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

w dniu 29 grudnia 2011 roku, godz. 1000

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 1000.
Poza radnymi w sesji uczestniczyli: 
Pan Mirosław Krysiak -Wójt Gminy Nowy Duninów, 
Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy,
Pan Paweł Adamkowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie,
Pani Krystyna Pruszyńska – Kierownik gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie,
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik GOK w Nowym Duninowie,
Pan Krzysztof Keplin – Komendant Gminny OSP,
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  XI  Sesję  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie,  powitał 
uczestników i stwierdził prawomocność obrad.

Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 14 radnych, co stanowi quorum przy którym 
może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Nieobecny na sesji radny Piotr Kijek.

Przewodniczący  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, zaproponowane zmiany:

1. wyprowadzenia  z porządku obrad punktu 1, (projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 
2011-2017.)

2. wprowadzenie w pkt.  4 p pkt. 5 literę a i b, po zmianie:

5a) przyjęcie autopoprawki Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, oraz 
projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2018.

5b)  projekt uchwały nr 5 - Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018;

3. wprowadzenie w pkt.  4 p pkt. 6 literę a i b, po zmianie:

6a) przyjęcie autopoprawki Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok,

6b) projekt uchwały nr 6 – w sprawie Uchwalenie Budżetu Gminy na 2012 rok;

 oraz projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2018.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kolejno każdą poprawkę.

Poprawka dotycząca  wyprowadzenia  z porządku obrad punktu 1, 
W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:
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za przyjęciem zmiany głosów – 14.

głosów przeciw – 0.

 głosów wstrzymujących się – 0.

Poprawka dotycząca  wprowadzenie w pkt.  4 p pkt. 5 literę a i b,
W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem zmiany głosów – 14.

głosów przeciw – 0.

 głosów wstrzymujących się – 0.

Poprawka dotycząca  wprowadzenie w pkt.  4 p pkt. 6 literę a i b,
W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem zmiany głosów – 14.

głosów przeciw – 0.

 głosów wstrzymujących się – 0.

Więcej zmian nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad XI sesji Rady Gminy, wraz z 

wprowadzonymi poprawkami. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła.

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem porządku obrad głosowało - 14 radnych

głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  porządek  obrad  XI  sesji  Rady  Gminy  w  Nowym 

Duninowie został przyjęty. 

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad; 
2. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
3. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt uchwały nr 1 – uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 

2011 rok,
2) projekt uchwały nr 2 – w sprawie zmiany uchwały nr 29/IV/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

3) projekt uchwały nr 3 – w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
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pożyczek;
4a) przyjęcie autopoprawki Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, 

oraz projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2018.
4b) projekt uchwały nr 4 - Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 

2018;
5a) przyjęcie autopoprawki Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok,
5b) projekt uchwały nr 5 – w sprawie Uchwalenie Budżetu Gminy na 2012 rok;
 oraz projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2018.
6) projekt uchwały nr 6 – zmiana uchwały Rady Gminy Nr 33/VI/07 z dnia 23 marca 
2007r. dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność 
gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;
7) projekt uchwały nr 7 – w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 2016;
8) projekt uchwały nr 8 – w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym 
Duninowie na 2012 rok;
9) projekt uchwały nr 9 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Nowym Duninowie na 2012 rok;
10) projekt uchwały nr 10 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Nowym Duninowie na 2012 rok;
11) projekt uchwały nr 11 – w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy w Nowym 
Duninowie na 2012 rok;
12) projekt uchwały nr 12 – w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy 
Duninów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie;
13) projekt uchwały nr 13 – w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
14) projekt uchwały nr 14 - w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii dla gminy 
Nowy Duninów na 2012 rok;
15) projekt uchwały nr 15 -  uchwała zmieniająca uchwałę Nr 87/IX/11 Rady Gminy w 
Nowym Duninowie z dnia 31 października 2011roku, w sprawie ustalenia wzoru 
formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków;
5. Informacja z wykonania planowanych inwestycji w 2011 roku;
6. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego;
7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w 2011 roku;
8. Sprawy różne;  
9. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i  zapytania;
10. Przyjęcie protokołu z IX i X  sesji Rady Gminy;
11. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest wyłożony do wglądu protokół z  IX i X 
sesji Rady Gminy. 
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Ad.2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami,
 Wójt Gminy Nowy Duninów, Pan Mirosław Krysiak złożył ustną informację o swojej pracy 

między sesjami.

