lub 
chodzą, będą chodzili nasi wnukowie, więc jest to dla nas temat ważny i nie bez znaczenia jest to 
jak to wychowanie będzie przebiegało.  

Powiedziała, ze edukacja jest to taki proces który nie lubi zmian, rwania i przestawiania w różne 
kierunki. Rozwija się tylko korzystnie wtedy , kiedy ma stabilizację i ciągłość realizacji planu. Wielki 
niepokój wśród przedstawicieli środowiska oświatowego, na który trzeba rozpocząć debatę 
publiczną, bo tak być nie może. Gdy powstały gimnazja mieliśmy bardzo mieszane uczucia, bo 
myśleliśmy że szkoły ośmioletnie są dobre i nie trzeba ich reformować, ale minister edukacji oraz 
Pani Wice Minister Radziwił, powiedzieli, ze zmierzamy do postępu technicznego w wielu krajach 
ten system funkcjonuje, trzeba zmienić, więc nie było takiego negatywnego nastawienia 
społeczeństwa. Budziło to pewne nadzieje. Był to bardzo trudny okres zwłaszcza dla samorządów. 
Wówczas był to okres wyżu demograficznego. Budowano nowe gimnazja, samorządy zaciągały 
kredyty na budowę i wyposażenie gimnazjów. Stworzono laboratoria, żeby wyrównywać szanse 
edukacyjne dzieci, bo taki był zamysł tej reformy. Powstały sale komputerowe. 16 lat trwało, żeby 
dostosować gimnazja do standardów.   

Kiedy zrobiono rok temu badania, to okazało się, że gimnazja wypadły dobrze. W roku 2012-2013 
przeprowadzono badania i okazało się że gimnazja odnoszą sukcesy.  Nie trzeba reformować 
systemu, ale go doskonalić, i stworzyć atmosferę spokoju stabilizacji i w którymś momencie te 
efekty osiągniemy. Gimnazja naszym zdaniem należy doskonalić a nie likwidować.  

Rewolucyjne zmiany systemowe nigdy niczego dobrego nie przynosiły, a jeśli mamy zaczynać 
dyskusje to ją zacznijmy już teraz.  

 

Anna Dębska – powiedział, ze jeśli będziemy dyskutować na temat gimnazjów, to prosi żeby był 
zaproszony przedstawiciel Solidarności, żeby były zrównoważone stanowiska, a nie tylko 
wypowiada się Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.  
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Ad. 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych; 

Dariusz Zajączkowski – zgłosił problem 4 kotów. Poprosił, żeby się ta sprawa zając. Żeby 

przeprowadzić sterylizację tych bezdomnych kotów, bo jest taka możliwość.   

Jerzy Nowacki – zgłosił, ze na Dużym Duninowie na drodze powiatowej na środku asfaltu jest 

wyrwana głęboka dziura, 

Anna Dębska –  

 pierwsza sprawa to prośba o podsypanie drogi, ul. Parcelowa, 

 Następnie zapytała o pomnik przyrody lipę – zapytała czy ktoś się ta sprawą zajął, co dalej 

się dzieje w tej sprawie, ponieważ to nadal zagraża bezpieczeństwu.  

Stanisław Więckowski – powiedział, że radni dostają za dużo i bezpośrednio na sesji dokumenty 

na sesję. Nie maja możliwości przeczytania tych dokumentów, ani protokołów z poprzedniej sesji. 

Nie ma warunków żeby to wszystko przejrzeć. I prosi, żeby albo mniej przygotowywać na sesje 

punktów albo wszystko powinno być przygotowane wcześniej.  

 Kolejno poprosił o odpowiedź na piśmie  - zgłosił potrzebę zamontowania chociaż 3 lamp 

na drodze od figurki do Pana Więckowskiego w Starym Duninowie. Na wszystko są 

pieniądze a na to nie ma.  

Agnieszka Błaszczak - powiedziała, że dostała odpowiedź na interpelację w sprawie wycinki 

drzew. A termin kończy się z końcem roku i co teraz, mamy to zgłosić po raz kolejny.  

Odpowiedział Kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego K. Piłatowicz, że właśnie dzisiaj jest 

prowadzona wycinka.  

Marek Szymański -  zgłosił znaki w lesie do Dzierzązny są za płytko wkopane, 

Kolejno zgłosił worki  ze śmieciami leżące przy drodze krajowej.  

