
Protokół nr XXVII/13
z XXVII Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

odbytej w dniu 27 września 2013 roku, godz. 10.00
Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 10.00.
poza Radnymi w sesji uczestniczyli:
Pan Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów
Pani Elżbieta Broniecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce
Pan Paweł Adamkowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie
Pani Ewa Romańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie,
Pani Krystyna Pruszyńska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie,
Pani Teresa Szymańska – Sekretarz Gminy Nowy Duninów
Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Pan Józef Łuczak – Prezes Gminny OSP
Pan Henryka Kamińskiego – Radny Rady Powiatu Płockiego,
Pani Katarzyna Majchrowska– Kierownik Referatu OiSO
Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokołu.

Punkt nr 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak otworzył sesję słowami:

„Otwieram dwudziestą siódmą sesję Rady Gminy Nowy Duninów”

Witam: Państwa Radnych Rady Gminy Nowy Duninów, witam Wójta Gminy Nowy Duninów Pana 
Mirosława Krysiaka,

Witam pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w obradach:

Panią Teresę Szymańską – sekretarz gminy, Panią Alinę Szymkowiak – skarbnik gminny, Panią 
Katarzynę Majchrowską – kierownik referatu OiSO, która będzie protokolantką dzisiejszej sesji.

Witam Państwa Sołtysów.

Witam również Panią Elżbietę Broniecką – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce, Pana Pawła 
Adamkowskiego  –  Dyrektora  Publicznego  Gimnazjum  w  Nowym  Duninowie,  Panią  Ewę 
Romańska  Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie,  Pan Henryka Kamińskiego – 
Radnego Rady Powiatu Płockiego, Panią Krystynę Pruszyńską – Kierownik Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Nowym Duninowie.

Witam wszystkie osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej sesji.

Swoją  nieobecność  na  dzisiejszej  sesji  usprawiedliwiła  Pani  Katarzyna  Ludwiczak 
Kierownik GOK, która swoje sprawozdanie przedstawiła na posiedzeniu komisji.

Na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych jest 15. Stwierdzam, że obrady są prawomocne 
przy których Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.

Otrzymaliście Państwo porządek obrad dzisiejszej sesji.
Czy ktoś  z  Państwa Radnych lub Pan Wójt  chce wnieść zmiany do przedstawionego porządku 
obrad? Jeśli nie to przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad.

Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad ?
Za głosowało 15 radnych,
Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Informuję, że wyłożone są protokoły z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy.
Przystępujemy do realizacji porządku obrad.
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Punkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak przedstawił ustną informacje o pracy 

między sesjami i brał udział w spotkaniach:

-  w  dniu  14  sierpnia  odbyła  się  sesja  na  wniosek  Wójta  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 
konsolidacyjnego.

- 26 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie radnych i sołtysów w sprawie  Turnieju Sołectw. W tym 
miejscu  Pan  Przewodniczący  podziękował  Pani  Ewie  Kowalak  za  organizację,  Sołtysom
i  delegacjom,  które  uczestniczyły  aktywnie  w  tym  turnieju.  Podziękował  też  Radnym,  którzy 
pomagali  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  tego  turnieju,  wolontariuszom z  klubu  sportowego, 
Druhom Strażakom i Policjantom. Duże podziękowania należą się również sponsorom.

-  17  sierpnia  2013  r.  odbył  się  II  Piknik  w  Lipiankach  połączony  z  zawodami  sportowo 
pożarniczymi. Zwycięzcom zawodów zostało OSP Nowy Duninów, II miejsce OSP Lipianki, III 
OSP Dzierzązna.

- 13 lipca 2013 r. odbyły się Regaty o Puchar Wójta.

- 8 września 2013 r. odbyły się Dożynki Powiatowe w Gminie Mała Wieś, udział brała delegacja
z naszej gminy z wieńcem dożynkowym.

-  uczestniczyłem  w  spotkaniu  zorganizowanym  przez  Pana  Wójta,  które  dotyczyło  poprawy 
bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 62 w Popłacinie.

-  z  Panem Wójtem uczestniczyliśmy  na  spotkaniu  dotyczącym  Klubu  Sportowego.  Dotyczące 
przejścia do IV ligi. Zdecydowano, że dalej będziemy grać w lidze okręgowej. (Proponowano nam 
rozgrywki w IV Lidze południowej w grupie radomskiej, dla nas jest to nie do przyjęcia z uwagi na 
zbyt wysokie koszty dojazdu na mecze)

- w dniu 25 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji dotyczące zaopiniowania materiałów 
na dzisiejszą sesję , gdzie został poruszony temat oświaty.  

- we wrześniu uczestniczyłem razem z Panem Wójtem w wyjeździe studyjnym na Węgry. Było to 
zaproszenie ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, a konkretnie z Fundacji „Lider Plus”.

Punkt nr 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
Wójt Gminy Mirosław Krysiak przedstawił ustną informacje o pracy między sesjami:

-  Pan Wójt  przypomniał,  iż 14 sierpnia odbyła się sesja zwołana na wniosek Wójta w sprawie 
zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

- Pan Wójt posumował sezon turystyczny. Mówiąc, że imprezy, które były przygotowywane przez 
gminę  odbywały się  na  wysokim poziomie.  Również  te,  które  przygotowywała  Rada  na  czele
z  Przewodniczącą  Komisji  Panią  Ewą  Kowalak,  Radnymi,  Sołtysami  i  wszystkimi,  którzy  się 
dołączyli do organizowania tych imprez.

- Pan Wójt podziękował za udział szkół, które organizowały Piknik Rodzinny. Ta impreza się udała 
dopisała pogoda jedynie problem był przy regatach podczas, których pogoda nie dopisała.
Impreza w Lipiankach należy do bardzo udanych, była to już druga impreza tego typu. Tutaj słowa 
podziękowania należą się całej społeczności i szefowej stowarzyszenia Pani Marzenie Nowackiej.

Kolejny temat to drogi. Pan Wójt poinformował, że:

- wbudowaliśmy ponad 1000 ton kruszywa w drogi w takich miejscowościach jak Jeżewo, Nowy 
Duninów, Brwilno Dolne, Jastrząbek. Trzcianno. Został wysypany gruz i przykryto go piaskiem. 
Prace  te  wykonywaliśmy w  ramach  własnych  przy  udziale  ludzi  zatrudnionych  przy  robotach 
publicznych, pracach społecznie użytecznych i osobach będących na stażu. 

- mamy jeszcze trochę materiału na remonty dróg, to jest kruszywo ok 100 ton. Te doły, które są na 
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naszych ulicach uzupełnimy na bieżąco.
- ruszyła budowa ciągu pieszego poprawiającego bezpieczeństwo  w Popłacinie.  

- czekamy na środki z mechanizmu norweskiego na projektowanie zadań poszczególnych gmin. 
Wpisaliśmy 22 kilometry ścieżki pieszo rowerowej, czyli  od Płocka do Nowego Duninowa, od 
Nowego  Duninowa do  Lucienia,  Starosta  wpisał  od  Soczewki  do  Sendenia.  Jeżeli  dostaniemy 
środki z norweskiego mechanizmu na projektowanie to będziemy rozmawiać z GDDKiA. Dlatego 
tak bardzo mi  zależy na dobrej  współpracy z  GDDKiA bo to  oni  będą decydowali  o  tym czy 
pozwolą projektować na własnym terenie, a Lasy Państwowe będą decydowały o tym czy pozwolą 
budować  na  swoich  terenach.  Pan  Marszałek  wpisał  to  zadanie  w  ramach  środków  unijnych  
2014-2020 na  listę  zdań kluczowych na pierwszym miejscu.  Gdybyśmy dostali  te  fundusze  na 
projektowanie i udało by się je zaprojektować to jest gwarancja, że zostaną sfinansowane z środków 
unijnych.

- kolejną sprawą jest ul.  Wierzbowa w Nowym Duninowie. Jesteśmy po przetargu, dzisiaj będą 
stosowne propozycje dotyczące przesunięcia środków na realizację tego zadania.

- droga w Brwilnie Dolnym, udrożniony został odcinek tej drogi. Planujemy dalsze udrożnienie 
terenu ok. 300 metrów. Podjęte są stosowne działania w tym zakresie i do końca roku ten odcinek 
zostanie udrożniony.