Powiedział,  że  dzisiaj  w  naszej  gminie  mamy  szczególny  dzień,  odbędzie  się  dyskusja  nad 
projektem budżetu na rok 2012. Bardzo ważny dokument, który przez cały najbliższy rok będzie 
miał  wpływ  na  życie  naszych  mieszkańców,  oraz  instytucji  które  bezpośrednio  podlegają 
samorządowi gminy Nowy Duninów. 

W porządku  dzisiejszej  sesji  jest  wiele  tematów,  które  dotyczą  gminy  Nowy  Duninów,  i  będą 
omawiane  później,  a  teraz  Pan  Wójt  omówi  kilka  spraw  dotyczących  pracy  Wójta  pomiędzy 
sesjami. 

Pan Mirosław Krysiak powiedział że na temat inwestycji realizowanych w 2011 roku, wypowie się 
podczas  omawiania  punktu  5  dzisiejszej  sesji,  powiedział  tylko,  ze  wszystkie  inwestycje 
zaplanowane na ten rok zostały zrealizowane i zakończone, wszystkie praktycznie już rozliczone.

Do tej pory sprzyjały nam warunki pogodowe, pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, 
zbierali  śmieci.  Drogi  gminne  do  tej  pory  cały  czas  były  naprawiane,  gruz  nabyty  po  byłych 
zakładach mięsnych, został składowany i będzie użyty do dalszej poprawy jakości dróg.

Trwają prace projektowe, odnośnie drogi, ul. Wierzbowa, ale przedłużają się prace nad drogą w 
miejscowości Brwilno Dolne.

Odbyły się przetargi na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego.

20  grudnia  tego  roku,  został  złożony wniosek  na  rozbudowę  oczyszczalni  ścieków w Nowym 
Duninowie,  bardzo duży projekt  na ponad dwa miliony złotych,  jeżeli  uda się pozyskać środki 
Unijne,  jest  szansa  dla  części  Nowego Duninowa,  Karolewa,  Nowej  Wsi  a  także dla  Starego 
Duninowa. Niestety gmina nie dysponuje takimi środkami w budżecie, aby udało się zrealizować tą 
inwestycję bez wsparcia środkami unijnymi.  

Internet  szerokopasmowy  –  dotyczący  miejscowości  Soczewka,  Brwilno,  Dzierzązna,  do  TP 
zostało wysłane pismo, z zapytaniem kiedy mieszkańcy gminy będą mogli podłączyć się do nowo 
wybudowanej infrastruktury, w celu korzystania z Internetu, do tej pory nie wpłynęło do urzędu 
pismo z odpowiedzią. 

Następnie Wójt powiedział, że w niedalekiej przyszłości przed nami ustawa śmieciowa. Nastąpią 
zmiany  w  płaceniu  za  śmieci,  każdy  mieszkaniec  będzie  miał  obowiązek  płacenia  za  wywóz 
śmieci. Jeśli ściągalność będzie trudna, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy mają dochody, będą 
straty dla gminy. Dlatego podjęto decyzję, że przygotowania związane z wprowadzeniem ustawy, 
zostaną przekazane Związkowi Gmin Regionu Płockiego. ZGRP ogłosi przetarg dla wszystkich 
gmin i wtedy będą niższe koszty. Kolejny problem to wywóz tych śmieci, w tej chwili odwozimy 
odpady do Kobiernik, które są już bardziej przeciążone. 

Kolejna  trudna  ustawa,  która  będzie  generowała  koszty  budżetu  –  gminy  mają  obowiązek 
opracować Programy Ochrony Zwierząt. 

Sprawy  wewnętrzne  –  awarie,  w  grudniu,  w  drugi  dzień  świąt,  mieliśmy awarię  kanalizacji  w 
Popłacinie, Pan Wójt skierował podziękowania do Pana Krzysztofa Piłatowicza, Radnego Piotra 
Kijka, a także do konserwatorów, którzy dzień świąteczny spędzili na usuwaniu awarii. Przyczyna 
awarii  –  pęknięcie  rury  kwasowej  na  spawie.  W  dniu  następnym,  nastąpiła  kontrola  WIOŚ, 
naprawa została rozliczona przez mieszkańców wsi Popłacin. 

Pytań do powyższej informacji nie wniesiono.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  od  tej  pory  obecnych  na  sesji  jest  15  
radnych. 
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Ad 3. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,
Radny Wiesław Michalski zapytał kiedy odbędzie się remont „smrodki” – remont przepompowni 
w miejscowości Popłacin. Sytuacja jaka jest w tej chwili jest nie do przyjęcia. Poprosił o zajecie się 
tą sprawą.

Pani Sołtys Janina Figiel zapytała o to czy w Brwilnie tez będzie Internet szerokopasmowy.

