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PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 

z obrad XVI Sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

w dniu 4 listopada 2016 roku, godz. 1000 

 

 

Sesja Rady Gminy Nowy Duninów rozpoczęła się o godzinie 1005. 

Poza radnymi w sesji uczestniczyli:  

Pan Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów,  

Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy, 

Pan Lech Dąbrowski – Przewodniczący rady powiatu płockiego, 

Pani Katarzyna Stawicka – Sekretarz Gminy, 

Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy, 

Pani Magdalena Kalwas - inspektor, protokolant,  

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu. 

 

Do punktu 1-go porządku obrad: 

 Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy 

Duninów.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył XVI Sesję Rady Gminy w Nowym Duninowie, powitał 

uczestników i stwierdził prawomocność obrad. 

Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 15 radnych, co stanowi quorum przy którym 

może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.  

 Przewodniczący poinformował iż porządek obrad wszyscy radni otrzymali wcześniej, 

następnie zapytał Radnych i Wójta Gminy, czy chcą wprowadzić zmiany do proponowanego 

porządku obrad. 

 

Zmianę zaproponował Wójt Gminy – zmiana dotyczyła wycofania z porządku obrad projektu 

uchwały nr 3 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów; 

Wójt wyjaśnił, że powstały zawirowania prawne, po posiedzeniu komisji rady gminy, po 

sprawdzeniu projektu uchwały, w zderzeniu z gmina sąsiednią czyli miastem Płock, gminą która 

realizuje częściowo obowiązek szkolny w Płocku, która wprowadziła dopłaty do dowozu dzieci, od 

tego roku, dlatego musimy wiele spraw wyjaśnić, żeby tą uchwałę podjąć. Będzie ona tematem 

posiedzenia komisji ds. edukacji, jakie decyzje podjąć, będzie to poprzedzone rozmowami z 

prezydentem miasta Płock i wójta gminy Nowy Duninów, odnośnie tego obwodu, który jest 

zapisany jako obwód w granicach działania gminy Nowy Duninów. 

Miasto Płock, do tej pory (do roku 2016) nie dopłacało, do biletu dzieci które uczęszczają do szkól 

w Płocku i Radziwiu, bo to dotyczy głównie dzieci które uczęszczają do szkoły w Radziwiu, 

wcześniej będzie ona poprzedzona rozmowami z Prezydentem Miasta Płocka, dlatego Wójt prosi o 

wycofanie projektu uchwały nr 3 z porządku obrad.  

 

Głosowanie nad poprawka zgłoszoną przez Wójta: 

za - 15 radnych, 

przeciw – nie było, 

wstrzymujących się – nie było. 
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Radny Stanisław Więckowski – zgłosił wniosek formalny, żeby w punkcie 8a, dodać punkt – 

przyjęcie uchwały w sprawie imiennego głosowania uchwał nr 5 i nr 9. 

Radny powiedział, że pokusił się o wyjście do ludzi po posiedzeniu komisji – chodzi o podwyżkę 

podatku i spotkał się z wielka burzą, ponieważ kiedy powiedział, że podatki zostają podniesione od 

nieruchomości i od budynków, natomiast oszczędziliśmy cały biznes, a wręcz stawki zostały 

obniżone, to było bardzo ciężko, musiał się szybko wycofać ze sklepu, bo spotkało go wiele 

nieprzyjemnych opinii. Więc jeśli maja głosować nad podwyżkami, to proponuje glosowanie 

imienne, i wtedy będzie wiadomo, to się zgadza a kto nie.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował, żeby głosowanie na temat glosowania imiennego 

przeprowadzać bezpośrednio przed daną uchwała.  

 

Kolejną poprawkę do porządku obrad, zaproponował Przewodniczący Rady wprowadzenie w pkt. 9 

– punkt Analiza Oświadczeń Majątkowych, 

 

Głosowanie nad poprawka: 

Za – głosowało 15 radnych, 

Przeciw – nie było, wstrzymujących się – nie było.  