-  Pan  Wójt  poinformował,  że  kończymy  projektowanie  kanalizacji  Woli  Brwileńskiej.  Mamy 
podpisaną umowę z Marszałkiem na realizację tego zadania ze środków unijnych w kwocie półtora 
miliona złotych. Nie było by szansy nawet obiecać, że dalej pójdzie kanalizacja bez rozbudowy 
oczyszczalni  ścieków w Nowym Duninowie.  Nie  ma odniesienia  do dalszych prac  związanych
z  budową  kanalizacji  takich  miejscowości  jak  Karolewo,  Nowa  Wieś  czy  Stary  Duninów.  To 
zrobimy  w  ramach  środków  unijnych.  Natomiast  dalsze  etapy  kanalizacji   będziemy  robili
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

-  w poniedziałek  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie.  Odnośnie  środków  związanych  z  gospodarką 
wodno-ściekową. Jeżeli rozbudujemy oczyszczalnię ścieków w Nowym Duninowie to jednocześnie 
trzeba będzie projektować kolejne odcinki kanalizacji na terenie naszej gminy i w miejscowościach, 
o których wcześniej była mowa.

-  następny  bardzo  ważny i  trudny temat  to  sprawa  oświaty,  stwierdził  Wójt  Gminy Mirosław 
Krysiak.

- Pan Wójt poinformował, że dyrektorzy szkół w następnych punktach porządku dzisiejszej sesji 
przedstawią  swoje  informacje  z  działalności  placówek  oświatowych  naszej  gminy.  Utrzymuję 
wszystkie trzy szkoły, które są na terenie gminy Nowy Duninów i one inaczej będą funkcjonowały 
dlatego, że w propozycjach rządowych jest, żeby objąć nauczaniem przedszkolnym od 2014 roku 4 
latków i od 2017 rok 3 latków.

-  pojawiła  się  możliwość  budowy  placu  zabaw  w  Nowym  Duninowie.  Do  tej  pory  nie  było 
możliwości finansowych, ale pojawiły się w ramach lidera i taki wniosek został złożony. Wniosek 
przeszedł  ocenę  formalną  i  mamy na  ten  cel  pieniądze.  Znaleźliśmy się  na  liście  gmin,  które 
dostaną dofinansowanie unijne na doposażenie oddziałów przedszkolnych. W powiecie płockim są 
tylko 2 gminy,  gmina Nowy Duninów i  Bulkowo. Z tych środków będą zrobione place zabaw
w Nowym Duninowie i w Soczewce. Będą nowoczesne sale z tablicami interaktywnymi, również
w Lipiankach. Zadanie to jest finansowany w 100% ze środków unijnych, po naszej stronie jest 
tylko przygotowanie wniosku. Wniosek został złożony 18 września, czas realizacji inwestycji to 
października  przyszłego  roku.  Wtedy  zostaną  zmodernizowane  i  unowocześnione  oddziały 
przedszkolne w naszych szkołach.

-  kolejną sprawą jest  dożywianie  dzieci  w szkoła.  Nie  ma chętnych dzieci   i  dlatego,  aby nie 
zwracać tych pieniędzy podjęliśmy decyzję o tym, że posiłki będą dwu daniowe do końca roku.
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Jeżeli chodzi o zatrudnienie to pokończyły się w większości programy, w ramach których mieli 
zatrudnienie nasi mieszkańcy. Został tylko program prac społecznie użytecznych czyli 10 godzin 
tygodniowo i ten program będzie trwał do końca roku.

- na wolne stanowisko w Referacie Rozwoju Gospodarczego został zatrudniony nowy pracownik
z wyższym wykształceniem. Zatrudniony został nowa osoba na stanowisko gospodarki odpadami, 
która zajmowała się będzie generalnie księgowością, rozliczaniem i windykacją opłat za odpady. 
Wszystkie te osoby zostały zatrudniane w ramach konkursu.

-  Pan  Wójt  poinformował  również,  że  borykamy  się  ze  sprzedażą  mienia,  głównie  chodzi  tu
o  nieruchomość  po  dawnym  ośrodku  zdrowia.  Wystawiony  na  sprzedaż  został  też  lokal  po 
gminnym ośrodek kultury w Soczewce wraz z udziałem w gruncie. Gminny Ośrodek Kultury został 
przeniesiony do wygospodarowanego lokalu do szkoły podstawowej w Soczewce

-  szukamy  w  tej  chwili  alternatywy  na  ogrzewanie  naszych  instytucji.  W najbliższym  czasie 
najprawdopodobniej będzie zmiana ogrzewania z olejowego na pelet. Na początek chcemy wziąć 
kotłownię  w bloku  na  ul.  Słonecznej,  która  również  ogrzewa  Urząd  Gminy.  Potem jak  to  się 
sprawdzi będziemy zmieniali w szkołach, aby zmniejszyć wydatki na ogrzewanie tych obiektów.
W październiku składamy wniosek o środki unijne w ramach lidera na drugą część rozbudowy 
stawów. Ta część dotycząca alejek, oświetlenia to będzie pewnie w przyszłym roku.

-  na  bieżąco  jest  oceniana  sytuacja  gospodarki  wodno-ściekowej  i  gospodarka  śmieciowa.
W  przypadku  gospodarki  odpadowej  jest  problem  z  należnościami.  Każdy  z  nas  był 
przyzwyczajony do tego, że dostawał fakturę i z nią szedł do kasy. Teraz w przypadku śmieci nie 
jest tak, każdy musi sam przyjść i zapłacić i nie dostaje żadnej faktury. Informujemy tych, którzy 
się zagapili, albo czekali na tą fakturę. Jak nie zapłaci to dostanie upomnienie, za które  będzie 
musiał zapłacić.

Punkt nr 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych.
Pan  Wiesław  Michalski zgłosił,  że  droga  z  Duninowa  w  stronę  Brzezinnej  Góry  i  dalej  na 
Studziankę jest  bardzo w złym stanie.  Natomiast  dalej  od skrzyżowania  od  Środonia  w stronę 
Dużego Duninowa i krzyżówka na Brzezinnej Górze nie ma znaków informacyjnych gdzie te drogi 
odchodzą. W gminie turystycznej te rzeczy powinny być.

Odnośnie  chodnika  w  Popłacinie  to  firma  już  dziś  kończy.  We  wtorek  ma  się  odbyć 
inwentaryzacja   zjazdów.  Ja  osobiście  nie  będę  brał  udziału  w  niej  bo  moim  zdaniem,  jeśli  
przysłowiowy Pan Kowalski wszedł w pas drogowy ze swoim ogrodzeniem to teraz Generalna 
Dyrekcja chce obciążyć sąsiadów. Tak więc ja w takiej inwentaryzacji nie będę uczestniczył, proszę 
wyznaczyć  kogoś  kompetentnego  z  Urzędu  Gminy.  Będę  na  miejscu   bo  chcę  usłyszeć  od 
przedstawiciela  Generalnej  Dyrekcji  dlaczego nie  dotrzymał  słowa w sprawie  uzgodnień,  które 
poczynił ze mną w tym tygodniu we wtorek. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi:

- droga Nowy Duninów – Brzezinna Góra jest drogą powiatową i podejmowane były działania w 
Powiatowym  Zarządzie  Drug  odnośnie  jej  naprawy.  W  chwili  obecnej  droga  ta  została  już 
naprawiona.  Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych usprawiedliwiał  opóźnienia w naprawie tych 
drug  deszczową  pogodą.  W  środę  poszła  równiarka,  natomiast  w  te  doły,  które  wymagają 
uzupełnień miał być nawieziony jakiś materiał pospółka lub gruz. Takie zapewnienia otrzymałem 
od  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych.  Natomiast  tutaj  jest  to  droga  miękka  i  ona  będzie 
narażona na to, że będzie rozjeżdżana tym bardziej, że teraz mamy sezon na grzyby i korzysta z niej 
wielu grzybiarzy. Rozjeżdżona też jest bardzo mocno droga na Trzech Kopcach w stronę jeziora, 
czekamy na decyzję Pana Nadleśniczego, żeby przynajmniej ją wyrównał. Tą drogą na Brzezinną 
Górę jeździ nasz autobus szkolny i jest kłopot, bo musi jeździć przez Środoń, bo często jest tak, że 
przy tych warunkach atmosferycznych ta droga jest nie przejezdna.
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- jeżeli  jest  droga powiatowa to też powinno być jakieś oznakowanie,  nawet jeżeli  zostało ono 
chwilowo zdjęte. 

-  odnośnie  budowy  chodnika  w  Popłacinie  poprawiającego  bezpieczeństwo  Pan  Wójt 
poinformował, że w inwentaryzacji weźmie udział pracownik urzędu gminy, ponieważ chciał bym, 
żeby to było  zrobione rzetelnie  i  żeby wszyscy dostali  informacje o ewentualnej  przebudowie. 
Wszystko byłoby dobrze, jakby to zrobiła Generalna Dyrekcja, ale po ostatniej kontroli Generalnej 
Dyrekcji  przy remontach nie  wolno im angażować środków na  przebudowę zjazdu,  bo  to  jest 
zadanie właściciela posesji do której ten zjazd przynależy.