Odpowiedział Pan Wójt, że w Brwilnie też będzie. 

Są dwie linie, jedna dotyczy Popłacina i Dzieżązny, druga Brwilna, Brwilna Dolnego i Soczewki.

Następnie w sprawie Internetu głos zabrał Pan Wiesław Michalski, powiedział, że przeprowadził 
rozmowy z TP i okazuje się że oni chcą wprowadzić konkurencję na zasadzie ciężkiego biznesu. 
Natomiast na terenie naszej gminy jest firma, która daje Internet szerokopasmowy bezprzewodowy 
o parametrach o wiele wyższych. 

Pani Sołtys Barbara Gątarek zapytała o doświetlenie,  zamontowanie lamp na Dzierząznie,  a 
następnie poprosiła o utwardzenie miejsca w miejscowości Dzierzązna, tam gdzie zakręca autobus 
szkolny. 

Pani Sołtys Halina Zalewska zgłosiła śmieci wyrzucone na wjeździe do miejscowości Trzcianno, 
około dziesięciu worków. Następnie zapytała o możliwość zamontowania lamp oświetleniowych na 
odcinku od Trzcianna do Jeżewa (odcinek bagien).

Pan  Sołtys  Stanisław  Suwała,  zgłosił  sprawę  drogi  powiatowej  w  Lipiankach,  która  została 
zniszczona, do tej pory nie została naprawiona. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt uchwały nr 1   uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2011 rok,  

Projekt uchwały nr 1 przedstawiła Pani Skarbnik, powiedziała że w dniu wczorajszym omówiono 

dokładnie uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową, na wspólnym posiedzeniu komisji. Omówiła 

szczegółowo zmiany planu budżetu.

Następnie głos zabrał Pan Wójt Mirosław Krysiak, w budżecie wykazano kwoty, dosyć wysokie, 

ponieważ zabrakło na niektóre przedsięwzięcia takie jak:  drogi,  straże,  dowożenie uczniów do 

szkól, za odprowadzanie ścieków do Płocka, opłata za przedszkola niepubliczne, ponieważ jeśli 

rodzic posyła dziecko do przedszkola niepublicznego, to obligatoryjnie musimy za to dziecko w 

50% zapłacić.  Podchodziliśmy w tym roku bardzo rygorystycznie do wydatków budżetowych,  i 

nadal będziemy to robili  z uwagi na kryzys światowy,  z jednej strony chcemy się rozwijać, ale 

musimy  pamiętać  o  tym  co  zostało  zbudowane  i  przeznaczyć  środki  na  utrzymanie  tej 

infrastruktury.

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało -   14 radnych,

 przeciw głosowało – 0  radnych,

głosów  wstrzymujących się – 1  radny, (Radny Wiesław Michalski)
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta. 

Projekt uchwały nr 2   w sprawi  e zmiany uchwały nr 29/IV/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie   
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

Projekt uchwały nr 2 szczegółowo omówiła Pani Skarbnik, powiedziała że zmiana ta wynika ze 

zmiany  finansowania  zadania.  Kredyt  zostanie  zaciągnięty  w  mniejszej  kwocie  niż  było  to 

planowane. 

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  - 15 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Projekt uchwały nr 3   w sprawie   zmiany uchwały nr 30/IV/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie   
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i  
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek;

Projekt uchwały nr 3, omówiła Pani Skarbnik, powiedziała, że analogicznie do poprzedniej uchwały 
planowaliśmy zaciągnięcie  kredytu  w kwocie  wyższej,  zaciągnięto  mniejszy i  teraz  Rada musi 
podjąć  uchwałę  z  niższą  kwotą  kredytu.  Zmiana  kwoty  nastąpiła  na  skutek  oszczędności  w 
wydatkach budżetowych w roku 2011.

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.

 

Projekt uchwały nr 4
4a) przyjęcie autopoprawki Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, 
oraz projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2018.
4b) projekt uchwały nr 4 - Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 

2018;

4a) przyjęcie  autopoprawki  Wójta  w  sprawie  projektu  uchwały  budżetowej  na  2012  rok,  oraz 
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projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2018.

W pierwszej kolejności omówiono autopoprawkę, szczegółowo omówiła Pani skarbnik. 

Pytanie do przedstawionej informacji zadał Radny Waldemar kijek, pytając o wyjaśnienie czy ta 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest lepsza?

Odpowiedziała Pani Skarbnik, że jest po prostu uaktualniona.

W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,

            głosów przeciw – 0 radnych, 

głosów wstrzymujących się – 1 radny. (Pan Wiesław Michalski)

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że autopoprawka została przyjęta.