 

 

Głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad, 

Wyniki głosowania: 

 za przyjęciem porządku obrad głosowało - 15 radnych 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.  

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

został przyjęty.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wyłożony jest do wglądu protokół z XV sesji Rady 

Gminy. 

 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad; 

2. Wręczenie medali „ Zasłużony dla Powiatu Płockiego”; 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami; 

4. Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesjami; 

5. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami; 

6. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych; 

7. Informacja nt. podsumowania sezonu turystycznego 2016 w gminie Nowy Duninów; 

8. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego; 
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9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 projekt uchwały nr 1 -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2023; 

 projekt uchwały nr 2 - uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 

2016 r; 

 projekt uchwały nr 3 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich 

obwodów; - projekt uchwały wycofany.  

 projekt uchwały nr 3 - w sprawie ustalenia prowadzonych przez gminę Nowy Duninów 

publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; 

 projekt uchwały nr 4 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok; 

 projekt uchwały nr 5 - uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru 

podatku rolnego w 2017 roku; 

 projekt uchwały nr 6 - w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, przyjmowaną  jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 

roku; 

 projekt uchwały nr 7 – w sprawie opłaty targowej; 

 projekt uchwały nr 8 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2017 rok; 

 projekt uchwały nr 9 - w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r. 

 projekt uchwały nr 10 – w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica 

województwa” na długości 3,850 km, przy udziale finansowym Powiatu Płockiego oraz 

Skarbu Państwa – P.G.L. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gostynin; 

10. Analiza oświadczeń majątkowych; 

11. Sprawy różne; 

12. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

13. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy; 

14. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie.     
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Ad.2. Wręczenie medali „ Zasłużony dla Powiatu Płockiego”; 

Uchwałą Nr 262/XXX/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku, Rada Powiatu w Płocku ustanowiła 

medal „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”, jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za 

wybitne zasługi dla rozwoju naszego regionu.  

Medal przyznaje się osobom i podmiotom w obszarze działalności samorządowej, gospodarczej, 

społecznej oraz kulturalno – oświatowej i sportowej. 

W skład Kapituły przyznającej to wyróżnienie wchodzą: 

Przewodniczący Rady powiatu w Płocku, 

Starosta Płocki, 

Wicestarosta, 

Wiceprzewodniczący rady Powiatu, Przewodniczący Klubu Radnych, 

Oraz Sekretarz Powiatu. 

W 2016 roku, uchwałą nr 1/2016 Kapituły „Zasłużony dla Powiatu płockiego” badany został medal: 

 Za wybitne zasługi w obszarze działalności samorządowej dla: 

1. Pana Piotra Adama Kijka, 

2. Pana Waldemara Jaka Kijka, 

3. Pana Włodzimierza Krysiaka, 

4. Pana Andrzeja Pietrzaka, 

5. Pana Edwarda Stańskiego, 

6. Pana Bolesława Kazimierza Szymańskiego. 

 Oraz za wybitne zasługi w obszarze działalności kulturalno – oświatowej i sportowej dla: 

1. Pana Andrzeja Sumlińskiego. 

 

Wręczenia medali dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Pan Lech Dąbrowski oraz 

Wójt Gminy Nowy Duninów Pan Mirosław Krysiak.  

 

Ad.3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami, 

Przewodniczący Rady Gminy złożył ustną informację o pracy między sesjami.  

Powiedział, że praca w okresie międzysesyjnym wyglądała następująco: 

 Przewodniczący Rady uczestniczył w dożynkach powiatu płockiego, które w tym roku 

odbyły się w Wyszogrodzie. Stowarzyszenie „Nasze Lipianki” , Wójt Gminy Nowy 

Duninów oraz LKS Wisła - otrzymali statuetkę dobrego gospodarza, jeden z rolników naszej 

gminy otrzymał odznaczenie „zasłużony dla rolnictwa”. Podziękował delegacji która 

reprezentowała gminę Nowy Duninów na dożynkach.  