Chcieliśmy zrobić to tak, żeby nie dostali nakazu przebudowy zjazdów ci którzy mają dobre 
zjazdy. Ale trzeba tam pójść, stanąć naprzeciw domu i pokazać, że to rzeczywiście jest przepust 
zaniedbany. Tam gdzie jest to możliwe niech zostanie, tam gdzie Generalna Dyrekcja nie będzie 
miała wyjścia to będzie musiała nakazać ich wykonanie. Na koniec tej inwentaryzacji odbędzie się 
spotkanie w Popłacinie, podsumujemy te wszystkie sprawy związane z budową.

Pani Agnieszka Błaszczak Sołtys Popłacina  zgłosiła, że przy zjeździe z drogi krajowej na drogę 
powiatową przy remoncie drogi krajowej pozostawiono ubytek (dziurę). Jeżeli ktoś skręci za blisko 
zjazdu to może sobie uszkodzić samochód.

Pan  Wójt poinformował  Panią  Błaszczak,  że  zgłosi  ten  temat  na  wtorkowym  spotkaniu
z GDDKiA.

Pan Wiesław Michalski zapytał czyją stanowi własność działka znajdująca się przy skrzyżowaniu 
drogi powiatowej i krajowej, czy może przejść na własność gminy, a w przyszłości na własność 
rady sołeckiej w Popłacinie.  

Druga sprawa dotyczy kurhanu cholerycznego w Popłacinie.  Jest to krzyż dwuramienny, 
pochodzi z roku 1852 przy którym podobno są mogiły. Pan który z tym krzyżem sąsiaduje, opiekuje 
się nim i chciał zrobić remont. Natomiast tą sprawą winien zająć się konserwator zabytków. 

Pani Agnieszka Błaszczak Sołtys Popłacina zgłosiła, że przy drodze krajowej jest figurka Matki 
Boskiej, przy której stoją dwa suche świerki, które są w pasie drogowym.

Pani Zofia Garwacka Sołtys Brwilno Dolne – Soczewka  zapytała o rów melioracyjny znajdujący 
się  między  drogami.  W  tej  chwili  jest  on  prawie  zarośnięty,  a  są  zgłoszenia,  że  występują 
podtopienia.

Pan Marek Kamiński zgłosił, że przy stacji uzdatniania wody w Duninowie Dużym  jest 6 lamp, 
które zapalają się po godzinie 20.
Uważa, że powinny zapalać się o tej samej godzinie co w Nowym Duninowie.

Pan Piotr Kijek  zgłosił sosny w pasie drogowym obok Pana Jędrzejewskiego. Teraz po remoncie 
drogi krajowej jest większy ruch, a przy wyjeździe z Jastrząbka przez te drzewa jest ograniczona 
widoczność. Pan Jędrzejewski powiedział, że je tam posadził aby tworzyły barierę dźwiękochłonną 
i da je wyciąć jak zostanie  postawiony znak ograniczający prędkość.
Pan Kijek zgłosił również, że droga na Krzywy Kołek  tak jest już strasznie rozjeżdżona i prosił
o uzupełnienie dziur.

Pani Ewa Kowalak zgłosiła, że przy ul Parcelowej pod koniec rosną 2 topole, które są na gruncie 
prywatnym i zagrażają bezpieczeństwu budynków. 

Pan Krzysztof Piłatowicz kierownik referatu RG wyjaśnił, że właściciel gruntu winien zgłosić 
się do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o wycince drzew.

Pan Sławomir Waćkowski zgłosił, że chodnik znajdującym się przy drodze krajowej na wysokości 
leśniczówki w dwóch miejscach się zapadł, i że obrzeża przy tym chodniku nie spełniają swojej 
funkcji, bo płytki są rozjeżdżone nie mając wsparcia. Taka sama sytuacja występuje na wysokości 
przejścia dla pieszych przy wjeździe do kościoła i niedaleko starego ośrodka zdrowia.
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Pan  Henryk  Kamiński  Radny  Powiatu  Płockiego  zgłosił,  że  prosto  w  posesję  Pana 
Fiałkowskiego przy ul.  Płockiej  wzdłuż  płotu  obrzeże jest  położone na  żółty piasek,  z  czasem 
wszystko się rozpadnie.

Pan Waldemar Kijek powiedział, że przed zimą trzeba będzie przejrzeć cały chodnik przy drodze 
krajowej, uważa że ubytki należało by naprawić..

Punkt nr 5. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
• analiza  wykonania  budżetu  gminy za  I  półrocze  2013  roku stanowi  załącznik  Nr  2  do 

protokołu.
Pan Wójt  poprosił  Panią  Alinę  Szymkowiak -  skarbnik  gminy o przedstawienie  analizy

z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Pani Alina Szymkowiak Skarbnik Gminy stwierdziła, że analizę z wykonania budżetu Państwo 
Radni  dostali  wcześniej.  Została  ona  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Regionalną  izbę 
Obrachunkową w Warszawie  uchwałą z 26 sierpnia 2013 roku. Przebieg wykonania budżetu za
I półrocze odbywał się tak jak podjęliśmy go w odpowiednich uchwałach i zarządzeniach. 

Następnie głos zabrał  Wójt Mirosław Krysiak mówiąc o:

Trudnej sytuacji na rynku nieruchomości i braku klientów mimo kampanii informacyjnych i 
reklam. Szukamy takich rozwiązań po stronie wydatków, żeby maksymalnie ograniczać wydatki 
bieżące łącznie z zobowiązaniami, które są przed nami. Na dzień dzisiejszy są kwestie związane z 
realizacją  inwestycji  takich  jak  ul.  Wierzbowa,  która  przechodzi  na  drugie  półrocze.  Kwestię 
związane z projektowaniem drugiego zbiornika na wodę uzdatnioną uznano za  sprawę konieczną 
mimo że w tym roku nie było zagrożenia z tytułu braku wody. Proces ten jest bardzo długi i nie  
wystarczy, że zaprojektujemy kolejny zbiornik, ale trzeba znaleźć pieniądze na wybudowanie go. 
Nie można pozwolić sobie na zrezygnowanie i  będzie to robione w fazie projektowej.

W październiku odbędzie się przetarg na lokal po GOK-u w Soczewce i on ma duże szanse, 
że zostanie sprzedany. Wyceniony został na 80 tysięcy złotych z udziałem wieczystym gruntów. Jest 
tam spory ogródek, mieszkania blisko 80 metrów kwadratowych z kanalizacją, wodą i łazienką. 
Problem jest z budynkiem po ośrodku zdrowia. Już została obniżona cena, z ponad 350 tysięcy 
złotych  na 299 tysięcy w drugim przetargu. Przetarg na dniach zostanie rozstrzygnięty, nie ma zbyt  
dużego zainteresowania. Nie chciał bym, żeby ten budynek został na zimę, bo niezamieszkiwany 
siłą rzeczy ulega degradacji. Tylko w tym obszarze realizacji budżetu są zagrożenia.

O oświacie będziemy mówili cały czas, ale na dzień dzisiejszy bym to zostawił dyrektorom 
z  tym  budżetem,  który  mają.  Szczególnie  Szkołę  Podstawową  w  Nowym  Duninowie,  bo  na 
grudzień Pani Dyrektor nie ma na wynagrodzenia dla nauczycieli i  obsługi, bo są zobowiązania
z tytułu kar za fundusz socjalny i jeszcze inne wydatki. Natomiast my nie przesuwaliśmy z tego 
tytułu żadnych środków budżetowych na pokrycie tych sytuacji.

Pan  Wiesław  Michalski poinformował,  że  na  komisjach  dokonał  analizy  dotyczącej  oświaty. 
Nakłady  na  oświatę  w  I  półroczu  wzrosły  o  3,58%  tak  jak  było  w  ubiegłym  roku  40,13%
w stosunku do całości budżetu to w I półroczu wskaźnik ten wyniósł 43,71%. Natomiast inwestycje  
w ubiegłym roku wyniosły 6,9%, a w I półroczu tego roku 0%.

Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Radnego Pan Michalskiego stwierdzając, że wzrost środków 
na  oświatę  spowodowany  był  kilkoma  czynnikami,  musimy  pamiętać  o  tym,  że  to  jest 
sprawozdanie za I półrocze tego roku. Te wszystkie zmiany, które planowaliśmy w ubiegłym roku 
to one weszły od września tego roku, czyli nie należy oczekiwać, że będzie tutaj jakiś znaczący 
spadek przy sprawozdaniu za I półrocze. Jeżeli chodzi o inwestycje to zamykamy je w II półroczu 
br. Dopiero w II półroczu możemy powiedzieć co zostało zrobione, a co nie. Wtedy możemy mówić 
o tych sprawach w sposób uczciwy.

