
PROTOKÓŁ Nr  II/14
z  II Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

odbytej w dniu 10 grudnia 2014 roku, o godz. 1500

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 1500.

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 Referatu OiSO,
Pan Krzysztof Piłatowicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Pani Magdalena Kalwas – inspektor, protokolant.

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

Na ogólna liczbę  15 radnych , obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi quorum przy 
którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy . 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy  
Przewodniczący Rady Gminy otworzył II sesję Rady Gminy, powitał wszystkich uczestników 
obrad oraz stwierdził prawomocność obrad . 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak stwierdził , że wszyscy otrzymali porządek 
obrad II sesji Rady Gminy , zapytał , czy są propozycje zmian do porządku obrad ? 
   

 Zmiany do porządku obrad zgłosił radny Stanisław Więckowski – 
1. Zaproponował zmianę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad punktu, w 

którym radni zgłoszeni na przewodniczących komisji  zaprezentowali  się, żeby była 
możliwość poznania kandydata,

2. Kolejna propozycja, to wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały nr 8 - w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów – radny 
Więckowski powiedział, że uchwała ta nie ma uzasadnienia i została prawdopodobnie 
przygotowana przez Pana Wójta, chyba że pan Wójt ma jakieś szczególne powody 
żeby podjąć tą uchwałę, wtedy rada będzie dyskutować.

- jeśli chodzi o punkt kolejny, jeżeli będzie zgoda rady, to przyjmiemy bez wprowadzania 
dodatkowego punktu, że kandydaci na przewodniczących komisji powinni się zaprezentować, 

Przyjęto bez głosowania, że kandydaci na przewodniczących komisji w odpowiednim punkcie 
sesji się zaprezentują. 
Radny Więckowski wycofał wniosek formalny o wykreślenie projektu uchwały nr 8.
                                                       
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad,
Rada Gminy w głosowaniu jawnym,  przyjęła porządek obrad . 
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W  głosowaniu  udział  brało  14  radnych  .  Jeden  z  radnych  opuścił  salę  obrad  przed 
głosowaniem.
Wynik głosowania : 
         Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych 
         głosów przeciwnych – 0 radnych,
         głosów wstrzymujących się – 1 radny. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad II sesji został przyjęty . 

Przyjęty porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
2. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt uchwały nr 1 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 2014 -2018;
2) projekt uchwały nr 2 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 2014-2018;
3) projekt uchwały nr 3 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 
2014-2018;
4) projekt uchwały nr 4 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Nowy Duninów;
5) projekt uchwały nr 5 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów;
6) projekt uchwały nr 6 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów;
7) projekt uchwały nr 7 - uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Nowy 
Duninów na 2014 rok;
8) projekt uchwały nr 8 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy 
Duninów,;
4. Sprawy różne;
5. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
6. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Ad. 2   Interpelacje , postulaty i zapytania radnych   

Radny  Edward  Stański  –  zgłosił  problem  z  lampami  w  Nowym  Duninowie  –  teren 
nadwiślański,  przy  lekkim  wiaterku  lampy  nie  świecą  prawdopodobnie  przepalają  się 
bezpieczniki,

Radny Marek Szymański – zgłosił, że w miejscowości Dzierzązna jest problem z odbiorem 
odpadów, koło krzyża jak się kończy asfalt,  tam mieszkają 4 rodziny a nie dojeżdża tam 
samochód odbierający odpady,
Kolejna sprawa to tablica informacyjna na terenie wsi, dokładniej na środku wsi – brak takiej  
tablicy a mieszkańcy maja daleko żeby chodzić na początek wsi żeby zobaczyć ogłoszenia. 
Radny zaproponował że taka tablica może stać koło jego posesji. 