 Kolejno Przewodniczący uczestniczył w zebraniu Zarządu OSP w Lipiankach , na którym 
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podsumowano zawody sportowo - pożarnicze. Poinformował, że udało się utworzyć 

młodzieżową drużynę OSP w Nowym Duninowie – drużyna żeńska.  

 Następnie powiedział, że uczestniczył w odbiorach dróg – w Karolewie oraz w 

miejscowości Lipianki (droga budowana w ramach funduszu sołeckiego), 

 W dniu 30 października odbyły się uroczystości z okazji obchodów święta św. Huberta., 

patrona myśliwych, które odbyły się w Płocku.  Podziękował radnemu Andrzejowi 

Sumlińskiemu, za przygotowanie pięknej oprawy muzycznej, tej uroczystości.  

 Kolejno powiedział, że w dniu 2 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady 

Gminy.  

 W tym samym dniu odbyło się spotkanie Wójta z mieszkańcami ul. Parcelowej – bardzo 

duża frekwencja mieszkańców na tym spotkaniu.  

 

Pytań do przedstawionej informacji Przewodniczącego Rady nie wniesiono.  

 

 

Ad.4. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami, 

 Wójt Gminy Nowy Duninów Pan Mirosław Krysiak złożył ustną informację o swojej pracy 

między sesjami.  

Powitał wszystkich obecnych na sesji Rady Gminy, informacje zaczął od inwestycji: 

 Zakończono budowę drogi w Karolewie, odcinek 300m. Dokonano odbioru, drogę 

budowała firma PRD z Gostynina. Kwota z przetargu to 160 tys zł, wykonanie za 125 tys zł. 

Wójt powiedział, że chciałby się odnieść do słów Pana Przewodniczącego, że społeczność 

Karolewa i Nowej Wsi czeka na kolejny odcinek, i tak się stanie, ale trzeba będzie na niego 

chwilkę poczekać.  

 Dokonano naprawy dróg miękkich, jeśli pogoda się utrzyma będziemy je naprawiać w 

dalszym ciągu. Ponieważ najważniejszy jest państwa komfort jeśli chodzi o korzystanie z 

dróg, niż środki finansowe. Po deszczach zostały punktowo naprawione drogi, głównie w 

Nowym Duninowie, także zjazdy z drogi krajowej.  

 Złożony został wniosek na tak zwane „Schetynówki”, odnośnie Lipianek, wniosek 

wcześniejszy nie przeszedł, z góry było wiadomo, że nie przejdzie, za mało uzyskał 

punktów, kiedy działa polityka, z góry było wiadomo, ze nie przejdzie. Bo należało by drogę 

z Lipianek przenieść do Duninowa, albo przy drodze w Lipiankach postawić Urząd Gminy, 

światłowód, chodniki, przejścia doświetlane, żeby wpisać się w punkty. Natomiast jest taki 

moment, kiedy działa polityka, i nasza droga nie znalazła się w dofinansowaniu.  

Radna Anna Dębska, powiedziała, że to nie jest do końca politycznie, bo Staroźreby również 

dostały pieniądze. 

Wójt, tak ale jeśli jest zachowane bezpieczeństwo, czyli ma być wybudowany ciąg chodników, 

jeżeli udowodnimy, że na tej drodze dochodzi do wypadków, dodatkowo zrobimy przejścia dla 

pieszych, to się to wpisuje z automatu. Ale to tylko w tych dziewiętnastu punktach. A tutaj jest 

ten obszar, gdzie uznaniowo można troszeczkę te punkty podciągnąć. 

Radna Anna Dębska, powiedziała, ze nie mówmy tutaj o działaniu politycznym, skoro inna 

gmina, której Wójt nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, bo o to chodzi, dostaje 

pieniądze, a my z powodów politycznych nie dostajemy. Nie dostajemy, bo się nie łapiemy, ale 
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nie z powodów politycznych.  

