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PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 

z obrad VIII Sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

w dniu 18 września  2015 roku, godz. 1000 

 

 
Sesja Rady Gminy Nowy Duninów rozpoczęła się o godzinie 1005. 
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 VIII Sesję Rady Gminy w Nowym Duninowie, powitał 
uczestników i stwierdził prawomocność obrad. 

Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 15 radnych, co stanowi quorum przy którym 
może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.  

 Przewodniczący poinformował iż porządek obrad wszyscy radni otrzymali wcześniej, 
zapytał kto z radnych chce wprowadzić zmiany do porządku obrad.  

Radny A. Sumliński – zaproponował wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały nr 4 – w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów, 

 
Wyniki głosowania nad zaproponowaną zmianą: 

 za przyjęciem zmiany głosowało - 15 radnych, 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

 

Wójt M. Krysiak – zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia na mienie gminy niezabudowanej działki nr 200 położonej w miejscowości i gminie Nowy 
Duninów, następnie odczytał treść uchwały. 

Projekt ten wprowadzono do punktu 11 ppkt. 4 w miejsce wcześniej wycofanego projektu.  
 

Wyniki głosowania nad zaproponowaną zmianą: 

 za przyjęciem zmiany głosowało - 15 radnych, 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

Przewodniczący Rady A. Pietrzak  - zaproponował wprowadzenie poprawki, krótko przed sesją 
do rady Gminy wpłynęła skarga na kierownika GOPS w Nowym Duninowie, skarga ta została 
przedstawiona i omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Projekt w sprawie 
rozpatrzenia skargi wprowadzono w pkt 11 ppkt. 12. 
 

Wyniki głosowania nad zaproponowaną zmianą: 

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

Innych zmian nie wniesiono.  

 

Głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad, 
Wyniki głosowania: 

 za przyjęciem porządku obrad głosowało - 15 radnych 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

został przyjęty.  

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. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku; 

6. Informacja z działalności Zespołu Szkół na terenie gminy Nowy Duninów; 

7. Informacja z działalności GOK i świetlicy socjoterapeutycznej; 

8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie; 

9. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2015 roku; 

10. Analiza Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

 Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok. 

       11.Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) projekt uchwały nr 1 - w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu; 

2) projekt uchwały nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 

Duninów na lata 2015 – 2023; 

3) projekt uchwały nr 3- uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 

2015 r; 

4) projekt uchwały nr 4 – w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy 

niezabudowanej działki nr 200 położonej w miejscowości i gminie Nowy Duninów,  

5) projekt uchwały nr 5 – w sprawie przyjęcia ''Strategii Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej'' opracowanej w ramach projektu pn. 

„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013; 

6) projekt uchwały nr 6 – w sprawie przyjęcia ''Strategii Efektywności Energetycznej Obszaru 

Funkcjonalnego  Aglomeracji Płockiej”  opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w 

ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 
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subregionu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2007 – 2013; 

7) projekt uchwały nr 7 – w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Transportu 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanej w ramach projektu pn. 

„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013; 

8) projekt uchwały nr 8 – w sprawie przyjęcia „Koncepcji Spójnej Gospodarki Wodno – 

Ściekowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanej w ramach projektu 

pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013; 

9) projekt uchwały nr 9 – w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w 

ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 

subregionu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2007 – 2013; 

10) projekt uchwały nr 10 – w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w 

Płocku na kadencję 2016-2019 ; 

11) projekt uchwały nr 11 – w sprawie zmiany uchwały Nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 

r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

12) Projekt uchwały nr 12 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie. 

12. Sprawy różne; 

 13. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

           14. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy; 

 15. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie. 

 
 

Ad.2. Informacja ,Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną informację, poinformował o ważnych spotkaniach 
takich jak: 

-  w dniu 26 czerwca, odbyło się zakończenie roku szkolnego w naszych szkołach. 
Przewodniczący Rady uczestniczył w zakończeniu które odbyło się w Zespole Szkół w Nowym 
Duninowie i w szkole filialnej Soczewce, 

-  tego samego dnia uczestniczył w gminnym forum gospodarczym, zorganizowanym przez Wójta 
Gminy, w którym uczestniczył Starosta Płocki Mariusz Bieniek, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, 
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-  18 lipca odbyły się Regaty Żeglarskie, o puchar marszałka, starosty i wójta. Jest to sztandarowa 
impreza, która co roku się rozrasta.  