Pan Andrzej Pietrzak zapytał, czy są pytania dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. 
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Skoro nie ma pytań to uważam, że Rada Gminy przyjęła informację. 
Przystąpiono do punktu 6.
Punkt 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2013 roku.

• informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik Nr 3 
do protokołu.

Pan Wójt poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie Radzie Gminy informacji odnośnie realizacji 
uchwał za I półrocze 2013 roku.

Pani Sekretarz  przedstawiła tą informację mówiąc, że w I półroczu 2013 roku Rada podjęła 29 
uchwał. Przede wszystkim dotyczyły one spraw finansowych i gospodarki odpadami. Są uchwały 
zrealizowane i takie, które są w trakcie realizacji.

Pan Andrzej Pietrzak podziękował i zapytał, czy są pytania do informacji?
Pytań nie było, Rada Gminy informacje przyjęła.

Punkt 7. Informacja z działalności GOK i Świetlicy socjoterapeutycznej.
•  Szczegółowe sprawozdanie  z  działalności  GOK i  Świetlicy socjoterapeutycznej  stanowi  

załącznik Nr 4 do protokołu.
Pani  Ewa  Kowalak  Przewodnicząca  Komisji  EKSTiSS,  krótko  przedstawiła  sprawozdanie
z  działalności  Gok-u  i  świetlicy  socjoterapeutycznej  ponieważ  Pani  Kierownik  -  Katarzyna 
Ludwiczak, nie mogąc uczestniczyć w dzisiejszej sesji przedstawiła je na posiedzeniu komisji Rady.

Pani Kowalak powiedziała, że Pani Kierownik  organizuje i przeprowadza bardzo bogate
i ciekawe zajęcia z dzieciakami np. odrabianki czyli pomoc przy odrabianiu lekcji. Często są to 
dzieci z rodzin gdzie rodzice nie są w stanie im pomóc. Ponadto robią tam wiele innych rzeczy, 
rozwijają swoje zainteresowania i spędzają miło i aktywnie czas.
Następnie Pani Kowalak pochwaliła Panią Ludwiczak, bo mimo, że jest tych dzieci mało to zajęcia 
są ciekawe.

Powiedziała  też,  że  Pani  Ludwiczak  jest  zadowolona  z  pracy  w  nowym  miejscu  i  że 
nauczyciele ją wspierają. Wspominała również, że zdarza się, że te dzieci są dość długo w szkole
i nie mają nic do jedzenia i stara się jakoś wspomagać te dzieci.

Pan Wójt – zapytał  Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce jak układa się współpraca?

Pani Dyrektor Elżbieta Broniecka odpowiedziała, że bardzo dobrze. Dzieci czekają na te zajęcia
i na te odrabianki. Pani Ludwiczak korzysta z sali gimnastycznej i wszystkich pomieszczeń szkoły.
Z  opinii  rodziców  wynika,  że  są  bardzo  zadowoleni.  Twierdzą,  że  to  był  doskonały  pomysł,  
ponieważ nie mają problemu, bo dziecko prosto po zajęciach szkolnych idzie do GOK-u, tylko 
zgłasza to wychowawcy, że będzie w GOK-u do godz. 18.00. Nauczyciele się włączają, powstał 
szczegółowy plan dnia, żeby było wiadomo  jakie będą zajęcia ( rękodzieło i zajęcia artystyczne). 
Te godziny robione są z karty nauczyciela, która je narzuca (są to 2 bezpłatne godziny w tygodniu)
i jedna z tych godzin w tygodniu, będzie przeznaczona na zajęcia z dziećmi w GOK-u.

Pani Ewa Kowalak zapytała, czy by nie można było przenieść środków z dożywiania ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Duninowie dla dzieci korzystające z GOK-u na podwieczorek, czyli na 
tzw. bułkę.

Pani Kasia Stawicka Kierownik GOPS  odpowiedziała, że te środki przeznaczone są w ramach 
ustawy. Jest brane kryterium dochodowe pod uwagę, które wynosi 684 złote na osobę w rodzinie.  
Ewentualnie, gdyby była taka potrzeba i możliwość to trzeba, by było zorganizować to własnym 
sumptem, ale pomoc rzeczową jak najbardziej można przyznać tylko jest tu nadal kwestia kryterium 
dochodowego.

Pani Dyrektor Elżbieta Broniecka powiedziała, że dopiero od środy jest dożywianie w szkole. 
Właścicielka  firmy  cateringowej  uznała,  że  dzieci  z  GOK-u  jest  za  mało.  Rodzice  zostali 
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poproszeni o to, żeby zostawiali swoje dzieci w GOK-u, po to żeby było ich więcej. Oprócz tego 
kupujemy zupy, taka zupa kosztuje 1,89 zł. Jest podane menu na cały miesiąc gdzie dzieci zapisują 
się na daną zupę i codziennie rano dzwonimy ile na dzień dzisiejszy ich potrzeba. Oni nie odliczają 
tych  zup  tak  dokładnie  i  praktycznie  od  środy zupy zostają.  Jak  jakieś  dziecko jest  głodne to 
dostawało zupę w GOK-u. Nie ma sensu, żebyśmy te zupy wylewać, jeżeli są dobre i są dzieci, 
które mogą je zjeść, tak więc od środy nie ma problemu z głodnymi dziećmi w GOK-u.

Pan Andrzej Pietrzak  – podziękował za wypowiedzi i zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. 
Rada Gminy informację przyjęła.

Punkt 8. Informacja z Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie.
•  szczegółowe sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Nowym     

Duninowie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Pani  Krystyna  Pruszyńska  Kierownik  Gminnej  Biblioteki  przedstawiła  sprawozdanie
z działalności biblioteki. Zachęcała do zaglądania na stronę internetową, ponieważ jest tam link do 
katalogu  on-line  gdzie  znajdują  się  księgozbiory  biblioteki.  W  tym  katalogu  nie  ma  jeszcze 
wszystkich  książek,  ponieważ  został  utworzony  w  styczniu  tego  roku,  więc  są  na  razie 
wprowadzone nowości. Ten katalog będzie tworzony przez najbliższe lata i najprawdopodobniej 
wszystkie książki gdzieś na przestrzeni 2, 3 lat znajdą się w nim. Ten katalog był tworzony z myślą 
o korzystaniu wewnątrz biblioteki, a teraz można korzystać z niego w każdym miejscu. Powstanie 
katalogu było możliwe w ramach programu mak plus.

Pan Edward Stański  zapytał, czy cały czas jest problem z lokalem?

Pani Krystyna Pruszyńska Kierownik Gminnej Biblioteki  odpowiedziała, że jest to odwieczny 
problem i że najwięcej  załatwiłaby budowa nowego lokalu.

Powiedziała  również,  że  pozyskanie pieniędzy na remont biblioteki  i  wykonanie  byłoby 
możliwe w ramach programu Kultura Plus. Tam jest taki priorytet jak infrastruktura bibliotek, ale 
remont  biblioteki  musiałby skutkować tym,  że biblioteka  uzyskałaby certyfikat  Biblioteki  Plus. 
Kryteria  tego  certyfikatu  są  dość  wysoko  postawione,  bo  lokal  tej  biblioteki  musiałby  przy 
miejscowości z 5 tysiącami mieszkańców mieć 150 metrów kwadratowych, a przy miejscowości do 
10  tysięcy  mieszkańców  już  300  metrów  kwadratowych.  Ten  certyfikat  przewiduje  też 
pomieszczenia dla wypożyczalni, czytelni i dla pracy z małymi dziećmi, czyli taki kącik.

Pani  Kierownik  powiedziała  o  programie,  który  umożliwia  pozyskanie  kolejnych 
komputerów, gdzie można pozyskać od 12 do 15 tysięcy złotych dotacji. Istnieje jednak problem 
tego typu, że nie ma miejsca, aby te komputery wstawić. Pani Kierownik powiedziała, że dzwoniła
i  dopytywała  się,  czy  zamiast  komputerów  stacjonarnych  można  byłoby  zakupić  laptopy,  czy 
tablety. Niestety ten program jest tak skonstruowany, że daje możliwość zakupu tylko komputerów 
stacjonarnych. Dzieci często korzystają z biblioteki i przychodzą w ramach godzin spędzanych na 
świetlicy, odrabiają lekcje, korzystają z księgozbioru z internetu.