Wójt, odpowiedział, że nie mówi że z powodów politycznych, tylko Pani radna zaproponowała, 

żeby złożyć i Wójt liczył na pomoc.  

Radna Anna Dębska, odpowiedziała, ze była pomoc, rozmawiała z kierownikiem,  

Wójt, powiedział, ze liczy na pomoc każdego, bez względu na legitymacje polityczną. 

Podziękował Pani Annie Dębskiej za pomoc, skoro rozmawiała. Ponieważ musimy próbować na 

wszystkich frontach, nie ma na liście rankingowej drogi w Lipiankach, gdzie Wójt złożył 

wniosek. Ale tu nie ma dramatu, w przyszłym roku robimy ta drogę z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych od Marszałka.  

 Kolejne zadanie – nie nasze, to budowa chodnika w miejscowości Popłacin, Wójt 

skierował podziękowania dla Pana Celmera.  

Natomiast zjazdy z drogi krajowej będą zrobione w przyszłym roku. 

Na odcinku drogi krajowej Nowy Duninów – Nowa Wieś, zrobiona jest w nowej 

technologii, jest dużo skarg, na wykonanie tej drogi. Ale jest zrobiona w nowej 

technologii z uwagi na dużą śliskość, nawierzchni dodano szorstkości.  

 Kolejna sprawa to droga powiatowa, wykonano 2 km nakładki od Sendenia w stronę 

Soczewki. Podziękował radnym, szczególnie radnej powiatowej Ewie Kowalak, 

 Trwają prace – wzmocnienie wschodniej części portu, w porcie w Nowym Duninowie. 

Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 

 Projektowanie ścieżki rowerowej Płock – Soczewka, są problemy, wcześniej Wójt 

otrzymał promesę na budowę tej ścieżki po koronie wału, po pewnym czasie brak zgody 

RZGW na budowę ścieżki rowerowej po koronie wału. Wójt zlecił projektowanie tej 

ścieżki, koszt projektu prawie 80 000 zł.  

 Kończymy projektowanie kanalizacji Nowy Duninów – Karolewo – Nowa Wieś, to 

koniec zbiorczej kanalizacji na terenie gminy Nowy Duninów,  

 Oświetlenie które było zgłaszane przez wiele miesięcy – zostało zrobione, 

 Drogi miękkie, naprawiane na bieżąco. Będzie budowana droga Kamion – Grodziska, na 

odcinku 3850 m. 

 Budowa drogi ul. Parcelowa, zakładane rozpoczęcie w roku 2018, zakończenie w latach 

2019-2020. W roku 2018 będzie budowana na odcinku 200m.  

 Przygotowania do budżetu na 2017 rok trwają. Wójt Gminy powiedział, ze chciałby 

zaprosić Przewodniczącego Rady, Wice Przewodniczącego i Szefów Komisji na 

spotkanie w sprawie budżetu przed złożeniem go w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

 Zakupiony został ciągnik, do ciecia trawy na boisku, przy ul. Włocławskiej. 

 Nowy projekt – OZE – odnawialne źródła energii – jest bardzo duże zainteresowanie ze 

strony mieszkańców – wpłynęło około 120 podań.  

 Odbył się bieg Soczewka, po raz 36. W tym roku pomimo fatalnej pogody (padało) 

udział wzięło ponad 300 biegaczy, 

 Podpisano umowę z Komunikacją Miejska na 2017 rok, stawki nie wzrastają pozostają 

na poziomie roku 2016, 

 Fundusz Sołecki – Wójt podziękował sołtysom a także radnym którzy włączyli się w 
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realizację funduszu sołeckiego. Nie ma sołectwa które nie realizowało by funduszu.  

 

Radna Anna Dębska – powiedziała, że prosi Wójta o nie mieszanie polityki do spraw 

samorządowych. Tak Jak prosił o działanie ponad polityką Przewodniczący Rady Powiatu Pan 

Dąbrowski. Wszystkie gminy powiatu płockiego nie są gminami „pisowskimi”, tak zwanymi, bo 

pewnie do tego się Wójt odnosił, a dostały dofinansowanie. To między innymi, jak już wspominała, 

gmina Staroźreby, gmina Bulkowo, gmina Słupno, to nie są „pisowskie” gminy. Przedstawiciele 

tych gmin byli na szkoleniu, starali się, od lipca chodzili za tematem i tak to wyglądało, dostali 

dofinansowanie.  