4b) projekt uchwały nr 4 - Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018;

Omówiła Pani Skarbnik, mówiąc że autopoprawka stanowi załącznik do uchwały nr 1, pozostałe 
zmiany szczegółowo omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 14 radnych,

            głosów przeciw – 1 radny. (Pan Wiesław Michalski)

głosów wstrzymujących się – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 5
5a) przyjęcie autopoprawki Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok,
5b) projekt uchwały nr 5 – w sprawie Uchwalenie Budżetu Gminy na 2012 rok;

5a) przyjęcie autopoprawki Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok,

Omówiła Pani Skarbnik, w szczególności autopoprawka dotyczy zmian w wydatkach na zadania 

inwestycyjne, głównie dotyczy dróg, są to przesunięcia kwot.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem autopoprawki głosowało  - 15 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że autopoprawka została przyjęta.

5b) projekt uchwały nr 5 – w sprawie Uchwalenie Budżetu Gminy na 2012 rok;

Uchwałę Budżetową na rok 2012 omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział, że przyjmujemy 
dochody na rok 2012 w wysokości 11.116.345 zł, wydatki 10.775.250 zł. 

Do  budowy  budżetu  przyjęliśmy  następujące  założenia,  dochody  budżetu  wzrosły  (nie  we 
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wszystkich  obszarach)  o  5%.  Z  tytułu,  ze  obniżyliśmy podatek  rolny,  to  dostaniemy mniejsze 
subwencje  z  tytułu  podatku.  Gminy  rolnicze,  maja  poważne  problemy  jeśli  żyją  zwłaszcza  z 
podatku rolnego. 

Wydatki przyjęto wzrost na poziomie 4%, natomiast żeby utrzymać to co mamy z roku na rok te 
wydatki będą coraz mniejsze. Ten budżet na 2012 rok, nie krzywdzi ludzi, ma na celu utrzymać to 
co jest, przygotowywać się do nowych zadań, a ludzie pracujący w instytucjach podlegających 
bezpośrednio samorządowi Nowy Duninów,  mogli spokojnie w roku 2012 pracować. 

Kolejna rzecz która należy uwzględnić, to opłata za konserwację oświetlenia, na chwilę obecną 
Energa wypowiedziała umowę, umowa obowiązuje do końca kwietnia 2012 roku, po tym terminie 
będą  odbywały  się  rozmowy  z  Zakładem  Energetycznym,  przewidywany  wzrost  kosztów 
oświetlenia to około 50%. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie Komisje Rady Gminy na posiedzeniach 
dokładnie budżet na 2012 rok przeanalizowały. 

Kolejno głos zabrał  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Pan Wiesław Michalski,  powiedział,  że 
Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu dokładnie budżet przeanalizowała, i stwierdzono, że jest 
to budżet na dobry rok, a nie na rok kryzysu i składa apel pod adresem Pana Wójta żeby to był 
dobry rok. Poszczególne punkty były głosowane, zwłaszcza takie jak podwyżka wynagrodzeń.  Po 
dokładnej analizie uchwały budżetowej Komisja Rewizyjna wnosi do Rady o uchwalenie budżetu 
na 2012 rok. 

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego Pan  Waldemar  Kijek, 
powiedział, ze Komisja również budżet przeanalizowała. I  zauważono wzrost w zaplanowanych 
dochodach,  uważa  ze  należy  zacząć  trochę  oszczędzać.  Powiedział,  ze  Komisja  Rozwoju 
Gospodarczego opiniuje pozytywnie uchwałę budżetową na rok 2012.

Kolejno  głos  zabrała  Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Spraw 
Społecznych  Pani  Ewa  Kowalak,  powiedziała  ze  członkowie  komisji  również  dokonali  analizy 
uchwały budżetowej, opiniując pozytywnie.   

Więcej uwag do uchwały nie wniesiono. 

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało  - 15 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała budżetowa na rok 2012 została przyjęta 
jednogłośnie.

Pan Wójt Mirosław Krysiak powiedział że budżet gminy jest wspólnym dziełem zarówno Wójta jak i 
Rady, to jest tak ze razem całym rokiem podejmujemy decyzje dotyczące budżetu. Podziękował, 
za wyrozumiałość, roztropność i wielka odpowiedzialność zwłaszcza Państwu Radnym i życzył aby 
na koniec  roku budżetowego,  można było  powiedzieć,  ze  to  co  zostało  zaplanowane,  zostało 
wykonane. 

Projekt uchwały nr 6     zmiana uchwały Rady Gminy Nr 33/VI/07 z dnia 23 marca 2007r.   
dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z 
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

Projekt uchwały nr 6 omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział że to jest następstwo uchwały, 

która obowiązuje na udzielenie bonifikaty osobom które mogą wykupić mieszkania od gminy. 