Pan Wójt powiedział, że rzeczywiście chciałoby się, żeby  baza lokalowa GBP była lepsza, ale 
dobrze, że znajduje się ona w budynku szkoły. Zbiór książek, który jest w bibliotece służy pomocą 
dzieciom, które chodzą do naszych szkół i to czytelnictwo zupełnie inaczej wygląda. Na bazie tych 
statystyk,  które są dostępne można powiedzieć,  że dzieci z  roku na rok nam ubywa. Z tym są 
związane konsekwencje finansowe i też różnego rodzaju działania organizacyjne, żeby utrzymać to 
co jest przy tych środkach, którymi dysponujemy. Trzeba w tej sytuacji sobie jakoś radzić i za tą 
aktywność i szukanie nowych rozwiązań podziękował Pani Kierownik.

Pani  Krystyna  Pruszyńska  Kierownik  Gminnej  Biblioteki  podziękowała  Panu  Wójtowi. 
Powiedziała również, że pozyskiwanie pieniędzy coraz gorzej przychodzi, bo coraz mniej pojawia 
się ofert programowych, a jak są to zostają bardzo szybko rozchwytywane. Powiedziała odnośnie 
tego programu Kultura Plus, że był ustalany na 2013 – 2015, a już w lipcu 2013 inwestycje, które  
miały trwać do 2015 roku zostały wstrzymane. W tej chwili nawet mówi się, że wszystkie wydatki  

8



bieżące  tzn.  remonty  też  są  wstrzymane  i  że  to  nie  jest  problem  tylko  naszej  biblioteki,  ale 
większości.

Pan Andrzej Pietrzak podziękował Pani Kierownik za przygotowanie informacji, a Rada Gminy 
informację przyjęła

Punkt 9. Informacja z działalności szkół na terenie gminy Nowy Duninów.
Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Soczewce.

• Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Soczewce stanowi załącznik Nr 6/1 do 
protokołu.

Dyrektor  szkoły  Pani  Elżbieta  Broniecka  powiedziała,  że  wszystkie  problemy  opiekuńczo 
wychowawcze opisała w sprawozdaniu. Następnie przedstawiła te bardziej nietypowe inicjatywy, 
które szkoła prowadziła.

Przez ostatnie 2 lata Szkoła Podstawowa uczestniczyła w projekcie otwarte przedszkola. 
Odbywały  się  zajęcia  w  szkole  dla  dzieci  3,  4  i  5  letnich,  które  przychodziły  na  te  zajęcia
z rodzicami. Pozyskaliśmy dla tych dzieci potrzebne pomoce dydaktyczne. Dzieci te  wyjeżdżały na 
wycieczki i na basen. Projekt ten był ministerialny tak, że nauczyciel dostawał za to wynagrodzenie 
dodatkowe, ale przy okazji szkoła zyskała bardzo fajne pomoce. Otwarte przedszkole zakończyło 
się w czerwcu, teraz w październiku br. będzie kolejne spotkanie i na pewno weźmiemy w tym 
udział, ponieważ cieszyło się to dużym zainteresowaniem.

Kolejną rzeczą o której mówiła Pani Dyrektor to projekt, w którym brały udział dzieci. Był 
to projekt z IPN-u Kamienie Pamięci i Nauczyciele Historii Prawdziwej z nauczycielką historii 
Panią  Ewą  Lewandowicz.  Dzieci  przeprowadzały  wywiady,  zbierały  informacje,  poszukiwały 
zdjęć,  dociekały historii  z  życia  nauczycieli  z Soczewki i  Duninowa. Kończyło się  to wystawą
w szkole w Soczewce. Dzieci otrzymały wyróżnienia oraz nagrody z IPN-u. Padła propozycja, żeby 
ten projekt zakończyć zawieszeniem tablic pamiątkowych poświęconych tym nauczycielom. Są to
2 tablice, przewidujemy powieszenie ich 8 listopada. Teraz jesteśmy na etapie zbierania pieniędzy 
od sponsorów.

Jeszcze  jedną  rzecz,  którą  organizuje  szkoła  w  Soczewce  jest  Rajd  o  Pucha  Pana 
Przewodniczącego  Rady  Gminy.  Zapraszamy  wiele  szkół,  gimnazjonów  i  podstawówek
z okolicznych gmin . Ma to zasięg nawet poza wojewódzki  i cieszy się dużym zainteresowaniem.  
Sponsorem jest Ośrodek Szkoleniowy „Mazowsze” i tam  zawsze jest zakończenie tego rajdu.

Poza tym są jeszcze uroczystości patriotyczne,  które organizujemy i  zawsze zapraszamy 
naszych mieszkańców. Jedną z nich jest dzień seniora organizowany zawsze po Wielkanocy wtedy 
jest  powtarzane  misterium  wielkanocne.  Takie  spotkanie  jest   bardzo  wzruszające  dla  osób 
starszych.

Pan Dariusz Woźnikowski zapytał ile jest dzieci w poszczególnych klasach w szkole w 
Soczewce? 

Pani Elżbieta Broniecka odpowiedziała, że w tym roku jest 42 uczniów. 8 dzieci  jest w zerówce, 
8 jest w I klasie, 4 w klasie II, 4 w klasie III, 12 w klasie IV, 3 w klasie V i w VI.

Pan Andrzej Pietrzak podziękował Pani Dyrektor i przystąpiono do kolejnego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie i Szkoły Filialnej w 
Lipiankach

• Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie i Szkoły Filialnej 
w Lipiankach stanowi załącznik Nr 6/2 do protokołu.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Pani  Ewa  Romańska poinformowała,  że  od  1  września  br.
w związku z tym, że połączyliśmy klasy i utworzyliśmy jeden oddział klasy IV i jeden klasy V 
zwolniła się nam jedna sala i oddział  przedszkolny od tego dnia jest  większy. Była tego nawet 
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konieczność bo ma  25 uczniów pięcio latków.

Niedawno  była  członkiem  zespołu  gdzie  przygotowywaliśmy  wniosek  do  projektu
o  modernizacji  oddziałów  przedszkolnych.  I  tu  właśnie  zastanawialiśmy  się  cały  czas,  bo 
dostaniemy super wyposażenie, ale te warunki są niezbyt dobre, bo oddział przedszkolny jest na 
strychu i to jest niewygodne dla dzieci i ich rodziców. Niedługo  3 letnie dzieci będą uczęszczały do 
przedszkola.

W ubiegłym roku szkolnym pracowaliśmy w zespole 25 nauczycieli, 15 na pełnym etacie,
a  10  na  niepełnym.  Wszyscy nauczyciele  mają  odpowiednie  kwalifikacje,  wyższe  magisterskie
z  przygotowaniem  pedagogicznym.  Tu  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  że  spośród  tej  grupy
17  nauczycieli  ma  stopień  nauczyciela  dyplomowanego.  Poza  tym bardzo  duże  grono  posiada 
wielokierunkowe wykształcenie.

Przedstawiła również bardzo szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Są tutaj zajęcia 
wynikające  z  arkusza  organizacyjnego,  ale  i  także  zajęcia  wyjęte  z  karty  nauczyciela. 
Przygotowane są zajęcia dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi jak i również dla tych, które są
w jakimś kierunku uzdolnione.

Mamy wiele osiągnięć między innymi osiągnięcia sportowe, jeździmy na różne konkursy i 
zawody sportowe. Bierzemy udział w zawodach powiatowych, rejonowych i gminnych.

Poza  tym  mamy  osiągnięcia  z  wielu  innych  przedmiotów  takich  jak  język  polski  czy 
matematyka. Zawsze co roku bierzemy udział w olimpiadach ogólnopolskich, gdzie nasi uczniowie 
otrzymują różne wyróżnienia. 

Braliśmy również udział  w różnych akcjach charytatywnych. 16 października 2012 roku 
Kapituła  Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie doceniła  nasze osiągnięcia  i  zostaliśmy 
odznaczeni odznaką na sztandar. 

Następnym tematem jaki Pani Dyrektor przedstawiła jest dożywianie. Dożywianie zarówno 
jak i w tym jak i poprzednim roku szkolnym wyglądało tak, że na początku roku szkolnego jest tych 
dzieci niewiele, ale potem systematycznie ta liczba wzrastała. Szczególnie jest to zauważalne na 
przykładzie  zeszłego roku gdzie  od  listopada wprowadziliśmy dożywianie  dwu daniowe liczba 
dzieci korzystających automatycznie wzrosła do 56.

Uczniowie  którzy  uzyskiwali  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce,  czy  w  jakiś  osiągnięciach 
sportowych byli nagrodzeni stypendiami. Wszyscy uczniowie z obwodu naszej szkoły realizowali 
obowiązek szkolny i obowiązek przedszkolny.