Radny Jerzy Nowacki – zgłosił, ze lampy uliczne w miejscowości Lipianki zapalają się i gasną  
o różnych porach,
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Radny Stanisław Więckowski – zapytał o mieszkańców Woli Brwileńskiej – Państwa Grzela, 
którzy budynek mają w Woli Brwileńskiej, są tam zameldowani, budynki gospodarcze mają w 
Woli Brwileńskiej ale tereny rolne które są obok budynku w miejscowości sąsiedniej – Stary 
Duninów, radny powiedział, ze mieszkańcy ci chcieli wziąć kredyt hipoteczny i mają z tego 
powodu poważne problemy,  powiedział, że uważa że jest to sprawa ewidentnie zawiniona 
przez gminę i powinno to zostać uregulowane. Powiedział, że Radny z Woli Brwileńskiej tez 
powinien się tym zainteresować ponieważ są to osoby które w tym okręgu głosowały. W 
związku z tym tak naprawdę na Starym Duninowie nie ma budowy kanalizacji, 

Kolejny  problem  na  Starym  Duninowie  –  tzw.  Kociejewie  to  odbiór  śmieci,  samochód 
zabierający odpady nie dojeżdża do posesji i mieszkańcy muszą daleko odprowadzać kosze z  
odpadami.  Mieszkańcy zadeklarowali, że są gotowi oddać po kilka metrów, żeby droga była  
gminna. 

Radna  Agnieszka  Błaszczak  –  zgłosiła  potrzebę  wycinki  suchych  drzew  koło  Pana 
Żółtowskiego,

Na obrady sesji weszła Pani Misiak mieszkanka Woli brwileńskiej i poprosiła o zabranie głosu 
na sesji. 
Przewodniczący Rady poinformował, że w punkcie sprawy różne będzie mogła zabrać głos. 
Pani Misiak powiedziała, że to trochę długo a ona tylko wypowie się w swojej sprawie i zaraz  
wyjdzie, przewodniczący przystał na prośbę Pani Misiak. 

Radny  Henryk  Ciurlej  –  powiedział,  że  chciałby  się  dowiedzieć  czy  istnieje  możliwość 
zrobienia drogi na Kamionie do 1 rodziny a mianowicie Pana Myzia, ponieważ w tej chwili jest 
taka sytuacja, że z jednej strony drogę zamknęły bobry a z drugiej nadleśnictwo. Powiedział, 
że w demokratycznym kraju tak się nie żyje, jedyna droga wyjazdu z domu tego Pana to 
droga leśna, dwukrotnie już zapłacił mandat, 

Kolejne pytanie dotyczyło, czy można podłączyć w miejscowości Nowa Wieś 1 i 2 wodę do 
budynków. 

Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Misiak mieszkanka m. Wola Brwileńska – powiedziała, że 
przyszła  z  następującym problemem,  syn otworzył  działalność  internetową – Pani  Misiak 
użyczyła mu pomieszczenie na prowadzenie tej działalności i młody człowiek sam załatwiając 
formalności  nie  był  doinformowany,  po  około  ośmiu  miesiącach  Pani  Misiak  otrzymała 
wezwanie  do  zapłaty,  chodzi  o  płatność  za  metry  kwadratowe  budynku  od  działalności 
gospodarczej, zapytała kto ustala te stawki?

Odpowiedział Przewodniczący Rady – że rada gminy.