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.

W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 7   w sprawie   przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem   
Gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 2016;

Projekt uchwały omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział że w Gminie Nowy Duninów 
obowiązuje programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Duninów,
taki program Rada będzie przyjmowała raz na pięć lat, poprzedni właśnie wygasa i jest 
konieczność przyjęcia kolejnego na lata 2012-2016. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7,
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 8   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Duninowie na 2012   
rok;

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak poinformował, że wszyscy Radni Plan pracy 

rady otrzymali wcześniej i prosi o wnoszenie uwag do planu. Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8,

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  odrzucona,  przy  jednym  głosie 
wstrzymującym.

Projekt  uchwały nr  9   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy w   
Nowym Duninowie na 2012 rok;

Pan Wiesław Michalski, zgłosił wprowadzenie dwóch poprawek do planu pracy komisji, mianowicie 
przesuniecie  dwóch  punktów  z  kwartału  drugiego  do  pierwszego,  i  z  kwartału  czwartego  do 
trzeciego, tak żeby zadania zaplanowane w planie pracy komisji pokrywały się czasów z planem 
pracy rady gminy. Zmiany te wynikają z uwagi na to, ze komisja rewizyjna pracując nad swoim 
planem pracy nie znała jeszcze planu pracy rady.  Następnie poprosił  o uwagi do planu pracy 
komisji rewizyjnej. 
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Uwag nie wniesiono. 

Przystąpiono do przegłosowania wniosku Pana Przewodniczącego Komisji rewizyjnej. 

za przyjęciem wniosku głosowało  - 15 radnych,

głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 9,

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 10   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady   
Gminy w Nowym Duninowie na 2012 rok;

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Waldemar Kijek, zgłosił zmianę polegającą 
na wykreśleniu z planu pracy komisji rozwoju gospodarczego dwóch punktów.

Dalszych uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały,

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 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,   
Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy w Nowym Duninowie na 2012 rok;

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały,

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 12   w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Duninów w 2012   
roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
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Projekt  uchwały omówił  Pan Wójt  Mirosław Krysiak,  powiedział  że gmina jest  zobowiązana do 
przyjęcia programu współpracy  z  organizacjami pozarządowymi  działającymi na terenie naszej 
gminy. Jest to bardzo szeroki program, związany z działaniem na cele publiczne.  

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały,

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 13   w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o   
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

Projekt  uchwały  omówił  Pan  Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak,  powiedział  że  uchwała  ta  jest 
powiązana  z  uchwałą  wcześniejszą,  i  dotyczy  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o 
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 13,

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 14     w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów   
Alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii dla gminy Nowy Duninów na 
2012 rok;

Projekt uchwały omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział ze w każdym roku przyjmujemy 
Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  gminnego  Programu 
Przeciwdziałania narkomanii dla gminy Nowy Duninów. W ramach tego programu jest zatrudniona 
pani psycholog,  z którą można rozmawiać i  korzystać z jej  usług.  Pani psycholog dwa razy w 
miesiącu jest dostępna dla mieszkańców gminy w ośrodku zdrowia w Nowym Duninowie i w GOK 
w Soczewce. 

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały,

W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 15 radnych,

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

Projekt uchwały nr 15   uchwała zmieniająca uchwałę Nr 87/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie   
z dnia 31 października 2011roku, w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych 
oraz informacji w sprawie podatków;

Projekt  uchwały omówił  Pan Wójt,  powiedział  że nastąpiła  zmiana wzoru  formularzy deklaracji 
podatkowych oraz informacji w sprawie podatków, wynikająca z uchwały. 

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały,

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.

Ad.5. Informacja z wykonania planowanych inwestycji w 2011 roku;
Informację  przedstawił  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak,  poinformował  jakie  inwestycje  zostały 
wykonane w roku 2011. 

• Budowa kanalizacji w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej – Etap I i 
II w m. Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej

Zrealizowany  został  projekt,  który  otrzymał  dofinansowanie  ze  środków  Unii  Europejskiej, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej”  w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. 
W dniu 25.10.2011 został przeprowadzony odbiór końcowy robót.