Pani Dyrektor dodała też, że w tamtym roku szkolnym pracowaliśmy w 13 oddziałach, 11
w  szkole  Podstawowej  w  Nowym  Duninowie  i  2  oddziały  włączone  w  szkole  Filialnej
w  Lipiankach  i  było  200  dzieci.  W  tym  roku  szkolnym  od  września  pomimo,  że  jest  niż 
demograficzny jest 206 dzieci. Bardzo duże są oddziały przedszkolne - 5 latków 25, a 6 latków 24.

W szkole filialnej w Lipiankach w ubiegłym roku było 17 dzieci w tym roku jest 16, 5  
latków mamy 3, 6 latków nie ma w ogóle, I klasa liczy 3 dzieci i 10 dzieci II i III klasa. Pani 
Dyrektor zapraszała na różne imprezy i uroczystości, które się tam odbywają. Poza tym dodała, że 
ten  budynek  jest  naprawdę  wykorzystywany,  ciągle  odbywają  się  biwaki  gdzie  jeżdżą  nasi 
uczniowie gimnazjalni dość dużymi grupami. 

Pani dyrektor powiedziała, że trzeba będzie pomyśleć o tym budynku gospodarczym, który 
tam się znajduje, bo jest problem z dachem. Od lat mieliśmy ten problem na budynku szkoły, ale 
udało się  nam go rozwiązać i  jest  już wszystko zrobione porządnie.  Natomiast  w ten budynek 
gospodarczy trzeba będzie włożyć trochę pieniędzy, żeby go naprawić w najbliższym czasie, bo 
szkoda tego budynku.

Dowożenie w ubiegłym roku przebiegało bez większych kłopotów.
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Pan Andrzej Pietrzak – podziękował Pani Dyrektor za sprawozdanie. Po czym powiedział,  że 
Rada Gminy informację przyjęła.

Sprawozdanie z działalności Gimnazjum w Nowym Duninowie
• sprawozdanie z działalności Gimnazjum w Nowym Duninowie stanowi załącznik Nr 6/3 do 

protokołu
Pan  Paweł  Adamkowski  Dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  przedstawił  sprawozdanie  z 
działalności gimnazjum. Zaczął od ilości uczniów uczęszczających do gimnazjum.

W zeszłym roku w gimnazjum było 113 uczniów, uczących się w 6 oddziałach. W klasach I 
17 i 18 uczniów w klasach II 19 i 20 i w klasach III 19 i 20. Taka liczba nie przekłada się na  
pieniądze  z  subwencji,  ale  przekłada  się  na  wyniki  w  nauce.  Udało  się  zanotować  wzrost
z przedmiotów humanistycznych i matemotyczno – przyrodniczych.

Uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach 
sportowych.  Chór  szkolny,  który  prowadzi  Pani  Joanna  Dymek  w  prestiżowym  przeglądzie 
piosenki w Gostyninie wywalczył I miejsce. Mieliśmy spektakularne osiągnięcia sportowe na skale 
wojewódzką,  bo  nasi  zawodnicy  unihokeja  wywalczyli  brązowy  medal  na  Mazowieckich 
Igrzyskach  młodzieży  szkolnej.  Oprócz  tego  trzykrotnie  zdobyli  mistrzostwo  powiatu  w  piłce 
nożnej i w unihokeju, mistrzostwo między powiatowe w unihokeju.

Gimnazjum jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy i to powoduje, że 74 uczniów 
jest dowożonych do szkoły. W zeszłym roku było to 65%, a w tym 68%. Z powodu, że zajęcia
w  gimnazjum  trwają  dłużej  niż  w  szkole  podstawowej  mamy  problem  z  realizacją  zajęć 
dodatkowych, spowodowane jest to częstotliwością jazdy autobusu szkolnego.

Odnośnie dożywiania to jest faktem, że dzieciaki z gimnazjum się wstydzą tym bardziej, że 
jest to niewielka grupa.

Pan Dariusz  Wożnikowski zapytał  ilu  uczniów doszło  z  Soczewki  do  gimnazjum w Nowym 
Duninowie?

Pan Paweł Adamkowski poinformował , że w tym roku do PG przeszło 8 dzieci z Soczewki.

Pan Bolesław Szymański zapytał, czy istnieje problem związany z narkotykami.

Pan Paweł Adamkowski poinformował ,  że nie stwierdzono zażywania narkotyków na terenie 
szkoły. Nauczyciele posiadają informacje jak rozpoznać ucznia pod wpływem narkotyków. Poza 
tym jest monitoring, który  się sprawdza.

Pan Waldemar Kijek zapytał jakie przedsięwzięcia były podjęte, aby uczniowie poprawili wyniki 
w nauce.

Pan  Paweł  Adamkowski dopowiedział,  że  do  osiągnięcia  lepszych  wyników  konieczne  było 
właśnie dużo pracy,  odpowiedni  ludzie  i  odrobina szczęścia.  Jeżeli  uda się  te  wyniki  utrzymać
i podnieść to za kilka lat możemy mówić o sukcesie. Te klasy były na bardzo podobnym poziomie,  
średnia ocen w klasie B wynosiła 3.85, a w klasie A wynosiła 3.29. Najsłabszy wynik z egzaminu  
gimnazjalnego był  w klasie B, w kasie A było więcej  tych słabszych uczniów, a prawie wcale 
średnich i w niej były 3 egzaminy poprawkowe. Nie robimy, żadnej selekcji i nie tworzymy klas  
gorszych i lepszych.

Pan Wójt podziękował dyrektorom szkół i całej kadrze nauczycielskiej następnie odniósł się do 
wypowiedzi dyrektorów mówiąc, że mamy dobrą kadrę, postępy w wynikach i to w każdej ze szkół. 
Jednak jest problem z utrzymaniem oświaty. Z danych które mamy wynika, że będąc najbiedniejszą 
gminą w powiecie najwięcej dokładamy do oświaty. Niestety nie uda się utrzymać naszej oświaty
w takiej formie jak jest teraz. Coraz większy niż demograficzny powoduje, to że mamy coraz mniej 
dzieci. Kolejna subwencja będzie pomniejszona o 20 dzieci. Dlatego też musieliśmy podjąć decyzje 
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o stworzeniu  zespołu  szkół  z  pewnymi konsekwencjami  dla  szkoły w Soczewce,  ale  pozostają 
wszystkie placówki. Zainwestujemy dużo w oddziały przedszkolne. Na następnej sesji podejmiemy 
temat reorganizacji oświaty na terenie gminy.

Poinformował, że Pani Sumlińska odeszła na emeryturę i w tym miejscu podziękował jej za 
długoletnia  prace  zawodową.  Zastąpiła  ją  Pani  Przybyszewska,  która  przeszła  ze  Szkoły 
Podstawowej z Soczewki. Niespodziewanie z pracy zrezygnował nauczyciel języka angielskiego. 
Pani  Dyrektor  z  Soczewki  przyjęła  nauczyciela  matematyki  i  języka angielskiego,  są  to  osoby 
spełniające wszystkie oczekiwania. Dzieci nie stracą na tej zmianie kadrowej.

W szkole na Lipiankach mamy kłopoty z ogrzewaniem, niebawem wymienimy piec. Jeżeli 
chodzi o dach na budynku gospodarczym zostanie zabezpieczony tymczasowo, ponieważ na remont 
brak jest pieniędzy.

Zespół Szkół tworzony jest po to, aby prace straciło jak najmniej ludzi. Robimy to ponieważ 
jest coraz mniej dzieci i coraz więcej dokładamy do oświaty. 24 osobowa klaso to taka, która się 
bilansuje  pod  względem  kosztów.  Zgodnie  z  artykułem  243  ustawy  nie  ma  możliwości 
przeniesienia pieniędzy na oświatę, bo wydatki pokrywane są z dochodów bieżących, również nie 
można wziąć na ten cel kredytu. Prognozy są złe, bo na naszym terenie w tym roku urodziło się 23 
dzieci. Zakładam, że ze szkoły w Soczewce przyjdzie do nas 50% uczniów, spowodowane jest to 
tym, że Soczewka znajduje się blisko Płocka. Rodzice tam posyłają swoje dzieci do szkoły. Każdy 
rodzic ma prawo wyboru szkoły dla dziecka nawet  jeśli  się to wiąże z dodatkowymi kosztami 
takimi jak dowożenie.