Pani Misiak powiedziała, że jest to prawie 20 zł za metr, podczas gdy za budynek mieszkalny 
płaci około 60-90 groszy, zapytała, że skoro jesteśmy gospodarzami na tym terenie i mamy 
zadbać o to żeby ta działalność się faktycznie rozwijała, żeby ludziom się lepiej żyło ludziom 
w tej totalnie biednej gminie, i zamiast wziąć pod uwagę to żeby stworzyć im korzystniejsze 
warunki,  to bijemy ich po kieszeni dając im 20 zł z metra. Powiedział,  że rozumie że w 
dużych miastach można jakieś ceny narzucać ale tutaj w tym biednym terenie, sami sobie 
stwarzamy takie warunki? Powiedziała, że nie mówi tylko o swoim synu ale globalnie, że 
młodym  przedsiębiorcom  podcina  się  skrzydła.  Pani  Misiak  podziękowała,  że  mogła 
przedstawić swoja sytuację i opuściła salę obrad. 
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Radna Anna Dębska – powiedziała, że jej problem to droga na ulicy Parcelowej, i może na 
początku wójt z radą zastanowiliby się nad utwardzeniem tej drogi,  przede wszystkim w 
miejscu gdzie kończy się asfalt, powiedziała, że ma nadzieję ,że w najbliższym czasie droga 
ta będzie modernizowana i będzie tam asfalt. Powiedziała, że po zimie droga pewnie będzie 
jeszcze  gorsza  niż  jest  w  tej  chwili  i  powiedziała,  ze  prosi  by  się  Panowie  nad  tym 
zastanowili.
O odpowiedź na zgłoszoną interpelację poprosiła na piśmie. 

Radny Marek Szulczewski – zapytał o możliwość założenia lamp w m. Karolewo na tzw. 
Zaułku,

Radny Waldemar Kijek – zapytał o przetarg na odbiór śmieci i poprosił o informacje na ten  
temat. 

Ad. 3    Podjęcie uchwał w sprawie:  

Projekt uchwały Nr 1 sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
Nowy Duninów na kadencję 2014 – 2018 . 
   
    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w Regulaminie Rady Gminy Nowy Duninów 
nie ma zapisu dotyczącego składów ilościowych komisji .
Przewodniczący poinformował o składach ilościowych poszczególnych komisji  w poprzedniej 
kadencji tj. wszystkie Komisje były 5 osobowe.  
Przewodniczący Rady Gminy  zaproponował  ,  żeby składy osobowe  Komisji  pozostały  w 
takiej samej liczbie  jak były poprzednio . Zapytał radnych czy jest akceptacja takich składów 
ilościowych , lub czy są inne propozycje . 
Innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną  propozycje  ,  żeby  skład 
osobowy komisji liczył 5 osób. 
    Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie wniosek przyjęła . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych .
Wynik głosowania : 
          Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych 
          głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zgłoszony wniosek został przyjęty . 

Projekt uchwały Nr 1 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Nowy Duninów na kadencję 2014 – 2018. 

   
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej 
Do składy Komisji Rewizyjnej zgłoszono radnych : 

1. Pana Dariusza Zajączkowskiego,
2. Pana Marka Szulczewskiego,
3. Pana Włodzimierza Krysiak,
4. Pana Marka Szymańskiego,
5. Pana Stanisława Więckowskiego.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  zgłoszonych  kandydatów  ,  czy  wyrażają  zgodę  na 
kandydowanie do komisji rewizyjnej . 
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Kandydaci wyrazili zgodę. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. Głosowanie nad zamknięciem listy:
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
         Za zamknięciem listy głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skład komisji rewizyjnej:
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
         Za głosowaniem imiennym głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
      
Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie  przyjęła skład Komisji Rewizyjnej.  
                                                           

Projekt  uchwały  Nr 2   w  sprawie  powołania  składu   osobowego  Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego  Rady Gminy Nowy Duninów na kadencje 2014 – 2018.

Przewodniczący Rady Gminy ponownie poddał pod głosowanie zgłoszoną propozycje , żeby 
skład osobowy komisji liczył 5 osób. 
    Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie wniosek przyjęła . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych .
Wynik głosowania : 
          Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych 
          głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zgłoszony wniosek został przyjęty . 

Projekt  uchwały  Nr  2  w  sprawie powołania  składu  osobowego  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 2014 – 2018. 