• Budowa  boiska  sportowego  przy  Szkole  Podstawowej  i  Gimnzjum  w  Nowym 
Duninowie w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012

Zadanie  zakończone,  roboty zrealizowała  Firma Budrox  z  Gostynina  za  kwotę  wynagrodzenia 
ryczałtowego  brutto  987.000,01  zł.  Zadanie  zostanie  dofinansowane  z  Budżetu  Województwa 
Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sport i  Turystyki. W dniu 9.11.2011 r. został przeprowadzony 
odbiór końcowy robót. Projekt obejmował budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 
62,0m,  budowę  boiska  wielofunkcyjnego  o  wymiarach  19,1m  x  32,1m,  oświetlenie  boisk, 
ogrodzenie, dojścia, szatnia modułowa

• Zagospodarowanie  parku  oraz  odtworzenie  stawów  na  terenie  parku  w  Nowym 
Duninowie

Inwestycja  w  trakcie  realizacji,  obejmuje  renowację  3  stawów  oraz  zagospodarowanie 
zabytkowego  zespołu  pałacowo  –  parkowego  w  Nowym  Duninowie  w  ramach  I  Etapu  prac. 
Zadanie  otrzymało  dofinansowane  z środków  Unii  Europejskiej  Program  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Prace realizuje Firma PEKUM z Gostynina za kwotę 
brutto  539.853,49zł,  termin  zakończenia  prac  30.09.2012r.,  w  roku  2011  wykonano  prace 
przygotowawcze obejmujące wycinkę drzew przewidzianych do usunięcia. 
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• Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym

Kończą się prace projektowe, których zakończenie planowano na koniec września 2011. Ponieważ 
konieczne  było  opracowanie  dodatkowych  map  uwzględniających  wprowadzone  podziały, 
uzyskanie przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie umowy z operatorem Energa w Płocku na 
przebudowę linii, termin zakończenia i uzyskania pozwolenia na realizację tej inwestycji drogowej 
zaplanowano na koniec grudnia 2011r.

• Projekt drogi gminnej w Nowym Dunininowie ul. Wierzbowa

Starostwo  Powiatowe  w  Płocku  przeprowadza  procedurę  komunalizacji  części  działek 
wchodzących  w  skład  całej  drogi  o  długości  ok  4m  od  Nowego  Duninowa  (zjazd  z  drogi 
wojewódzkiej) do Starego Duninowa (zjazd z drogi krajowej). Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej modernizacji drogi na długości ok.0,8km, planowany termin uzyskania 
pozwolenia na budowę I kwartał 2012r. Planowane rozpoczęcie I etapu prac w roku 2012, na który 
będziemy ubiegali się o dofinansowanie ze Środków Budżetu Województwa Mazowieckiego. 

• Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie 

Została  podpisana  umowa  na  wykonanie  projektu  technicznego  rozbudowy  oczyszczalni  do 
przepustowości średniej 300m3/dobę oraz max. 390m3/dobę. Na początku 2012 roku planowane 
jest  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę.  W grudniu  2011  roku  Urząd  Gminy  składa  wniosek  o 
dofinansowanie  inwestycji   w  ramach środków Unii  Europejskiej,  Program Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  działanie  Podstawowe  Działania  dla  Gospodarki  i  Ludności  Wiejskiej.  Szacunkowa 
wartość planowanej rozbudowy 2.500.000 zł.   

Inwestycja  pn.:  „Zagospodarowanie  oraz  odbudowa  stawów na  terenie  parku  zabytkowego  w 
Nowym Duninowie – Etap I” korzysta z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata  2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii  Rozwoju  w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola 
Brwileńska – Etap I  i  II  w m. Brwilno Dolne i  Wola Brwileńska”  korzysta z  dofinansowania w 
ramach  działania  321  „Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  ludności  wiejskiej”  objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja pn.:  „Budowa drogi gminnej  Mościska – Dzierzązna” korzystała z dofinansowania z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,  Priorytet  III  – 
Regionalny System Transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
Inwestycja  pn.:  „Budowa  boisk  sportowych  wraz  z  zapleczem  szatniowym  przy  Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012” 
korzysta  z  dofinansowania  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  oraz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakończono budowę przepławki w miejscowości Soczewka (Jaz),  inwestycja realizowana nie z 
naszych środków. 

Pan  Sołtys  Stanisław  Starzyński  podziękował,  za  remont  dróg  w  miejscowości  Lipianki  jakie 
zostały wykonane w roku 2011, za zajazd dla przystanków, ale chciałby przypomnieć o potrzebie 
którą zgłaszał już wcześniej mianowicie, wydłużenie linii PKS Gostynin w tej miejscowości. 