 

Ad. 5. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego 

Informację na temat przygotowania do zimy przedstawił Wójt Gminy. 
Poinformował jakim sprzętem technicznie dysponujemy, są to trzy ciągniki – jeden gminny oraz 
dwa sektora prywatnego.  
Zgromadziliśmy kilka ton soli drogowej, przygotowana została mieszanka soli z piaskiem, do 
posypania miejsc newralgicznych. 
Mamy zatrudnione osoby z Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach robót publicznych.  
Wyremontowana została przyczepa ciągnikowa.  
Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Projekt uchwały nr 5 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Nisko emisyjnej dla Gminy Nowy 
Duninów – zgodnie ze zmianą wprowadzoną do porządku obrad; 
 
Projekt uchwały nr 5 – załącznik do projektu tej uchwały – Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla 
Gminy Nowy Duninów przedstawiła i omówiła Pani Joanna Kwaśniewska, przedstawiciel firmy 
Westmor Consulting. Powiedziała, że wyjaśni dlaczego gmina przystąpiła do opracowania tego 
dokumentu.  
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Szczegółowo omówiła Plan przygotowany dla naszej gminy przez tą firmę.  
Na sali obecna była także Prezes Firmy Westmor Consulting Pani Urszula Wódkowska.  
Podczas omawiania dokumentacji zaprezentowano prezentację, Pani Joanna Kwaśniewska 
odpowiedziała na pytania zadawane przez radnych.  
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5. 

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 planu rozwoju miejscowości Lipianki, gmina Nowy 
Duninów; 
Projekt uchwały nr 7 omówiła Pani Joanna Kwaśniewska, ponieważ uchwała ta stanowi integralną 

część Planu Gospodarki nisko emisyjnej.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – 1 radny. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 
Projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia planu rozwoju miejscowości Brwilno Dolne, gmina 
Nowy Duninów; 
 
Projekt uchwały nr 8 omówiła Pani Joanna Kwaśniewska, ponieważ również ta uchwała stanowi 

integralną część Planu Gospodarki nisko emisyjnej.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

   głosów wstrzymujących się – 1 radny. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

Pani Urszula Wódkowska podziękowała za współpracę i życzyła wszystkim obecnym wszystkiego 
dobrego w Nowym Roku 2016. 



- 8 - 

 

 
Projekt uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023; 
 
Projekt uchwały nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy. Projekt uchwały szczegółowo omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1. 

Radny S. Więckowski – odniósł się do projektu ścieżki pieszo-rowerowej, było mówione, że 
będzie po wale nad Wisłą, a do WPF wpisane jest że będzie to po gruntach gminnych.  
Odpowiedział Kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego, że jeśli będziemy realizowali tą 
inwestycję to i tak w jakiś sposób będziemy musieli mieć te grunty w dyspozycji, np. poprzez 
dzierżawę, ponieważ nie możemy aplikować ośrodki na realizację zadania na nie swoim gruncie.  
Radny S. Więckowski - powiedział, że taka ścieżka rowerowa mija wszystkie miejscowości 
praktycznie bo idzie po wale, to nie będzie służyło wszystkim mieszkańcom. Może to jedynie 
przysporzyć nam koszty. Według radnego to jest inwestycja nie trafiona, oczywiście Państwo 
przegłosują tak jak chcą. Jeśli zrobimy to po wale to będą remonty. 
 
Radny A. Sumliński – powiedział, że jeszcze nie jest to ustalone czy będzie po wale.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że to nie jest tak, że przegłosujemy jak będziemy chcieli, tylko jest rada i 
to rada decyduje. Natomiast jesteśmy wpisani w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego 
w zadania, które będą realizowane pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Płocka. Nazewnictwo 
wynika z przepisów prawa, nie możemy wpisać w dokumentacji że będziemy realizować zadania 
np. po gruntach RZGW, czy po gruntach GDDKiA, na te cele musimy mieć określone porozumienia 
podpisane, że użyczają nam, tak jak jest w wielu przypadkach bądź wydzierżawiają.  
Jeśli nie udało by się uzyskać pozwolenia np. od GDDKiA czy lasów państwowych, to jest to 
alternatywa po koronie drogi serwisowej RZGW, piękne miejsce które będzie służyło turystyce.  
 
W ramach środków GDDKiA będzie przebudowany chodnik w Popłacinie ten po prawej stronie 
jadąc w kierunku Płocka, ale będzie także robiona inwentaryzacja geodezyjna wydzielenia pasa 
drogowego wzdłuż drogi krajowej od Radziwia do Nowej Wsi, i to co będzie w pasie drogowym 
będzie realizowane przez GDDKIA.  
 
