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

w dniu 26 sierpnia 2011 roku, godz. 1100

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 1100.
Poza radnymi w sesji uczestniczyli: 
Pan Mirosław Krysiak -Wójt Gminy Nowy Duninów, 
Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy,
Pani Ewa Romańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie,
Pani Elżbieta Broniecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce,
Pan Henryk Kamiński – Radny Rady Powiatu Płockiego,
Pani Krystyna Pruszyńska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie,
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik GOK w Soczewce,
Pani Katarzyna Stawicka – Kierownik GOPS w Nowym Duninowie, 
Pani Teresa Szymańska - Sekretarz Gminy,
Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy,
Pan Krzysztof Piłatowicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Pani Magdalena Kalwas – inspektor, protokolant,
Sołtysi, oraz zaproszeni goście.
Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

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

Duninów. 
Przewodniczący  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 13 radnych, co stanowi quorum przy 
którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Poinformował  iż  porządek  obrad  wszyscy  radni  otrzymali  wcześniej,  następnie 
zapytał  Radnych  i  Wójta  Gminy,  czy  chcą  wprowadzić  zmiany  do  proponowanego 
porządku obrad. 
Zmianę w porządku obrad zaproponował Pan Wójt Mirosław Krysiak, zmiana dotyczyła 
zapisu w tytule projektu uchwały nr 7, - dotychczasowy tytuł uchwały brzmiał: „ uchwała w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek” na tytuł - ” uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”,  zmiana 
wprowadzona po konsultacjach z RIO w Płocku.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  poprawkę  w  porządku  obrad 
polegającą na zmianie tytułu projektu uchwały nr 7.
 W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem zmiany głosowało - 12 radnych,
głosów przeciw – 0 radnych,
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 głosów wstrzymujących się – 1 radny.
Więcej zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  VIII  sesji  Rady 
Gminy, wraz z wprowadzoną poprawką.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem porządku obrad głosowało - 13 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

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

Nowym Duninowie 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 2011 roku;
6. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2011 roku;
7.  Informacja  z  funkcjonowania  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  świetlicy 
socjoterapeutycznej w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce;
8.   Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie;
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Projekt uchwały nr 1 – w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych;
2) Projekt  uchwały nr  2  –  w sprawie  wydzierżawienia  zabudowanej  nieruchomości 

położonej na działce nr 78 o pow. 1,14 ha w miejscowości i gminie Nowy Duninów;
3) Projekt uchwały nr 3 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy 
Duninów na lata 2011-2013;

4) Projekt uchwały nr 4 –  w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  w gminie 
Nowy Duninów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ;

5) Projekt uchwały nr 5 – w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
nowy Duninów na lata 2011-2017;

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

7) Projekt  uchwały  nr  7  –  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na 
sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  i  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów; 

8) Projekt  uchwały nr 8 – w sprawie przejęcia na własność Gminy Nowy Duninów 
pojazdu, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się;

9) Projekt uchwały nr 9 – w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Aktywna 
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integracja w Gminie Nowy Duninów” współfinansowanego ze środków EFS.
 10. Sprawy różne;  
11.  Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania
12.  Przyjęcie protokołu z  VII sesji Rady Gminy;
13.  Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy.

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

Ad.2 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami,
 Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Pan Andrzej  Pietrzak złożył 

ustną informację o swojej pracy między sesjami.
Powiedział, że w okresie między sesjami, w okresie wakacyjnym, odbyły się:

• Regaty o  Puchar  Marszałka,  Starosty  i  Wójta,  jest  to  coraz  bardziej  prestiżowa 
impreza  w naszej gminie,

• I  Turniej  Sołectw,  Przewodniczący  podziękował  wszystkim  osobom 
zaangażowanym w przygotowanie turnieju,

• Uczestniczył  w spotkaniu Zarządu Gminnego OSP, gdzie jednym z tematów były 
zawody sportowo – pożarnicze, które odbyły się 20 sierpnia, a uczestniczyły w nich 
trzy jednostki OSP z terenu gminy,

• Narodził  się  pomysł,  aby  uhonorować  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego 
pana Adama Struzika tytułem Honorowy Obywatel Gminy Nowy Duninów,

• Przewodniczący uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, które 
odbyło się w dniu 24 sierpnia.