Odpowiedział  Pan  Wójt,  ze  odbył  rozmowę  z  Prezesem  PKS  Gostynin  Panem  Jarosławem 
Brachem,  na  ten  temat  i  Pan  Prezes  poprosił  o  sfinansowanie  uzgodnień  na  lokalizację 
przystanków. Kwota jest stosunkowo nie duża, ale gmina nie może finansować zadań które nie 
leżą w jej kompetencjach. Odbędą się kolejne rozmowy na ten temat, ponieważ Pan Wójt widzi 
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potrzebę  wydłużenia  linii,  z  uwagi  na  młodzież  która  musi  w  chwili  obecnej,  dochodzić  do 
przystanku około dwa kilometry. 

Pan Radny Bolesław Szymański w imieniu własnym oraz mieszkańców Brwilna Dolnego, złożył 
podziękowanie Panu Wójtowi za terminowe wykonanie kanalizacji w miejscowości Brwilno Dolne.  

Pan  Wójt  powiedział,  ze  była  to  trudna  inwestycja,  ale  się  jeszcze  nie  zdarzyło  żeby  jakaś 
inwestycja była zagrożona. Miejscowość Brwilno Dolne jest szczególną miejscowością, w której 
brak dróg, problem stanowiły także pozwolenia na przejścia inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.6. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego;
Informację  przedstawił  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak,  powiedział  ze  jesteśmy  przygotowani  do 
sezonu zimowego w pewnym stopniu. 

Mamy w chwili obecnej zatrudnione osoby, które pomogą przy odśnieżaniu. 

Informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w 2011 roku;
Jako pierwsza informację z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i spraw Społecznych 

przedstawiła Pani Ewa Kowalak – Przewodnicząca Komisji. 

Następnie informację na temat  pracy Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  Pan Wiesław Michalski  – 

Przewodniczący Komisji.

Kolejno  informację  na  temat  pracy  Komisji  Rozwoju  gospodarczego  odczytał  Przewodniczący 

Komisji Pan Waldemar Kijek.

Pytań do przedstawionych informacji  nie wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że 
informacje zostały przyjęte.

Ad.8. Sprawy różne
Radny Marek Kamiński zgłosił prośbę o podsypanie dołów przy zjeździe z drogi powiatowej.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt mówiąc, ze jeśli jest to zjazd z drogi powiatowej, to droga należy do 
zarządcy czyli do powiatu. Szkoda, że mija już rok od wyborów samorządowych, a Pan Radny 
Powiatu  do  tej  pory  uczestniczył  tylko  w  jednej  sesji  rady  gminy,  co  jest  ewidentnie  jego 
obowiązkiem. Siłą rzeczy Wójt pełni dwie role Wójta i radnego powiatowego, ponieważ wszelkie 
sprawy  musi  kierować  do  Starosty  osobiście.  Powiedział,  ze  wystosuje  pismo  do  Starosty  o 
naprawienie stanu tego zjazdu.

Radny Grzegorz Śpiegowski,  zapytał o kontrole umów na wywóz odpadów komunalnych, które 
przeprowadzane są przez pracowników gminy w miejscowości Stary Duninów. 

Jeśli chodzi o kontrole, odbywają się na terenie całej gminy, mają one na celu sprawdzenie na ile 
gospodarka odpadami jest przestrzegana. 

Na  zakończenie  Pan  Wójt  powiedział,  że  odnośnie  współpracy  z  gminą  Włoską,  w  budżecie 
zapisano  środki  na  tą  współpracę.  Dzisiaj  poinformowano  mnie  że  Gmina  Włoska  jest 
zainteresowana dalsza współpraca i prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy gościli delegację 
z  Włoch na terenie  naszej  gminy.  Po  stronie  Włoskiej  będą koszty  przelotu.  Jeśli  pozyskamy 
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środki, część kosztów zostanie im zwrócona. 

Kolejna informacja odnośnie drogi krajowej, Pan Wójt odbył rozmowę z Dyrektorem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projekt przebudowy drogi krajowej nr 62 został zawieszony ze 
względu  na  brak  środków finansowych  na  realizację  projektu.  Prawdopodobnie  będą  podjęte 
środki doraźne, i odbędzie się remont tej drogi. 

Pan Radny Grzegorz Śpiegowski powiedział, że w takiej sytuacji należało by zrobić jakąś blokadę 
tej drogi, z uwagi na liczbę pojazdów poruszających się po niej. Należałoby to zrobić ze względu 
na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy,  w końcu droga krajowa przebiega przez teren 
praktycznie całej gminy.

Odpowiedział  Pan Wójt,  ze prawdopodobnie na następnym posiedzeniu  Komisji  trzeba będzie 
wypracować jakieś stanowisko odnośnie niepokojącej sytuacji jaka wynika z zawieszenia projektu 
przebudowy drogi krajowej. 