- 1 sierpnia odbył się kolejny już Turniej Sołectw - przewodniczący rady gminy podziękował 
sołtysom, radnym, dyrektor zespołu szkół, druhom strażakom, drużynom biorącym udział w 
turnieju,  w szczególności pani Ewie Kowalak  

- odbył się kolejny piknik w Lipiankach i tutaj przewodniczący rady podziękował państwu Marzenie i 
Jerzemu Nowackim. 

- 16 lipca  odbyła się sesja na wniosek Wójta w sprawie opracowania planu gospodarki 
niskoemisyjnej, 

- 6 września odbyły się dożynki powiatowe w Bodzanowie, w których uczestniczyła delegacja z 
Nowego Duninowa,  

- w dniach 9 i 10 września przewodniczący rady gminy wraz z wójtem uczestniczyli w Sejmiku 
Turystycznym Województwa Mazowieckiego w Pułtusku, 

- odbyły się dwa posiedzenia Zarządów OSP, które dotyczyły zorganizowania gminnych zawodów 
sportowo-pożarniczych, 

- wrzesień to również czas rozliczeń  Funduszu Sołeckiego za 2015r. 

- 16 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady na którym omówiono i zaopiniowano 
materiały na dzisiejszą sesję. 

 

Ad 3.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami 

Wójt Gminy Nowy Duninów powitał zebrane osoby na sesji, 

W okresie międzysesyjnym, czyli letnim odbył się szereg imprez które promują Gminę Nowy 
Duninów są to: pikniki, regaty żeglarskie, rajd rowerowy, piknik rodzinny, piknik wakacyjny, dożynki 
powiatowe, zawody sportowo-pożarnicze, piknik w Lipiankach, jarmark.  

Wójt poinformował, że na Regaty Żeglarskie udało się pozyskać 22 000 tys. zł od sponsorów 
zewnętrznych. Regaty to duża impreza charakteryzująca Gminę Nowy Duninów.  

Powiedział, że rozpoczęliśmy imprezę która trwa już kolejny rok, organizowana przez panią K. 
Ludwiczak, jest to rajd rowerowy, w którym w roku 2014 uczestniczyło 30 osób a w roku 2015 już 
50 osób. Trasa rajdu została wyznaczona przez przewodniczącego rady gminy. Jest to rajd 
rowerowy rodzinny na którym pokonaliśmy 20 km. 

Następnie Pan Wójt podziękował pracownikom Urzędu Gminy, oraz kierownik GOPS która 
zorganizowała dzień dziecka oraz stowarzyszeniu Lipianki, które również zajęły się organizacją 
pikniku z okazji dnia dziecka w Lipiankach. 

Następnie podziękował za wszystkie imprezy promujące gminę organizowane przez Panią 
Katarzynę Majchrowską, 

Następnie Wójt przedstawił informację na temat inwestycji: 

- powiedział, że zakończyliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie, jest to 
inwestycja za 2 mln zł. która daje szanse na dalsze podłączenia tej oczyszczalni naszym 
mieszkańcom. 

Na wszystkie inwestycje już spłynęła refundacja środków unijnych. 

- zakończona została kanalizacja w Woli Brwileńskiej i części Starego Duninowa, zadanie za 
prawie  700 tys. zł,  

- zrealizowano i zakończono zadania: park w Nowym Duninowie i skwer w Soczewce, 

- Fundusz Sołecki – wójt powiedział, że obserwuje dobre praktyki jeśli chodzi o wykonywanie 
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zadań z funduszu sołeckiego. Następnie zwrócił się do sołtysów i podziękował za poprawną 
realizację zadań funduszu.  

- samochód dla OSP, bardzo dużym wydatkiem i wysiłkiem jest zakup średniego samochodu dla 
straży, która jest w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym  w Nowym Duninowie.  

- w październiku tego roku odbędą się obchody 90-lecia OSP w Nowym Duninowie,  

- wracamy do tematu i realizacji budowy dalszego etapu ul. Wierzbowej,  

- wracamy także do realizacji projektowania kanalizacji część Nowego Duninowa, Karolewo, Nowa 
Wieś. 