Szukamy  nowych  rozwiązań   związanych  z  ogrzewaniem  w  szkołach  i  w  budynku 
komunalnym, który jest ogrzewany wspólnie z Urzędem Gminy, ale nie odchodząc od możliwości 
powrotu do poprzedniej formy. Będzie ten sam kocioł tylko inny palnik na inny materiał wsadowy, 
gdzie z wyliczeń wynika, że jeżeli ceny się utrzymają w jeden sezon grzewczy zwróci się nam 
ogrzewanie w przypadku danej instytucji. Zmiany zaczną się od budynku komunalnego i budynku 
gminy. Jeżeli wyniki będą obiecujące to zastosujemy ten typ ogrzewania w pozostałych budynkach. 
W tej chwili na jeden sezon grzewczy na olej opałowy z budżetu pobieramy 300 tysięcy. Chcemy tą 
kwotę zredukować do połowy w drugim roku funkcjonowania.

Istnieje obowiązek dowożenia dzieci do szkoły, jeśli jest więcej niż 3 kilometry, ale jeśli 
jakiś rodzic poprosi o zmianę trasy to też wyrażamy na to zgodę.

Nagrody dla kadry kierowniczej zatrudnionej w szkołach będą wstrzymane.

Pan Andrzej Pietrzak  podziękował dyrektorom szkół za przygotowanie informacji   i  prace na 
rzecz  oświaty . Następnie zapytał czy są pytania do wystąpień dyrektorów i wójta. Pytań nie było, 
Pan Przewodniczący ogłosił, że Rada Gminy informację przyjęła.

Punkt 10. Analiza Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów.

• szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu
Pan Wójt  poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie informacji.

Pani Sekretarz  powiedziała, że program ten zawsze jest przyjmowany w grudniu na następny rok. 
Program  ten  został  przekazany  do  urzędu  gminy.  szkół,  policji,  świetlicy  socjoterapeutycznej, 
gminnemu  ośrodkowi  pomocy  społecznej.  Wiodącą  rolę  w  realizacji  programu  pełni  Gminna 
Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholanowych  powołana  przez  wójta  gminy.  Zadania 
zawarte w programie są finansowane z środków ze sprzedaży napojów alkoholowych.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z tego programu dofinansowana została wycieczka 
szkolna dla 3 uczniów z rodzin dotkniętych alkoholizmem w kwocie 900 złotych.

- Kierownik biblioteki przyznano 300 złotych na spotkanie z Panią Ewą Chotomską.
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- zorganizowany został koncert muzyczny „Stop Przemocy” przez szkołę podstawowa i gimnazjum, 
na który przekazano 800 złotych.

-  dla  świetlicy socjoterapeutycznej  334,61  złotych  na  organizowanie  czasu  wolnego  dla  dzieci
 i młodzieży.

-  przeprowadzane  były  dwukrotnie  szkolenia  dla  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za kwotę 1265 złotych.

- prowadzony jest przez cały rok Punkt Konsultacyjny w zakresie psychoterapii uzależnień, z porad 
pani psycholog skorzystało do tej pory 8 osób. Przeznaczono na ten cel 3.264 złote.

- przeprowadzono badania w przedmiocie uzależnień alkoholowych dla 2 osób na kwotę 1526.00 
złotych.

- bezpłatnie w placówkach oświatowych prowadzona jest działalność wychowawcza, informacyjna 
i zapobiegawcza w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii.

- finansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej na kwotę 30177,13 złotych.

Pan Henryk Kamiński zapytał kto jest szefem tej komisji?

Pani  Sekretarz przedstawiła  skład  komisji.  Przewodniczącą  Komisji  jest  Pani  Renata 
Pietruszewska - przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej , a w skład wchodzą przedstawiciele 
oświaty, policji,  przedstawiciel ośrodka zdrowia i przedstawiciel gminy.

Pan Andrzej Pietrzak podziękował Pani Sekretarz za przedstawienie programy antyalkoholowego. 
Następnie zapytał czy są pytania dotyczące tego tematu. 
Pytań nie było, Rada Gminy informację przyjęła.

Punkt 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
Projekt uchwały nr 1    – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  przez Wójta Gminy Nowy   
Duninów bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości.

• projekt uchwały nr 1 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Pan  Wójt powiedział,  że  od  niedawna  jest  możliwość  udzielenia  przez  Radę  bonifikaty  za 
użytkowanie wieczyste. Wcześniej dotyczyło to tylko mieszkań i budynków, a teraz ustawodawca 
rozszerzył to na grunty.

Wpłynęło  do  gminy pismo w tej  sprawie.  Po  komisji  Rada  doszła  do  wniosku,  że  jest 
gotowa udzielić bonifikaty w wysokości 90% wartości przekształcanego gruntu, dla tych którzy 
mają wykupione budynki na tym terenie.

W przypadku rozpatrywania prośby o bonifikatę dotyczącego przekształcenia z wieczystego 
użytkowania na własność dla innych instytucji, które mają taką sytuację prawna to wtedy będzie to 
rozpatrywane indywidualnie. Ponieważ udzielenie bonifikaty wiąże się ze stratą na rzecz gminy. 
Rada uznała jednak,  że tam gdzie dotyczy to  ludzi  zamieszkujących na tej  ziemi należy takiej 
bonifikaty udzielić.

Bonifikata od mieszkań wynosiła 95%, ponieważ zależało nam na tym aby mieszkańcy te 
mieszkania zakupili.  W przypadku omawianym jest  90%, ponieważ gmina musi ponieść koszty 
związane  z  wyceną  gruntu.  W  przypadku  lokali  całe  koszty,  łącznie  z  wyceną  pokrywa 
zainteresowany.
Pan Andrzej Pietrzak  zapytał czy nie ma pytań co do projektu uchwały nr 1. 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.
Za głosowało 15 radnych., przeciw – 0 , wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Projekt uchwały nr 2   - w sprawie wydania opinii lokalizacji czterech przystanków autobusowych   
przy drodze powiatowej nr 2972 W w miejscowości Duninów Duży – Lipianki.

• Projekt uchwały nr 2 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Pan Wójt powiedział, że dostaliśmy pozwolenie od Starosty Płockiego. Podjęcie uchwały w tej 
sprawie  konieczne  jest  do  przedłożenia  w  Starostwie.  W/w  opinia  jest  niezbędna  do  podjęcia 
uchwały przez Radę Powiatu.
Pan Wójt dodał ,że  znaki drogowe zostały już ustawione. 

Pan Andrzej Pietrzak zapytał czy nie ma pytań do projektu uchwały nr 2. 
Pytań nie było, po czym przystąpiono do głosowania
Za głosowało 15 radnych, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały nr 3   – uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową w Gminie Nowy Duninów na   
2013 rok.

• Projekt uchwały nr 3 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Pani  Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały.  Powiedziała,  że  przesunięcia  nastąpiły  głównie 
między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi.
- zwiększono kwotę na projekt kanalizacji w Woli Brwileńskiej o 578,00 złotych.
- zwiększono kwotę na  budowę drogi w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa o 52.500 złotych.
- zmniejszono kwotę na wykup gruntów o 15.000 złotych.
- zwiększamy wydatki o 11.000 złotych na zakup pieca do szkoły filialnej w Lipiankach.
- zmniejszono wydatki na projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej w Nowym Duninowie w kwocie 
10.000 złotych.
-  zmniejszono  wydatki  o  kwotę  25.000  złotych  na  utwardzanie  ciągu  pieszego  w  Nowym 
Duninowie.
- zmniejszono wydatki na projekt termomodernizacji bloku komunalnego w Nowym Duninowie w 
kwocie 25.000 złotych.
- w wydatkach bieżących dokonano przesunięć między tymi co są mniej konieczne na te co są  
niezbędne.
- zwiększamy kwotę na dotację na Niepubliczne Przedszkole w kwocie 17.000 tysięcy.
-  dokonano  zmian  polegających  na  zmniejszeniu  dotacji  w  jednostkach  sektora  finansów 
publicznych o kwotę 10.359.00 złotych.
-  w  tym  roku  dotacja  w  wysokości  10.000  złotych  dla  jednostek  spoza  sektora  finansów 
publicznych nie zostanie udzielona.
- 11.000 złotych to wyprawka na zakup podręczników dla uczniów.
- budżet po stronie wydatków i dochodów jest o 2.000 złotych  niższy.

Pan Dariusz Wożnikowski  powiedział, że jest coraz więcej dzieci w przedszkolach, a w szkołach 
jest ich mniej i coraz więcej płacimy na przedszkola.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że musimy płacić na dzieci w przedszkolach, mimo że takie dziecko 
wcale  nie  musi  potem chodzić  do  szkoły  na  terenie  naszej  gminy.  Wtedy subwencje  na  takie 
dziecko dostaje szkoła, do której ono poszło np. szkoły w Płocku.

Pan Wójt powiedział, że mamy przedsiębiorce, który prowadzi przedszkole w Nowym Duninowie, 
który brał od nas pieniądze na dziecko, które uczęszczało do przedszkola w Płocku. Teraz on musi 
oddać tą dotację, jaką otrzymywał na to dziecko. 