Pytań do powyższej informacji nie wniesiono.

Ad.3 Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami,
Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak złożył ustną informację o swojej pracy 

między sesjami. 
Powitał wszystkich obecnych na sesji Rady Gminy i powiedział, że rozpocznie od spraw 
inwestycyjnych: 

• Budowa kanalizacji Brwilno Dolne – część Woli Brwileńskiej, inwestycja za ponad 
2,5 mln zł. Ponieważ inwestycja zmierza ku końcowi w każdą środę o godzinie 1400 

odbywają się spotkania  z wykonawcą, na których wykonawca przedstawia stan 
zaawansowania prac, najbliższe 31 sierpnia, na które Wójt serdecznie zaprasza, 
zainteresowane osoby. 
Dostaliśmy 500 tys.  zł  środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  jako 
zaliczkę na realizację tej inwestycji  

• Remont Jazu w Soczewce, inwestycja realizowana nie z naszych środków ale na 
naszym terenie, bardzo nam na niej zależało. Powstają poważne problemy przy jej 
realizacji,  ponieważ iło-filtry nie  spełniają  swojej  roli,  nie są w stanie  odfiltrować 
wody. Inwestycję realizuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
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• Budowa boiska „ORLIK ” w tej chwili wykonawca wszedł na teren, trwają prace, 

• Realizowany jest projekt budowy drogi w Brwilnie Dolnym, do 30 września ma być 
zakończony,

• Kończą się prace przy budowie drogi w miejscowości Lipianki, 

• Realizowany jest projekt na rozbudowę oczyszczalni w Nowym Duninowie,

• Kończą się prace związane z położeniem światłowodu od Płocka do początku Woli 
Brwileńskiej, 

•  Trwają prace remontowe przy naprawie dróg. Zakupiono 600 ton materiału z byłych 
zakładów mięsnych na podreperowanie dróg, które były zgłaszane do naprawy.

• Przyjęto grupę 10 osób w ramach prac interwencyjnych. (Obłożenie programu 45+)
Oświata:

• Przed nami nowy rok szkolny, zaszły pewne zmiany w zarządzaniu placówkami. 
Wójt  podpisał  kontrakty  na  kolejne  5  lat  z  Dyrektorami  Szkoły  Podstawowej  w 
Nowym Duninowie i Soczewce, natomiast na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w 
Nowym Duninowie został powołany Pan Paweł Adamkowski.

• Odbył  się  przetarg  na  dowóz  dzieci  do  szkół  –  PKS  Gostynin,  oraz  Pan 
Tomaszewski, oraz przetarg na przygotowanie posiłków – firma z Białotarska.

• Zatrudniono  kierowcę  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  oraz  opiekunkę  – 
środki z budżetu gminy,

• Wchodzimy w kolejny program aktywizacji zawodowej, organizowany przez GOPS 
w Nowym Duninowie, koszt programu to około 1 mln zł, środki własne to 10 tys. zł .

• Kolejna rzecz która cieszy to promocja gminy poprzez imprezy odbywające się na 
terenie gminy takie jak Regaty czy I Turniej Sołectw.

• Pierwszy raz w historii naszej gminy, przez miejscowość Dzierzązna przechodziła 
piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Po  zakończonej  informacji,  Radny Bolesław Szymański,  zgłosił  iż  mieszkańcy Brwilna 
Dolnego  zgłaszają  potrzebę  zbudowania  spowalniaczy  samochodowych  na  drodze 
wewnętrznej.
Pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono. 