- projekt drogi w Lipiankach, odcinek łączący drogę powiatową – przez drogę gminną, do drogi w 
Baruchowie, 

- w ramach Projektu Mazowszanie udało nam się wyposażyć dwie sale w komputery i skanery, 
jedna znajduje się w urzędzie gminy druga w Szkole Podstawowej w Soczewce,  

- rozpoczynamy proces dyskusyjny odnośnie szkoły w Lipiankach, na temat funkcjonowania tej 
szkoły, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy w niej w sumie dziesięcioro dzieci, 

Zatrudnienie: 

- w trakcie roku udało nam się zatrudnić 33 osoby w ramach różnych programów plus siedem osób 
w ramach stażu. 

Sprzedaż: 

- sprzedany został budynek po byłym ośrodku zdrowia w Nowym Duninowie,  

- do sprzedaży jest nieruchomość po byłej restauracji w Soczewce,  

-  do sprzedaży działka w Nowym Duninowie na osiedlu, 

- do sprzedaży jest także mieszkanie w Nowym Duninowie wycenione na 40 tys zł plus grunt pod 
garażem 12 tys zł.  

 

Ad. 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych; 

A. Dębska – podziękowała w imieniu mieszkańców, pani sołtys za realizacje funduszu sołeckiego,  

poprosiła: 

-  o czyszczenie rowów na ul. Parcelowej, szczególnie przy Pani Wasilewskiej, 

- o zasypanie zadoleń za rowem na ul. Parcelowej,  

- o oświetlenie na ul. Wierzbowej za Państwem Tyszkiewicz. 

J. Nowacki – zapytał o remont drogi powiatowej w Lipiankach, czy jest to już zakończone, 

S. Więckowski – wrócił do tematu chodnika w Starym Duninowie, powiedział, ze znajdują się 

pieniądze na inne zadania, a na chodnik w Nowym Duninowie brak pieniędzy i nie ma się tym kto 

zająć. 

M. Szulczewski – zapytał, co z przystankiem na żądanie dla ósemki w Karolewie? 
Odpowiedział Wójt, że jest zgoda. 
Następnie radny Szulczewski zapytał o naprawę drogi koło Państwa Wardeckich. Droga została 
posypana i bardzo się tam kurzy. 
P. Kijek – budynki nad jeziorem w Soczewce, mieszkańcy skarżą się że brak tam drogi (dojazdu). 
Czy tam jest w ogóle droga gminna? A także jest potrzeba doświetlenia tego miejsca, żeby 
mieszkańcy mogli dojść do swoich garaży. 
H. Ciurlej – zgłosił do naprawy drogę, 
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E. Stański – zapytał o przebudowę portu w Nowym Duninowie.  
Kolejno Radna Powiatowa Ewa Kowalak udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego Jerzego 
Nowackiego w sprawie naprawy drogi powiatowej w Lipiankach., powiedziała, że na ten rok prace 
przy tej drodze zostały zakończone, będą kontynuowane na wiosnę 2016 roku. Natomiast na 
chwile obecną środki i ludzie zostali oddelegowani na pozostałe drogi powiatowe.  
 

Ad. 5. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku; 

Informację z wykonania budżetu, bardzo szczegółowo przedstawiła Wójt Mirosław Krysiak. 
Sprawozdanie to było szczegółowo analizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, 
Pani Skarbnik udzieliła radnym odpowiedzi na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 
roku. Budżet realizowany w sposób zadowalający. Uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.  
 
Pytania do informacji: 
S. Więckowski – zapytał, czy budowa świetlicy w Woli Brwileńskiej jest wpisana w inwestycje  
gminy, czy gmina będzie partycypowała środki w budowie tej świetlicy, czy to jest tylko wymóg 
prawny? Bo już jakieś środki zostały przekazane, w budżecie są wpisane środki na wydzielenie 
działki, czy to idzie z funduszu sołeckiego? 
Odpowiedział Wójt – że, fundusz sołecki to nic innego jak budżet gminy, wszystkie zadania 
realizowane w ramach funduszu, to wszystkie faktury są na urząd gminy, ponieważ zadania musza 
się mieścić w kompetencjach samorządu gminy Nowy Duninów. Każda kwestia związana z 
funduszem sołeckim mieści się w budżecie i musi być tak sklasyfikowana. Tak samo drogi też są 
zapisane w określonym paragrafie. A zapis w budżecie związany z rozgraniczeniem nie dotyczy tej 
działki z funduszu sołeckiego.  
 