Radny S. Więckowski – powiedział, że jemu brakuje w takiej prognozie finansowej takich wsi 
gdzie przez ileś lat nie było nic inwestowane. Tak jak na Starym Duninowie ludzie boją się wyjść z 
domu, i najpierw rzucają petardami żeby wyjść z domu, a o trzy lampy walczymy i na to nie ma. I 
jak tu słyszę piękny rozwój Lipianek czy Brwilna, a podatki płacimy takie same jak nie większe.  
 
Odpowiedział Wójt, że Starego Duninowa też będzie. Będziemy budowali kanalizację w Starym 
Duninowie, tylko w swoim czasie.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, uchwałę przyjęła. 
W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, 

            głosów przeciw – 1 radny, 

głosów wstrzymujących się – 1 radny, 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 
 
Projekt uchwały nr 2 w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 2016 rok; 
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Projekt uchwały nr 2 przedstawił Wójt Gminy. Szczegółowo omówiony został na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Wójta 
projektu budżetu na 2016 rok. 
Przewodniczący Rady gminy poprosił Przewodniczących Komisji rady Gminy o odczytanie opinii 
na temat  projektu budżetu. 
Kolejno – D. Zajączkowski, W. Kijek i A. Sumliński – odczytali opinie na temat projektu budżetu. 
Wszystkie opinie pozytywne. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
Radny W. Kijek – powiedział, że jest budżet inny od wcześniejszych, ale jest to nadwyżka na 
spłatę kredytu, a kredyt wynosi już 555 tys. zł, czyli ponad pół miliona złotych, zaciągnęliśmy 
kredyty na finansowanie zadań z UE na wiele inwestycji.  
 

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 – 13 radnych, 

            głosów przeciw – 1 radny, 

głosów wstrzymujących się – 1 radny, 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Od tej chwili obecnych na sesji 13 radnych. 
 
 
Projekt uchwały nr 3 uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2015r; 
 
Projekt uchwały nr 3 przedstawiła Skarbnik Gminy.   

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych,  

głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 
Obecnych na sesji 14 radnych. Radny Jerzy Nowacki zwolnił się z dalszej części obrad. 
 
Projekt uchwały nr 4 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lipiankach podporządkowanej 
organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w 
Nowym Duninowie; 
Projekt uchwały nr 4 szczegółowo omówił Wójt Mirosław Krysiak,  
Radny A. Sumliński – zapytał o to jakie oczekiwania mają mieszkańcy względem budynku po 
Szkole w Lipiankach? 
Odp. Wójt – na razie ten budynek będzie utrzymywany przez gminę do celów publicznych. Koszt 
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utrzymania to około 25 tys. zł rocznie. Ale tendencja jest taka, żeby go nie sprzedawać.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 
Projekt uchwały nr 6 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
 
Projekt uchwały nr 6 szczegółowo omówił Wójt Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 
W głosowaniu udział brało 14 radnych. 
Wyniki głosowania: 
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 
            głosów przeciw – nie było, 
 głosów wstrzymujących się – nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
 
 
 
Projekt uchwały nr 9 w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej dróg w Gminie Nowy Duninów i 
ustalenia przebiegu tych dróg; 
 
Projekt uchwały nr 9  szczegółowo omówił Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 9. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
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Projekt uchwały nr 10 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów 
na 2016 rok; 
Projekt uchwały nr 10 przedstawił Wójt Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 10.  

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 11 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 33/VI/07 z dnia 23 marca 2007 
roku, dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z 
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu; 
Projekt uchwały nr 11 szczegółowo omówił Pan Mirosław Krysiak,  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 11. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

   głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 12 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 2016 rok; 
 
Projekt uchwały nr 12 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Odczytał projekt planu pracy Rady 

Gminy na 2016 rok; 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 12. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw –  nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
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Projekt uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok; 
 
Projekt uchwały nr 13 przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Zajączkowski.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 13. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw –  nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 14 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 
2016 rok; 
 
Projekt uchwały nr 14 przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan 

Waldemar Kijek.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 14. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw –  nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 15 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Spraw Społecznych na 2016 rok; 
 
Projekt uchwały nr 15 przedstawił Przewodniczący Komisji ds.E,K,S,T i SS Pan Andrzej Sumliński. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 15. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw –  nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Nowy Duninów przez inne niż Gmina Nowy Duninów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  
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Projekt uchwały nr 16 przedstawił Wójt Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 16. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych, 

            głosów przeciw –  nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Ad.7. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy o pracy w 2015 roku;   

Przewodniczący wszystkich Komisji stałych Rady Gminy złożyli informacje na piśmie z prac swoich 
komisji w roku 2015.  