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

Ad 4 Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,
Radny  Wiesław Michalski  –  wniósł  dwie  interpelacje  do  Radnego  Powiatowego  Pana 
Henryka Kamińskiego – pierwsza dotyczyła drogi powiatowej Brwilno – Popłacin, droga 
niedawno  remontowana,  robiono  nakładkę,  a  już  jest  popękana,  i  kolejna  sprawa  to 
remont drogi krajowej nr 62, zapytał na jakim etapie jest remont tej drogi?
Radna Ewa Kowalak – poprosiła o poprawę drogi na ulicy Parcelowej.
Radny Leszek Wiśniewski – zadał pytanie dotyczące linii nr 8, czy będą jakieś zmiany w 
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kursach.
Radny Waldemar Kijek skierował  interpelacje  do Radnego Rady Powiatu – na terenie 
Brwilna Dolnego jest rów melioracyjny nie czyszczony przez właścicieli, i corocznie zalewa 
posesje w Brwilnie Dolnym.
Radny  Piotr  Kijek  zgłosił  sprawę  rowu  Brwilno  -  Popłacin  -  Dzierzązna,  coroczne 
zalewanie jest postępujące i zalewane są uprawy rolników.

Ad.5. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku,

W sprawie wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za I półrocze 2011 roku, głos 
zabrał Wójt Gminy Mirosław Krysiak, zapoznając zebranych z uchwałą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Płocku, paragraf 1w wyniku analizy budżetu Gminy Nowy Duninów za I 
półrocze – Zespół opiniujący RIO wydaje opinię pozytywną. 

Następnie poinformował o dochodach i wydatkach budżetu, które kształtowały się na 
poziomie:
Dochody budżetu  – Plan 11.437.493,49 zł

 Wykonanie  5.513.152,98 zł, co stanowi 48,20 %.
Wydatki budżetu –  Plan  13.097.318,38 zł.
                      Wykonanie  5.771.913,51zł, co stanowi 44,07%.

Pytania do przedstawionej informacji:
Radny Wiesław Michalski powiedział, ze chciałby zwrócić uwagę na dwie rzeczy zawarte 
w informacji: 
na stronie 8 – odsetki bankowe na poziomie 1,95 zł,
na stronie 25 – odsetki od należności niewpłaconych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że odsetki bankowe naliczane są dopiero na koniec roku.
Natomiast odsetki od należności niewpłaconych, są to odsetki za czynsze, od podatków, 
od wody od tych należności nie wpłaconych. 
Następnie Pan Wójt poinformował, że są podejmowane działania wobec osób które mają 
zadłużenie wobec urzędu np. z tytułu nie płacenia za wodę.
Więcej pytań do informacji nie wniesiono.

Ad.6. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2011roku,
Informację przedstawiła Pani Teresa Szymańska Sekretarz Gminy. 
Poinformowała o tym, ze Rada Gminy w I półroczu 2011 roku podjęła  49 uchwał.
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Radny Wiesław Lewandowicz, zapytał o sytuację pojawienia się miejscowości Dzierzązna 
Górki oddalonej o 20 km.
Taka sytuacja została ujawniona podczas powszechnego Spisu Narodowego, mapy były 
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przedstawione od głównego geodety kraju. Możliwa byłaby zmiana , ale musi to wypłynąć 
od mieszkańca.

Ad.7. Informacja z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlicy 
socjoterapeutycznej w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce;

Informację przedstawiła Pani Katarzyna Ludwiczak Kierownik GOK w Soczewce, 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pani  Ewa Kowalak  wyjaśniła,  ze  jest  bardzo zadowolona  z  istnienia  i  funkcjonowania 
GOK, ale ma prośbę żeby ośrodek ten częściej promować na zewnątrz.
Radny  Wiesław  Michalski,  stwierdził,  ze  jak  do  tej  pory  jest  to  jedna  z  najlepiej 
przygotowanych informacji. 
Pan Wójt powiedział że GOK i świetlica socjoterapeutyczna działają bardzo dobrze, ale te 
działania  są  wyznaczane  przez  finanse  na  działalność  tej  instytucji.  Dlatego  w  dużej 
mierze działa on dzięki środkom pozyskiwanym z zewnątrz. 
Radny Wiesław Michalski zaproponował, przekazanie ośrodkowi zniczy, żeby dzieci mogły 
je zapalić podczas uroczystości na cmentarzu. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie;
Informację przedstawiła Pani Krystyna Pruszyńska, Kierownik Gminnej Biblioteki,  
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

Jeden z radnych zwolnił się z dalszej części obrad, obecnych na sesji 14 radnych.