 

Ad. 6. Informacja z działalności Zespołu Szkół na terenie gminy Nowy Duninów; 

Informację przedstawiła dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie – Pani Ewa Romańska.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 7. Informacja z działalności GOK i świetlicy socjoterapeutycznej; 

Informację przedstawiła Pani Katarzyna Ludwiczak – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie; 

Informację przedstawiła Pani Krystyna Pruszyńska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Nowym Duninowie.   

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2015 roku; 

Informację przedstawił Wójt Gminy. Pytań do informacji nie było.   

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 10.Analiza Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok. 

Informację na ten temat przedstawił Wójt Gminy. Pytań do informacji nie było.   
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Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Projekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu; 
 
Projekt uchwały nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1. 

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 2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów 
na lata 2015 – 2023; 
 
Projekt uchwały nr 2 przedstawiła Skarbnik Gminy.   
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 – 14 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych, 

głosów wstrzymujących się – 1 radny, 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 3 uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2015 r;  
 

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 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych,  

 głosów wstrzymujących się – 1 radny. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
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Projekt uchwały nr 4 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy niezabudowanej działki 
nr 200 położonej w miejscowości i gminie Nowy Duninów, 
 

Projekt uchwały nr 4 szczegółowo omówił Wójt Mirosław Krysiak,  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

   głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 5 – w sprawie przyjęcia ''Strategii Rewitalizacji Obszarów Miejskich Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej'' opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013; 
 

Projekt uchwały nr 5 szczegółowo omówił Pan Mirosław Krysiak,  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych,  

głosów wstrzymujących się – 0 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
 
Projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia ''Strategii Efektywności Energetycznej Obszaru 
Funkcjonalnego  Aglomeracji Płockiej”  opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013; 
 
Projekt uchwały nr 6 szczegółowo omówił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan 
Krzysztof Piłatowicz.  
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 
W głosowaniu udział brało 15 radnych. 
Wyniki głosowania: 
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych, 
            głosów przeciw – nie było, 
   głosów wstrzymujących się – nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
 
 
Projekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Transportu Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013; 
 

Projekt uchwały nr 7 szczegółowo omówił kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Krzysztof 

Piłatowicz. Powiedział, że takie główne założenia tej strategii, ważne dla naszej gminy to trzecia 

przeprawa mostowa przez Wisłę, patrząc od Płocka na wysokości Zglenickiego.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

   głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 
Projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia „Koncepcji Spójnej Gospodarki Wodno – Ściekowej 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w 
ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 
subregionu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 
2013; 
 

Projekt uchwały nr 8 szczegółowo omówił kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Krzysztof 

Piłatowicz 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

   głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013; 
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Projekt uchwały nr 9  szczegółowo omówił kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Krzysztof 

Piłatowicz  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 9. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na 
kadencję 2016-2019 ; 
 

Projekt uchwały nr 10 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.  

Powiedział, że zgodnie z art. 160 §1 – ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

2013.427 z późn. zm.) Rada Gminy w Nowym Duninowie w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru 

ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku. 

Zgodnie z art. 162 § 9  w/w ustawy o kandydatach na ławnika zasięgnięto informacji od 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Radomiu.   

Rada Gminy podejmuje uchwałę w oparciu o opinię o kandydatach na ławnika, przedstawioną 

podczas Sesji Rady Gminy przez Zespól Opiniujący powołany uchwałą Nr 47/VI/2015 z dnia 12 

czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 

sądowych na kadencję 2016-2019.  

Rada Gminy dokonuje wyboru ławnika do orzekania w sadzie okręgowym w Płocku – 1 osobę. 

Kandydatury na funkcję ławnika zgłosiły: 

1. Pani Iwona Rękawiecka – zam. Karolewo 71 B, obecna na sesji, 

2. Pani Jowita Katarzyna Michalak, zam. Brwilno Dolne 78A. Pani Michalak usprawiedliwiła 

swoją nieobecność.  

Przewodniczący rady gminy poprosił radną Annę Dębską o odczytanie opinii o zgłoszonych 

kandydatach. Radna Dębska odczytała opinię zespołu. 

Następnie Pani Iwona Rękawiecka przedstawiła krótko swoja kandydaturę na stanowisko ławnika.  

Informację o drugiej kandydatce przedstawiła pani Sekretarz, odczytując wniosek zgłoszenia na 

ławnika.  

Rada Gminy dokonuje wyboru w głosowaniu tajnym.  