Jeżeli nasz projekt nie mieścił się w ramach, to Pan powiedział i to jest zgodne z prawdą, ponieważ 

radna Dębska rozmawiała z kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego, i faktycznie ta punktacja 

słaba wynikała z tego, ze nie mieścił się w progach punktowanych, to mówmy to w ten sposób,  nie 

mówmy że ze względów politycznych został odrzucony. Poza tym powiedziała, że jeśli mówi że 

przy czymś będzie pomagała, to niezależnie od tego czy to przyniesie jakiś efekt czy nie, to będzie 

pomagała, i nie chciałaby słyszeć, ze jest panu przykro, bo ja powiedziałam że będę pomagała. Bo 

naprawdę rozmawiała w tym temacie i nie chciała by słyszeć po raz kolejny takich rzeczy, jest 

osobą lojalną i powiedziała, żeby traktować się nawzajem poważnie.  

Wójt – powiedział, ze podziękował Pani radnej, że skoro był udział, że starała się. Różnych 

środków należy użyć, żeby był efekt końcowy. Natomiast efekt końcowy był taki że 

dofinansowania nie dostaliśmy, i tylko przykro jest kiedy słyszy się, że Wójt nie był na szkoleniu 

czy pracownicy i dlatego nie dostał dofinansowania, ze Wójt się nie stara, bo wniosek został 

złożony. Natomiast kwestia polityczna jest odnoszona do sytuacji, i jeśli ktoś jest blisko tej grupy, 

to można by to przenieść na załatwienie pozytywne sprawy. Musimy się szanować drodzy państwo. 

Zrealizujemy ten wniosek, ale będzie to rozłożone na kilka lat.  

 

Radny Marek Szulczewski – zapytał o drogę w Karolewie, powiedział, że wiedział ze jest to etap 

III, ale nie wiedział, że ostatni, zapytał jak to się stało, że ktoś projektował drogę i zakończył w 

połowie wsi.   

Wójt – odpowiedział, że nie powiedział, że jest koniec budowy tej drogi, przenosimy się na 

Lipianki, żeby później przenieść się do Nowego Duninowa, na ul. Parcelową. Dalszy etap drogi 

będzie robiony, ale dopiero gdzieś w roku 2019. 

 

Radny Stanisław Więckowski – powiedział, ze podstawową zasadą gminy jest zaspakajanie  

podstawowych potrzeb mieszkańców, natomiast ścieżka rowerowa nie mieści się w podstawowych 

potrzebach, do której jeszcze dołożymy.  

Druga sprawa to mija się Pan z prawdą, bo wszystkich Pan informuje, ze wykonano oświetlenie 

wszystkim którzy zgłaszali, nieprawdą jest, bo radny Więckowski zgłaszał od początku kadencji 

oświetlenie w Starym Duninowie i za każdym razem dostaje odpowiedź odmowną. Powiedział, ze 

dobrze, że Wójt wspomniał, że to jest polityka bo prawdopodobnie tu jest podstawa, bo przytoczył 

przykład, jak  Pan Zajączkowski było mu ciemno zjeżdżać z drogi nr 62 na Jeżewo, to pan Wójt 

załatwił to moment. Natomiast to co zgłasza Radny Więckowski, nie jest wcale brane pod uwagę. 

Dlatego nie jest prawdą to, że pan wójt załatwia to co radni zgłaszają.  

Wójt – rozwój gminy Nowy Duninów, to nie jest tylko rozwój tu  teraz i w tej chwili. Zachęcam 

Państwa a wierze , że tak patrzycie na rozwój gminy, że trzeba patrzeć nieraz kilka lat do przodu. 