Projekt uchwały nr 1 w sprawie ustalenia wysokości opłaty   za wpis do rejestru żłobków i   
klubów dziecięcych  ;  

Projekt uchwały nr 1 przedstawiła Pani Sekretarz wyjaśniając, że jest to nowa ustawa, 

która weszła w życie w tym roku. Działalność taką mogą prowadzić gminy, osoby fizyczne 

posiadające  lub  nie  posiadające  osobowości  prawnej,  posiadające  warunki  do 

prowadzenia  tego  typu  oddziałów,  osoba  taka  musi  dokonać  wpisu  do  rejestru  Wójta 

Gminy, wysokość opłaty za wpis do rejestru ustala Rada Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji  radni 

zaproponowali aby wysokość opłaty wynosiła 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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Innych propozycji nie wniesiono.

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało -  13 radnych,
 przeciw głosowało – 0 radnych,
głosów  wstrzymujących się – 1 radny,

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta. 

Projekt uchwały nr 2   w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej   
na działce nr 78 o pow. 1,14 ha w miejscowości i gminie Nowy Duninów;

Projekt  uchwały  nr  2  omówił  Pan  Wójt,  uchwała  została  szczegółowo  omówiona  na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 2.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.
 

Projekt uchwały nr 3   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata  
2011-2013;

Projekt uchwały nr 3 przedstawiła Pani Katarzyna Stawicka  - kierownik GOPS, 
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,
            głosów przeciw – 0 radnych, 

głosów wstrzymujących się – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.
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Projekt  uchwały  nr  4   w  sprawie  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu   
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  w gminie  Nowy  
Duninów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;;

Projekt uchwały nr 4 przedstawiła Pani Katarzyna Stawicka  - kierownik GOPS, 
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,
            głosów przeciw – 0 radnych, 

głosów wstrzymujących się – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 5   w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy   
Duninów na lata 2011-2017;

Projekt uchwały nr 5 omówiła pani Skarbnik. Projekt uchwały był szczegółowo 

przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

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

Projekt uchwały nr 6 omówiła pani Skarbnik. Projekt uchwały był szczegółowo 

przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
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Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 7   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie   
planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
pożyczek i kredytów;

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik. Wójt Mirosław Krysiak powiedział, że „ORLIK” jest 
inwestycja nie zaplanowana w budżecie na ten rok.
Radny Wiesław Michalski, powiedział, że jest prawdopodobieństwo, że być może nie 
będziemy mogli zaciągnąć kolejnego kredytu. Osobiście nie namawiam nikogo za tym 
żeby głosowali przeciw. Zgodnie z powyższym Radny Michalski złożył wniosek oficjalny , 
ze głosuje przeciw podjęciu tej uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7,

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,
            głosów przeciw – 1 radny,

wstrzymujących się - nie było,
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 8   w sprawie przejęcia na własność Gminy Nowy Duninów pojazdu,   
który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się;

Projekt uchwały omówił Pan Wójt Gminy, pojazd porzucony i następnie zabrany z terenu 
gminy  Nowy  Duninów,  pomimo  że  jest  właściciel,   gmina  powinna  zapłacić  koszt 
parkowania tego pojazdu – okres parkowania wynosi 3 lata.
Radny Bolesław Szymański zapytał, dlaczego nikt wcześniej nie poinformował Gminy o 
tym ze taki samochód istnieje.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8,

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 0 radnych,
            głosów przeciw – 13 radnych,

wstrzymujących się – 1 radny,
Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  uchwała  została  odrzucona,  przy  jednym 
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głosie wstrzymującym.