Są przeprowadzane kontrole,  ale trzeba je zgłosić na 7 dni przed.  Możemy kontrolować 
tylko formalnie, czyli tylko umowy i dziennik. Tak więc jeśli jest umowa to musimy płacić na takie 
dziecko, mimo że ono nie uczęszcza do przedszkola.

Wkrótce  dzieci  w  wieku  3  i  4  lat  będą  mogły  za  darmo  chodzić  do  oddziałów 
przedszkolnych znajdujących się w szkołach.

14



Pan Andrzej Pietrzak poddał głosowaniu projekt uchwały nr 3.
Za głosowało 15 radnych. przeciw – 0 , wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt nr 12. Sprawy różne.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt. Poinformował Radnego i Panią Sołtys z Popłacina, że 

do końca listopada zostaną wymienione lampy  ze starych na nowe.

Pan Bolesław Gapiński Sołtys Starego Duninowa zapytał, jak się przedstawia sprawa przystanku 
przy leśniczówce od strony Wisły.

Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma szans na nowy przystanek. Jest zagrożenie 
dla osób wsiadających, dlatego autobus szkolny dojeżdża do leśniczówki. Jeżeli będzie szansa to 
tylko  w  przypadku,  jeśli  będzie  budowany  ciąg  pieszo  –  rowerowy  od  Płocka  do  Nowego 
Duninowa. Generalna Dyrekcja jest na tak, ale zatoczka zostanie zrobiona na koszt gminy. Sytuacja 
trochę się poprawiła ponieważ są teraz szerokie pobocza.

Pani Zofia Garwacka Sołtys Brwilno Dolne Soczewka przypomniała o tablicy informacyjnej  aby 
ją przenieść koło Pani Chalcarz..

Pani Halina Oczkiewicz Sołtys Środoń – Brzezinna Góra zgłosiła, że punktowo zarywa się asfalt 
na początku wjazdu od drogi krajowej.

Pan Wójt  odpowiedział,  że zastanawia się nad zabezpieczeniem tego odcinka drogi przed zimą 
wtedy gdy będzie robiona ul. Wierzbowa. Wtedy może zostanie przekierowany sprzęt aby te dziury 
zabezpieczyć przed wodą.

Pani Stefańska Maria Sołtys Woli Brwileńskiej – zapytała, czy są szanse na chodnik na odcinku 
od Pani Hałaczkiewicz.

Pan Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie ma szans. Należy jednak negocjować z GDDKiA. 
Są jednak większe szanse na ścieżkę rowerową.

Pani  Barbara  Gątarek  Sołtys  Dzierzązna  prosiła  o  poprawienie  drogi,  która  należy  do 
nadleśnictwa od Państwa Kolków w kierunku drogi gminnej.
Zgłosiła niebezpieczny zjazd z drogi krajowej.
Poprosiła o przegląd 4 studzienek i o to, aby je przed zimą wyczyścić.

Pan Wójt odpowiedział, że to jest droga leśna i generalnie takimi drogami nie należy się poruszać 
pojazdami. Jeżeli zaproponujemy Panu Nadleśniczemu, żeby ją naprawić to może tylko postawić 
Straż Leśną. Na ile będzie można to my sami ją wyremontujemy.
- zjazd na drogę gminną jest zadaniem GDDKiA, jednak Generalna Dyrekcja przy remoncie ich nie 
zrobiła.
- 30 metrowy pas nie został wylany ponieważ jest to pas rozgraniczający drogę krajową. Należy go 
stale remontować ponieważ wybijają się dziury. 
- Pan Wójt poprosił o to, aby w tej sprawie pisać pisma, które zostaną przekazane do GDDKiA.
- studzienki zostaną oczyszczone.

Pan  Piotr  Kijek  poinformował  o  tym,  że  mieszkańcy  położeni  dalej  od  punktu  zlewnego 
oczyszczalni ścieków mają drożej np. mieszkańcy Lipianek.

Pan  Wójt  powiedział,  że  dla  bezpieczeństwa  całego  systemu  wodno  -  kanalizacyjnego
i  bezpieczeństwa  instytucji,  które  świadczą  usługi  na  rzecz  mieszkańców  będzie  zrobiony 
monitoring. Zostało to już zlecone. Monitoring będzie na stacji, ujęciu wody na Trzciannym, stacja 
uzdatniania  wody  i  zbiorniki,  oczyszczalnia  ścieków  i  urząd  gminy.  Wszystko  to  będzie  pod 
pełnym,  całodobowym  monitoringiem.  Kierownik  pod  względem  merytorycznym  będzie  miał 
wgląd w monitoring.
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Jeżeli chodzi o ścieki to nie możemy ich przyjmować więcej, ponieważ padnie nam cały 
system na oczyszczalni.

Pani Ewa Kowalak  podziękowała za pomoc przy organizacji Turnieju Sołectw. Przedstawiła też 
rozliczenie.
Pan Wiesław Michalski  powiedział, że liczył punkty na turnieju i stwierdził, że wygrana drużyna 
prowadziła w punktach od samego początku.

Pan Andrzej Pietrzak zapytał , czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych. 
Nie było chętnych i przystąpiono do następnego punktu.

Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania.
Pan Wójt – zabrał głos i mówił o:
-  przepompowni ścieków w Popłacinie  i  o  tym,  że się  zorientuje  w tym czy można przekazać 
sołectwu. Ale należy sprawdzić, czy to jest teren nasz, czy też może w liniach rozgraniczających 
drogę krajową.

-  krzyż  choleryczny.  Do  wspólnego  działania  należy  zaangażować  ks.  Proboszcza  z  Radziwia
i Panią Sołtys. Musimy też poruszyć ten temat na spotkaniu z mieszkańcami.

- świerki obok Państwa Żółtowskich. Jeżeli to jest na czyimś gruncie to właściciel musi wystąpić
z  wnioskiem  do  wójta  o  usunięcie.  Jeżeli  jest  w  pasie  drogowym  to  wtedy  zajmie  się  nimi 
GDDKiA. Warunkiem tego jest podstawa taka jaką jest zagrożenie bezpieczeństwa.

- rów melioracyjny w Brwilnie Dolnym. Zdania co do użyteczności tego rowu są podzielone. Jest to 
rów, który najprawdopodobniej będzie należał do gminy. Na dzień dzisiejszy jest utrudniony dojazd 
do tego rowu, ponieważ droga jest w poszczególnych częściach własnością prywatną i dojazd do 
tego  rowu  może  być  możliwy  za  zgodą  właścicieli.  Wiosną  przyszłego  roku  zostanie  on 
wyczyszczony.

- lampy w Dużym Duninowie zostaną sprawdzone. 

- sosny przy Panu Jędrzejewskim. Jeżeli są one w pasie drogowym to zarządca drogi wymusi na  
tym Panu wycięcie. Zostanie to zgłoszone do Generalnej Dyrekcji.
Pan  Jędrzejewski  zgłosił  się  o  ograniczenie  prędkości  na  tym  odcinku,  ale  odpowiedź  jest 
negatywna.

- droga na Krzywy Kołek. Była naprawiana ok. 3 lat temu. Pan Nadleśniczy zaproponował, aby 
oddać im ten kawałek drogi, bo w dużej mierze to oni z niej korzystają. Nie zostanie ona jednak 
przekazana, ale na te dziury zostanie nasypany piasek. 

- topola na ul. Parcelowej. Jeżeli rośnie ona na gruncie prywatnym to właściciel musi się zwrócić
z wnioskiem o wycięcie, bo zagrażają bezpieczeństwu. Gmina może znaleźć kogoś kto wytnie to 
drzewo, ale właściciel musi wyrazić zgodę na wycinkę. Jeżeli jest zgoda na wycięcie drzew i ktoś 
chce  pozyskać  drewno  to  w  zamian  za  wycięcie.  Wtedy  podpisuje  się  porozumienie  z  pełną 
odpowiedzialnością za ewentualne szkody.

-odnośnie chodników , to będzie przegląd całej remontowanej na naszym terenie drogi krajowej, 
łącznie z chodnikami, ubytki w chodniku jeszcze przed zimą zostaną naprawione.

Punkt 14. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do protokołów. Uwag nie było i przystąpiono 
do głosowania.
Za przyjęciem protokołu nr XXV głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Protokół z XXV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

Za przyjęciem protokołu nr XXVI głosowało 15 radnych przeciw 0, wstrzymało się 0.
Protokół z XXVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
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Pan Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu. Następnie powiedział: zamykam XXVII 
sesję Rady Gminy Nowy Duninów.

Sesja zakończyła się o godz. 13.30.

Protokołowała                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
      

17