   
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji,  
Osoby zgłoszone do składu Komisji: 

1. Pani Anna Dębska,
2. Pan Piotr Kijek,
3. Pan Jerzy Nowacki,
4. Pan Bolesław Szymański,
5. Pan Waldemar Kijek.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  zgłoszonych  kandydatów  ,  czy  wyrażają  zgodę  na 
kandydowanie do komisji rozwoju gospodarczego,
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. Głosowanie nad zamknięciem listy:
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
         Za zamknięciem listy głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skład komisji rozwoju gospodarczego:
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
         Za głosowaniem imiennym głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
      
Rada  Gminy  w  głosowaniu  jawnym  ,  jednogłośnie   przyjęła  skład  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego.  

Projekt uchwały Nr 3 w sprawie powołania składu  osobowego Komisji ds. Edukacji Kultury  
Sportu Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów na kadencje 2014 – 2018.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną  propozycje  ,  żeby  skład 
osobowy komisji liczył 5 osób. 
    Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie wniosek przyjęła . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych .
Wynik głosowania : 
          Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych 
          głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zgłoszony wniosek został przyjęty . 

Projekt uchwały Nr 3 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. EKSTiSS Rady 
Gminy Nowy Duninów na kadencję 2014 – 2018. 

   
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji: 
Do składy Komisji zgłoszono radnych : 

6. Panią Agnieszkę Błaszczak,
7. Pana Andrzeja Pietrzak,
8. Pana Andrzeja Sumlińskiego,
9. Pana Edwarda Stańskiego,
10. Pana Henryka Ciurlej.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  zgłoszonych  kandydatów  ,  czy  wyrażają  zgodę  na 
kandydowanie do komisji ds. EKSTiSS.
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. Głosowanie nad zamknięciem listy:
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
         Za zamknięciem listy głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skład komisji:
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
         Za głosowaniem imiennym głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
   
Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie  przyjęła skład Komisji ds. EKSTiSS.
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Projekt uchwały Nr 4 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej  Pietrzak  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pośród członków komisji,
Zgłoszono kandydaturę 
          Pana Dariusza Zajączkowskiego,
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie zaprezentował swoją kandydaturę na 
przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych 
        za  głosowało  – 14  radnych 
        głosów przeciwnych – 0 radnych,
         głosów wstrzymujących się – 1 radny. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  Rada  Gminy  większością  głosów  na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrała Pana Dariusza Zajączkowskiego.

                                                            
Projekt  uchwały  nr  5  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego  Rady Gminy Nowy Duninów .

     Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak  poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego   z pośród członków komisji  .
    Zgłoszono kandydaturę Pana Waldemara Kijka   
Pan  Waldemar  Kijek  wyraził  zgodę  na  kandydowanie,  następnie  przedstawił  swoją 
kandydaturę. 
Więcej kandydatów nie zgłoszono .
     Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną  kandydaturę  Pana 
Waldemara Kijka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego . 
W głosowaniu brało udział 15 radnych   
           Za kandydaturą Pana Waldemara Kijka głosowało – 14 radnych 
           głosów przeciwnych – nie było 
           wstrzymał się od głosu – 1 radny 
Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  Rada  Gminy  większością  głosów  na 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego wybrała Pana Waldemara Kijka.

Projekt uchwały nr 6 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji Kultury Sportu  
Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów .

     Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak  poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
Przewodniczącego Komisji EKST i SS  z pośród członków komisji  . 
                                                            
Zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Sumlińskiego,
Więcej kandydatów nie zgłoszono .
Pan Andrzej Sumliński wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji EKST i 
SS.
      Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę Pani Ewy 
Kowalak na Przewodniczącą  Komisji  Edukacji Kultury Sportu  Turystyki i Spraw Społecznych 
W głosowaniu brało udział 15 radnych   
           Za kandydaturą Pana Sumlińskiego  głosowało – 15 radnych 
           głosów przeciwnych i wstrzymujących się  – nie było            
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Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  Rada  Gminy  jednogłośnie  wybrała  Pana 
Sumlińskiego  na   Przewodniczącą  Komisji  Edukacji  Kultury  Sportu   Turystyki  i  Spraw 
Społecznych.