Dodatkowo D. Zajączkowski odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w tym roku.  

Wszystkie informacje na piśmie stanowią załączniki do protokołu.  

 

 Ad.8.  Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

 Pomnik lipa - Pan Wójt powiedział że osobiście zajmie się tym tematem.  

 Dołki na ul. Parcelowej - będą sukcesywnie naprawiane na bieżąco.  

 Znaki - nie mogą być betonowe słupki, znaki zostaną umocowane mocniej.  

 Koty - ustawa o ochronie zwierząt reguluje ten stan, jeśli są bezpańskie, to Wójt musi się tym 

zająć. Jeżeli uda się je odłowić, to gmina zapłaci za sterylizację i na tym kończymy.  

 Dziura w Dużym Duninowie - radni powiatowi obecni na sesji myślę , że zajmą się tą sprawą.  

 4 lampy do zamontowania w Starym Duninowie – Pan Radny otrzyma odpowiedź na piśmie.

  

 Ad. 9. Sprawy różne 

 Radny A. Sumliński – powiedział, że jadąc w kierunku Włocławka właściciel budynku po byłym 

ośrodku zdrowia, ogrodził działkę tak dużym (wysokim płotem), że bardzo źle to wygląda i źle się 

komponuje.  

 Kolejno powiedział, że moglibyśmy wyposażyć salę obrad w rzutnik i tablicę do projekcji, tym 

bardziej że taką dysponujemy.   

 Następnie powiedział, że rozebrane zostały budynki w Krzywym Kołku, budynki bardzo stare wręcz 

historyczne. Powiedział, że jest to sprawa bulwersująca, pomimo że lasy państwowe są 

właścicielem tego obiektu to jest to jednak. Zgłosił, żeby komisje rady wypracowały opinie na ten 

temat. Uważa że stan techniczny budynku nie był na tyle zły żeby trzeba było go rozbierać.  

 Odpowiedział Wójt, że zaprosi Pana Nadleśniczego i porozmawiają na temat tej sytuacji, do 

rozmowy zostaną zaproszeni szefowie wszystkich komisji oraz Przewodniczący Rady. Nie możemy 

doprowadzi do takiej sytuacji że za chwilkę nie będzie śladu po tym miejscu. Wójt zaproponował, 



- 14 - 

żeby wypracować na ten temat stanowisko Rady.  

 Wojciech Kijek – zaproponował, żeby w nowym roku na sesję zaprosić Panią Jowitę Michalak – 

ławnika wybranego przez radę gminy do orzekania w sądzie.  

 Dariusz Zajączkowski – na drodze na Trzcianno jest przepust w którym powstała dziura, 

mieszkańcy o tym wiedzą, ale osoby przyjeżdzające z zewnątrz już nie i należało by pomyśleć o 

naprawie i zabezpieczeniu tego miejsca. Zaprosiła w przyszłym roku do dalszej współpracy.  

 Zofia Garwacka – podziękowała swoim radnym ( z Terenu Pani Sołtys) za zaangażowanie w 

realizację funduszu Sołeckiego, 

 Halina Oczkiewicz – podziękowała, radnemu ze swojego terenu za zamontowanie tablicy, która 

był niezbędna w tej wsi.  

 Anna Chrabąszcz – zaprosiła osoby obecne na sesji na przedstawienie które odbędzie się w 

Soczewce w Ośrodku Mazowsze, w dniu 16 stycznia 2016 roku, przedstawienie wystawiane przez 

Stowarzyszenie „Nasze Lipianki”, pod tytułem – O Rybakach i złotej rybce.  

 

 Ad. 10. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Gminy; 

Protokół z VIII sesji rady gminy 

Głosowanie: 

Głosów za – 14 radnych (obecnych 14 radnych), 

Głosów przeciw – nie było,  

Głosów wstrzymujących się – nie było.  

 

Protokół z IX sesji rady gminy 

Głosowanie: 

Głosów za – 14 radnych (obecnych 14 radnych), 

Głosów przeciw – nie było,  

Głosów wstrzymujących się – nie było.  

 

Ad. 10. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie 

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

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1530       
     

Przewodniczący Rady Gminy  

                        Nowy Duninów  
                   /-/ Andrzej Pietrzak 

Protokółowała 

Magdalena Kalwa 