Budowa ścieżki rowerowej to może służy nie bezpośrednio, pośrednio może tak, ale nie 
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bezpośrednio tylko mieszkańcom gminy, ale służy rozwojowi gminy Nowy Duninów, bo my się 

rozwijamy poprzez ludzi którzy do nas przyjeżdżają, którzy na naszym terenie chcą odpocząć, 

którzy chcą zwiedzać nasze tereny w różnej formie, ta forma akurat jest rowerowa. Nie mówimy 

tutaj o kwestiach turystycznych, tylko mówimy o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, poprzez 

zejście z samochodu, wejście na rower i korzystanie z tych możliwości które budujemy. Wójt 

powiedział, że przypomina iż są to potężne środki zewnętrzne, które więcej się nie powtórzą. Jeżeli 

nie wykorzystamy ich w ramach RITU, to już nie będziemy mieli żadnych szans możliwości 

poprawienia tej infrastruktury komunikacyjnej, która jest a na tej infrastrukturze jest wydzielona 

ścieżka rowerowa, jest wyznaczony szlak rowerowy po wale. I to daje rozwój w przyszłości.  

Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, to tutaj cały czas jest koncert życzeń. Wójt powiedział, że 

oczekuje nie tylko zgłaszania ale także inicjatywy oddolnej. Właśnie ta inwestycja wymaga dużych 

nakładów, bo trzeba nową linię budować od drogi krajowej w kierunku miejsca gdzie między 

innymi mieszka pan radny. To są ogromne pieniądze, jeżeli będzie taka decyzja rady, że nie robimy 

czegoś, a budujemy linię oświetleniową, to wtedy to zrobimy. Wójt powiedział, że nie jest w tej 

chwili w stanie tak drogiej inwestycji pobudować, wie , że jest taka potrzeba i należy to zrobić. Ten 

problem jest istotny, ale po kanalizacji.  

Pani Ewa Romańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie – poprosiła Wójta  o 

przedstawienie zebranym osobom zasady funkcjonowania budynku po byłej szkole filialnej w 

Lipiankach. Temat ten był już omawiany, ale przykro jest wysłuchiwać i otrzymywać telefony, co 

tam robią pracownicy – konserwatorzy, więc może warto by było jeszcze raz powiedzieć, co my 

tam jeszcze robimy skoro szkoła od 1 sierpnia została zamknięta.  

Odpowiedź zostanie udzielona w sprawach różnych.  

 

Ad. 5. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami; 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Zajączkowski odczytał protokół z posiedzenia 

komisji.  

Komisja rewizyjna odbyła swoje posiedzenie w dniu 28 września.   

Tematem posiedzenie była: 

 Analiza wydatków funduszu sołeckiego za 2015 rok, oraz  

 Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem środków transportu 

należących do gminy w roku 2015, 

 

 

Ad.6. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych, 

 

Radna Agnieszka Błaszczak  

- zgłosiła potrzebę posprzątania terenu wokół przepompowni w Popłacinie – jest to centrum 

wsi. Rosną tam chwasty, Zakład Energetyczny obcinał gałęzie pod linią energetyczną i 

zostawił, stare betonowe płyty, także prosi o posprzątanie terenu wokół przepompowni – 

odp. zrobimy tam porządek i wykosimy. 

- kolejno – pojemniki na popiół, poprosiła o naklejki z napisem POPIÓŁ, ponieważ ludzie 

zostawiają w tym miejscu inne śmieci – odp. pojawią się tabliczki, że pojemniki są do 

popiołu.  
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- następnie zapytała, jak często powinny być wymieniane filtry w przepompowni – bo 

śmierdzi; 

 

Radny Marek Szymański – droga w Dzierżążnie, zapytał jaki jest status tej drogi, bo ma być 

naprawiana w ramach funduszu sołeckiego, ale okazuje się że jest to droga prywatna – odp. 

sprawdzimy stan tej drogi, 

 