Projekt uchwały nr 7 w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na  
2014 rok

       Wójt  Gminy Pan Mirosław Krysiak  przedstawił  projekt  uchwały,  poinformował o 
wprowadzonych środkach do budżetu i na co zostały przeznaczone . Poprosił Radę Gminy o 
przyjęcie przedstawionej uchwały .
Pani  Alina Szymkowiak Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały .     
Pytań do uchwały nie wniesiono .
     Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały .
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
            Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
            głosów przeciwnych i wstrzymujących się  – nie było           
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta .

Projekt uchwały nr 8 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów,

       Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, 
Pytań do uchwały nie wniesiono.
     Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
            Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
            głosów przeciwnych – nie było,

  głosów wstrzymujących się  – 1 radny,          
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta .

Ad. 4    Sprawy różne   
 A. Sumliński – zapytał kiedy odbiór inwestycji w parku w Nowym Duninowie,

S.  Więckowski  –  powiedział,  że  są  zakładane  barierki  odgradzając  przy  ulicy  w  Starym 
Duninowie, na  prośbę pana radnego zostawiono do figury przydrożnej, 
Odp. Wójt  – że w chwili  obecnej  brak informacji  o  budowie chodnika na odcinku Nowy 
Duninów – Stary Duninów. Etap projektowy to minimum rok, jeśli będą już jakieś informacje 
to będą rozmowy na ten temat.

E.  Stański  –  zapytał  czy  Wójt  przewiduje  pieniądze na projekt  kanalizacji  nadwiślańskiej 
części Duninowa, 
Odp. Wójt – w tej chwili  nie, ale budżet jest ruchomy, i jeśli  pojawią się środki to będą  
rozmowy.
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A.  Sumliński  –  zapytał  czy  konieczne  jest  ograniczenie  prędkości  w  miejscowości  Wola 
Brwileńska do 50km/h?
Odp. Wójt – to ograniczenie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Ad. 5   odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania.       

Ad 1. W najbliższym czasie odbędzie się przegląd lamp,

Ad. 2. droga prywatna i samochód od odbioru śmieci nie może jeździć po drogach 
prywatnych, tablica informacyjna – będzie ale to dopiero w przyszłym budżecie,

Ad. 3 – Zgodnie z danymi z ewidencji, faktycznie Państwo Grzela mieszkają w jednym 
sołectwie a grunty maja w drugim. Sytuacja wynikała w trakcie spisu powszechnego. Pan 
Wójt poprosił o skierowanie pisma do Rady Gminy w Tej sprawie i rada rozpatrzy ta sytuację.
 
Ad. 4 – suche drzewa zostaną wycięte,

Ad. 5 – Pan Myzia – droga leśna – mieszkańcy mogą się zwrócić do sądu o wyznaczenie 
drogi koniecznej., ponieważ nie mogą dojechać do swojego domu. W chwili obecnej jak 
dowiedział się Pan Wójt jazda po tej drodze jest na zasadzie umownej z leśnictwem. W takiej 
sytuacji należałoby sądownie ustalić służebność drogi, jeśli mieszkaniec przedstawi dowody, 
że nie ma innej drogi dojazdu. 
H. Ciurlej – powiedział, że prawdopodobnie kiedyś powstał błąd w gminie i pani która 
zajmowała się tym tematem, zaliczyła drogę do nieprawnie terenów lasów państwowych, a 
lasy państwowe szybko tę drogę przejęła. I teraz jedna drogę zabrały bobry /doprowadziły 
do tego że droga została zalana/ i tak naprawdę mężczyzna ten nie ma drogi dojazdu do 
własnej posesji. Pan Ciurlej powiedział, że w tej rodzinie jest dziecko, które chodzi do szkoły 
i nie może być takiej sytuacji, ale na następna sesję postara się przynieść dokumenty na 
następną sesję. 
Nie może być takiej sytuacji że w dzisiejszych czasach nadleśnictwo będzie miało kaprys czy 
mieszkańca przepuścić swoją drogą czy nie, absurdalnym jest żeby w dzisiejszych czasach 
była taka sytuacja, co w przypadku dojazdu pogotowia czy straży pożarnej. 
Pan Ciurlej – powiedział że nie może tak być , bo przecież ta droga kiedyś była, jedna drogę 
zalały bobry , więc ci państwo, dojeżdżają inna drogą, 
Pan Wójt powiedział, że nie wie kiedy to nastąpiło przejęcie tej drogi na lasy państwowe, ale 
niezależnie kiedy to było i jeśli nastąpiło z mocy prawa, to na pewni nastąpiło to za 
pośrednictwem rady, ponieważ są to kompetencje rady. Następnie poprosił, że jeśli Pan 
radny będzie miał dostępne dokumenty na temat drogi to żeby zabrał ze sobą na wspólne 
posiedzenie komisji i wtedy radni zapoznają się z tym.  