Projekt  uchwały  nr  9   w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  systemowego  pt.  „Aktywna   
integracja w Gminie Nowy Duninów” współfinansowanego ze środków EFS.

Projekt uchwały nr 9 przedstawiła Pani Katarzyna Stawicka  - kierownik GOPS, 
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 9.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,
            głosów przeciw – 0 radnych, 

głosów wstrzymujących się – 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Radny Waldemar Kijek powiedział, ze program realizowany po raz trzeci, zapytał ile osób 
z pośród biorących udział w projekcie znalazło zatrudnienie?
Odpowiedziała Pani kierownik GOPS – na chwilę obecną zatrudnienie znalazły trzy osoby.

Ad.10. Sprawy różne
Radny  Waldemar  Kijek  przedstawił  wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego:

• „ORLIK” prace idą bardzo sprawnie,

• Kanalizacja  Brwilno  Dolne  –  część  Woli  Brwileńskiej  –  Komisja  Rozwoju 
Gospodarczego nie widzi możliwości zakończenia prac w przewidywanym terminie,

Pan  Wójt  powiedział,  że  zaprasza  Przewodniczącego  Komisji  oraz  wice 
Przewodniczącego Rady Gminy, a także wszystkie osoby zainteresowane, na spotkanie z 
wykonawcą inwestycji, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godzinie 1400  w 
Urzędzie Gminy. 
Radny Bolesław Szymański zapytał ile osób wpłaciło pieniądze za kanalizację,
Odpowiedział Krzysztof Piłatowicz – pełną kwotę wpłaciło około 130 osób.
Radny Wiesław Michalski powiedział, ze skoro jest to kanalizacja ciśnieniowa to powinny 
być robione próby ciśnieniowe. 
Pani  Sołtys  Teresa  Michalska  zgłosiła  konieczność  naprawy  drów  na  ul.  Aleja  i  ul. 
Wierzbowa,  oraz  naprawienie  lampy  oświetleniowej  na  ulicy  Wierzbowa,  a  także 
wykoszenie ul. Parkowej.
Pani  Sołtys  Barbara  Gątarek,  zgłosiła  sprawę,  że  kanały  odwadniające  przy  ulicy  sa 
pozapychane i zalewają jezdnię, kolejna sprawa to odcinek  drogi od ulicy asfaltowej do 
żwirowni – trzeba to utwardzić ponieważ po deszczach droga jest nie przejezdna,
Radny Waldemar Kijek zgłosił konieczność naprawy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 
62, a także na ul. Słonecznej w Nowym Duninowie,
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Pani Maria Stefańska zapytała czy jest możliwość naprawienia przez Urząd Gminy  domu 
Pani Świerczyńskiej w miejscowości Wola Brwileńska, a kolejna sprawa to nie paląca się 
lampa przy budynku nr 14 w Woli Brwileńskiej,
Radny Bolesław Szymański  powiedział,  że gdy podczas ostatnich deszczy pod koniec 
lipca, w miejscowości Brwilno Dolne pozalewało budynki wzdłuż parku, i dwie osoby wzięły 
czynny udział w pomocy mieszkańcom, był to Pan Piotr Kijek oraz Pan Wojciech Kijek, 
którzy bezinteresownie pomagali, żeby nie zalało mieszkańców.
Pani Halina Zalewska zgłosiła zapchany rów koło Pana Cichalewskiego i Pani Żółtowskiej 
w miejscowości Jeżewo. Podziękowała za naprawę drogi w miejscowości Trzcianno.
Pani Sołtys Janina Figiel poprosiła o remont drogi od Pana Krysiak do Pana Tyrajskiego.
Pani Sołtys Oczkiewicz  - poprosiła o remont ulicy w miejscowości Środoń,
Radny  Andrzej  Pietrzak  –  zgłosił,  ze  na  ulicy  Parcelowej  są  kamienie  które  trzeba 
uprzątnąć.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania,