Radny Wiesław Michalski zaproponował podjęcie uchwały intencyjnej w tej sprawie. 

Radny Bolesław Szymański, powiedział o sygnałach od mieszkańców że wystawiają jeden kosz a 
dostają dwie faktury. Wystawianie worków obok kosza jest traktowane jak dwa kosze.

Pani Sołtys Barbara Gątarek zgłosiła problem bobrów, które budują tamy zalewając drogę, 

Odpowiedział  Pan  Wójt,  że   bobry  są  pod  ochroną  i  absolutnie  nie  wolno  niszczyć  żeremi 
bobrowych,  są  rozwiązania  takie  jak  oszukiwanie  poprzez  włożenie  rury  którą  woda  będzie 
odpływała, ale to jest metoda nie sprawdzona do wypróbowania. 

Pani Sołtys Teresa Michalska, podziękowała Wójtowi oraz Radnym za wszystkie inwestycje które 
zostały wykonane w roku 2011 w miejscowości Nowy Duninów, zwłaszcza za wybudowanie boiska 
„Orlik” przy Szkołach w Nowym Duninowie.

Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania,
Ad.1. Remont przepompowni w miejscowości Popłacin.

Na  dzień  dzisiejszy  jest  rozszczelnienie  na  spawie,  zostało  to  zabezpieczone,  ale  tylko 
zabezpieczone. Firma której zlecono wymianę tej rury jutro wykona to zlecenie. Do chwili wymiany 
będzie prowadzony monitoring, ponieważ w każdej chwili może to się rozszczelnić. Jeśli chodzi o 
remont, na dzień dzisiejszy musi być zrobiona sprawa z uszczelnieniem systemu, a remont jeśli 
będzie  potrzebny  remont  kapitalny.  Ale  wtedy  też  nie  wyeliminujemy  wszystkich  zapachów 
związanych z pracą tej przepompowni ponieważ potrzebuje tez odpowietrzenia. W przypadku tej 
przepompowni  zrobimy  wszystko  co  w  naszej  mocy,  żeby  była  jak  najmniej  uciążliwa  dla 
mieszkańców. 

Ad. 2. Telekomunikacja Polska

Nie jest  tak,  że jeśli  Telekomunikacja Polska wybudowała linię,  to jest  monopolistą.  Zgodnie z 
przepisami regulującymi dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, każdy operator ma prawo do 
korzystania  z  wybudowanej  infrastruktury  telekomunikacyjnej.  Czyli  usługa  nie  musi  być 
podawana,  przez  Telekomunikację  która  wybudowała  ten  odcinek  światłowodu,  może  to 
wydzierżawić firma Netia, i wtedy zaoferuje Państwu warunki na jakich do państwa dotrze Internet. 

Ad.3. Oświetlenie, 

Ze względu na problemy z utrzymaniem tego oświetlenia które już istnieje, na chwilę obecna nie 
ma możliwości rozbudowy linii oświetlenia. 

W drastycznych wypadkach, będą podejmowane decyzje o zamontowaniu pojedynczych lamp. 

Najlepszym rozwiązaniem byłby powrót, do finansowania oświetlenia zgodnie z własnością, czyli 
przy drogach krajowych – z budżetu państwa, drogi powiatowe – z budżetu starostw, z budżetu 
gminy – oświetlenia dróg gminnych. 
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Ad.4. Śmieci,

Jeśli  są to śmieci  naszych pracowników, którzy zbierali  i  składowali  w tym miejscu to zostaną 
uprzątnięte. Jeśli nie, to postaramy się znaleźć właściciela. 

Ad.5. Droga powiatowa w Lipiankach,

Zostanie wystosowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie, jak również zostanie 
poinformowany Starosta Płocki o zaistniałej sytuacji. 

Ad.10. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Gminy;
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze podczas dzisiejszej sesji wyłożone były do wglądu 
protokoły z IX i X  sesji Rady Gminy, zapytał czy są uwagi do protokołów. Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z IX sesji Rady Gminy.

W głosowaniu udział brało 14 radnych. Jeden Radny zwolnił się z dalszej części obrad.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem protokołu głosowało - 14 radnych,

            głosów przeciw – nie było,

 głosów wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z IX sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie 
został przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z IX 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 IX sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie 
został przyjęty.

Ad.11. Zakończenie obrad,
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Andrzej Pietrzak zakończył obrady XI 

Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady jedenastej Sesji Rady Gminy w Nowym 
Duninowie”.

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1420.

Przewodniczący Rady Gminy 
     w Nowym Duninowie
     /-/ Andrzej Pietrzak

PROTOKÓŁOWAŁA

/-/ Magdalena Kalwas
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