Ad. 6 – Nowa Wieś 1 i 2 – mieszkańcy mają punkt czerpania wody, są to w większości 
mieszkańcy, którzy nie płaca czynszów, nie płaca za wodę i dlatego wprowadzono takie 
rozwiązanie. Punkt czerpalny jest także ciągle naprawiany z powodu uszkodzeń.  

Ad.7 – droga ul. Parcelowa – odpowiedź na piśmie.

Ad.8 – światło Karolewo – należało by pobudować nowa linię, 
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Ad. 9 – gospodarka odpadami – nowa firma która wygrała odbiór odpadów z terenu naszej 
gminy – jest to Zakład Komunalny z Baruchowa, rozpiętość cenowa była bardzo duża, 
przetarg został ogłoszony na okres dwóch lat. 
Rozpiętość cenowa :
Zakład komunalny z Baruchowa – ponad 700 000zł,
Remondis – ponad 800 000zł,
Sita – 1500 000zł. 
Nowa firma rozpocznie odbiór od nowego roku, na pewno na początku będzie zamieszanie, 
mieszkańcy otrzymają nowe pojemniki. W przypadku dużych pojemników jest znaczna 
różnica cenowa, remondis wycenił drożej odbiór tych właśnie dużych pojemników. Firma 
remondis ma duże zaplecze i sprzęt i miło było patrzeć jak obsługują, ponieważ mieszkańcy 
byli zadowoleni. 

Radna A. Dębska – zapytała czy mieszkańcy zostali już o tym poinformowani . Należy to 
zrobić bo będzie duże zamieszanie, 
Odp. Pan Wójt  - w chwili obecnej jest informacja na naszej stronie o wyłonieniu firmy w 
przetargu, jeśli umowa będzie podpisana będziemy mieszkańców informować o terminie 
odbioru odpadów. 

Radny W. Kijek – zapytał jaka jest ściągalność za odpady?
Odp. Wójt – nie możemy zarabiać na odpadach, to co pobieramy od mieszkańca i płacimy 
firmie musi się bilansować. Niebawem będziemy mieli kontrole z NIK w zakresie gospodarki 
odpadami. Na dzień dzisiejszy obsługa jest przyzwoita i Pan Wójt powiedział, że ma nadzieję 
że tak będzie w dalszym ciągu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 30 
grudnia 2014, o godzinie 1000, natomiast wspólne posiedzenie komisji zaplanowano na 17 
grudnia 2014, na godz. 1400.

Ad. 6    Zakończenie obrad .    

     Po  wyczerpaniu  wszystkich  punktów porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy 
zamknął obrady II (drugiej) sesji Rady Gminy wypowiadając słowa: Zamykam obrady drugiej 
sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie . 
Obrady sesji zakończona o godz. 1800 .

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowy Duninów 

/-/ Andrzej Pietrzak 

Protokółowała

Magdalena Kalwas 
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