W  pierwszej  kolejności  odpowiedzi  na  zadane  pytania  udzielił  Pan  Henryk  Kamiński, 
powiedział że droga powiatowa Brwilno – Popłacił wykonana została przed wyborami w 
bardzo dużym pośpiechu, ale uważa że w ramach gwarancji, powinno to być naprawione.
Radny Powiatowy powiedział, ze złoży pismo w sprawie tej drogi, a problem z drogą tkwi 
w tym że położono zbyt cienki dywanik.
Natomiast  jeśli  chodzi  o  drogę  krajową  nr  62  –  Radny  Powiatowy  uczestniczył  we 
wszystkich konsultacjach z mieszkańcami na terenie całej gminy we wszystkich miejscach 
tam gdzie było to wskazane. 
Radny Powiatu Płockiego zainteresowany był trzema sprawami- złożył 3 wnioski:

• rozwiązanie przejścia dla pieszych na wysokości Kalwasińska i Kalwasiński, żeby 
nie było światła pulsacyjnego, zamiast tego przejście dla pieszych na wciśnięcie 
guzika, zaakceptowano to,

• drugi wniosek dotyczył ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy budynkiem poczty w 
Nowym  Duninowie  a  miejscowościa  Stary  Duninów,  również  rozpatrzony 
pozytywnie,

• trzeci wniosek dotyczył wykonania barier zabezpieczajacych w miejscach najniżej 
położonych np. w miejsowości  Wola Brwileńska czy Soczewka, bariery miały by 
wygladać od strony Wisły, miały by kształ litery L, betonowe i stanowiły podbudowę 
dla chodnika – z tym był poważny problem i do tej pory brak odpowiedzi.

Radny  Powiatowy  powoływał  się  na  literaturę  i  na  miejsca  gdzie  takie  bariery  są 
zamontowane, i skutecznie zabezpieczają przed powodzią, zwłaszcza przed naporem kry, 
wniosek w tej sprawie był trzykrotnie rozpatrywany w szerokim gronie.
Kolejny wniosek to przejazd kolejowy obok Szkoły Nagadowskiego w Radziwiu,  pismo 
przekazywane było od instytucji do instytucji nikt nie chce się przyznać do tego że jest jego 
właściciele, czy zarządcą.  
Radny Wiesław Michalski  powiedział,  że nie uzyskał odpowiedzi  na swoje pytanie,  ale 
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żeby nie  przeciągać  sesji,  złoży takie  samo pytanie  na  piśmie  i  będzie  oczekiwał  na 
odpowiedź.
Ad.  1.  Odpowiedź  w  sprawie  ul.  Parcelowej  –  będzie  nawieziona  pospółka,  w  celu 
poprawy stanu drogi.
Ad. 2.  Odpowiedź w sprawie autobusu linii nr 8 – nie będzie kursował do miejscowości 
Nowa Wieś, brak pieniędzy.
Ad.  3.   Odpowiedź  w  sprawie  rowów  melioracyjnych  –  temat  od  dawna  poruszany, 
mieszkańcy zgłaszają gdy zalewa, ale gdy nic się nie dzieje, niektórzy zasypuja takie rowy.
Jeśli  zostanie  skierowany  wniiosek  do  Wójta  Gminy,  to  będą  podjęte  działania  ,  aby 
Starosta Płocki zajął się tą sprawą, ponieważ to w jego gestii leżą rowy melioracyjne.
Ad.  4.  Odpowiedź  w  sprawie  spowalniaczy  samochodowych  w  miejscowości  Brwilno 
Dolne – jest to koszt około 1500 zł, jeśli nie zaskoczy nas zima, nie będzie dodatkowych 
wydatków, zostanie on zamontowany.
Ad. 5. Odpowiedź w sparwie rowu Dzierzązna – Popłacin – jest w trakcie czyszczenia, 
został okoszony.

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

Ad.12. Zakończenie obrad,
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 1620.

Przewodniczący Rady Gminy 
     w Nowym Duninowie
      /-/ Andrzej Pietrzak

PROTOKÓŁOWAŁA
/-/ Magdalena Kalwas
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