Przewodniczący Rady Gminy, poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej w ilości 

trzy osoby.  

Osoby zgłoszone do komisji skrutacyjnej: 
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 Radna Anna Dębska, 

 Radna Agnieszka Błaszczak, 

 Radny Stanisław Więckowski, 

Wyniki głosowania nad składem komisji skrutacyjnej:  

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

 głosów wstrzymujących się – nie było. 

Komisja skrutacyjna, przeprowadziła wybory tajne zgodnie z zasadami wyborów na ławnika.  

Po wyborach, komisja skrutacyjna dokonała podliczenia głosów i odczytała wyniki.  

Pani Jowita Katarzyna Michalak – 9 głosów, 

Pani Iwona Rękawiecka – 6 głosów.  

Na ławnika wybrana została Pani Jowita Katarzyna Michalak.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 10. Odczytał jej treść.  

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 11 w sprawie zmiany uchwały Nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 
 

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 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych, 

            głosów przeciw – nie było, 

   głosów wstrzymujących się – nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Projekt uchwały nr 12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie. 
 

Projekt uchwały nr 12 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.   

Radny Stanisław Więckowski – powiedział, że na posiedzeniu komisji rady gminy głosował za 
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niezasadnością tej uchwały, ale w dniu wczorajszym (zawsze przed sesja stara się porozmawiać z 

ludźmi na wsi) i jednak jest coś na rzeczy, bo do pracowników gminy docierają informacje (które 

nie są sprawdzone), na radnych którzy nie są w tak zwanym układzie. Startowali z innej listy.  

Radny Edward Stański – powiedział, że skarga była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji 

rady gminy i teraz należy tylko głosować.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni nadal podtrzymują zdanie posiedzenia komisji że 

skargę należy uznać za bezzasadną.  

Radny Piotr Kijek powiedział, że skarga była bardzo dokładnie przeanalizowana i powinniśmy 

przegłosować.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 12. 

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. 

 

 

Ad.12. Sprawy różne 

Edward Stański – powiedział, że mostek jest bardzo ładny na strudze, ale brak do niego dobrej 
drogi.  

Odpowiedział Przewodniczący Rady, że jest przewidywane na 2016 rok z funduszu sołeckiego.  

Jerzy Nowacki – poinformował o tym, ze rolnicy mogą składać do 30 września wnioski do ARiMR w 
sprawie dopłat do suszy.  

Wojciech Kijek – poprosił o zmianę godzin oświetlenia Nowa Wieś – Karolewo.  

Marek Szulczewski – powiedział, ze Państwo Gościniak mieszkańcy wsi Karolewo nie mają 
podłączonego wodociągu. Zapytał o możliwość przyłącza.  

Teresa Michalska -  zapytała czy na jesieni będzie robiony trzeci etap ul. Wierzbowej. 

Odpowiedział Wójt Gminy – tak, ogłoszony jest przetarg.  

Ewa Romańska – zaproponowała, żeby w celu zapoznania się z baza lokalową Szkoły Filialnej w 
Soczewce, kolejna Sesja odbyła się w Soczewce.  

 

 Ad.13.  Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

 Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Mirosław Krysiak: 

 Prace w porcie – w przyszłym roku, 

 H. Ciurlej – Pan wójt umówi się na spotkanie z radnym, 

 A. Dębska – zadolenia zostaną wyrównane, natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, jeśli 

konieczna będzie budowa nowej linii to na razie nie ma szans. Rowy – zostaną 
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oczyszczone. 

 S. Więckowski – naprawa chodnika to zadanie GDDKiA. Można go remontować w ramach 

funduszu sołeckiego.  

           Ad. 14. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy; 

Protokół z VI sesji rady gminy 

Głosowanie: 

Głosów za – 14 radnych (obecnych 14 radnych), 

Głosów przeciw – nie było,  

Głosów wstrzymujących się – nie było.  

 

Protokół z VII sesji rady gminy 

Głosowanie: 

Głosów za – 14 radnych (obecnych 14 radnych), 

Głosów przeciw – nie było,  

Głosów wstrzymujących się – nie było.  

 

 

Ad. 15. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie 

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

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1530       
             

         /-/ Andrzej Pietrzak 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                       Nowy Duninów  

                    /-/ Andrzej Pietrzak  

 

      Protokółowała 

   Magdalena Kalwas 