Radna Anna Dębska  - poprosiła o nawiezienie ul. Parcelowej, ale czymś innym niż małe 

kamyczki – odp. nawieziemy tą drogę;  

- kolejno zapytała, czy rada, może poprosić o wykoszenie cmentarza – odpowiedział Wójt 

– oficjalnie nie, ale Wójt porozmawia z księdzem; 

 

Radny Piotr Kijek  - poprosił o wycięcie gałęzi na drogach osiedlowych w Brwilnie Dolnym, 

najgorsze ulice to Szyszkowa i droga „po górkach” w stronę Szyszkowej – odp. należy to 

ustalić z lasami państwowymi, poprosimy o podcięcie lasy państwowe, a to co po naszej 

stronie to zrobimy my;  

 

- kolejna sprawa – to zaplecze gastronomiczne nad jeziorem w Soczewce, w tym roku go 

nie ma i słychać głosy odwiedzających , że nie ma gdzie usiąść, nie ma co zjeść. 

 

Radny Henryk Ciurlej  - po raz kolejny zgłosił potrzebę zamontowania lampy koło Pana 

Zdanowskiego w Nowej Wsi – będzie trzeba poczekać na nowa umowę z Zakładem 

Energetycznym.  

- kolejno zapytał o asfalt na Środoniu – odp. będziemy naprawiać w ramach swoich 

możliwości; 

 

Radny Stanisław Więckowski – zgłosił, że na drodze nr 479 – do Więckowskiego stoją topole i po 

ostatniej wichurze złamało potężną gałąź, prosi o wycięcie tych dużych gałęzi –  

 

- kolejno zapytał o korzystanie z hydrantów na napełnianie stawu w Nowym Duninowie, 

czy to powiększa koszt jednostkowy wody, czy to gmina to finansuje – odp. nie 

korzystamy z wody z wodociągu gminnego, do napełniania stawu, korzystamy 

natomiast ze studni samoistnej która jest przy stacji uzdatniania wody, ta woda jest 

darmowa; 

 

Radny Jerzy Nowacki: 

- zapytał, o projekt rozbudowy wodociągu w Lipiankach – miał być złożony do realizacji w 

sierpniu, czy został złożony, oraz czy został złożony projekt adaptacji remizy strażackiej na 

świetlicę wiejską – odp. projekty do końca roku, dopiero jak się rozstrzygnie sprawa z 

budynkiem po szkole w Lipiankach to będziemy dalej projektować; 

- zapytał o ten kawałek drogi w Lipiankach – odcinek 300 m, - odpowiedział Wójt w 

przyszłym roku będzie robiony w ramach środków z FOGR-u; 

 - droga powiatowa – powiedział, ze jak nie była remontowana tak nie jest; 
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Radny Dariusz Zajączkowski: 

- powiedział, że drogi w miejscowości Jeżewo, są nadmiernie eksploatowane przez 

samochody ciężarowe o wyższym tonażu, wcześniej był znak ograniczenia do 16 ton, ale 

obecnie go nie ma – odp. zrobimy przegląd i wrócimy do stanu poprzedniego; 

- w miejscowości Jeżewo, koło Państwa Misiak, po ostatniej ulewie rozmyło drogę i 

przejazd jest bardzo utrudniony; 

-  kolejna sprawa, to bobry które powalają drzewa na drogę, stanowiąc zagrożenie oraz brak 

możliwości przejazdu; 

 

Radny Stanisław Więckowski – powiedział, że droga w Starym Duninowie na Jeżewo jest po 

gruntach Pani Anny Kalwasińskiej;  

 

 

 

Ad.7. Informacja nt. podsumowania sezonu turystycznego 2016 w gminie Nowy Duninów; 

 

Informację przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak.  

Informacja została przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta. 

 

Ad.8. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego; 
 

Informacje przedstawił Wójt Gminy.  

Informacja została przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu, szczegółowo 

omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań do informacji nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.  

 

 

Ad.9.Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

Projekt uchwały nr 1 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023; 

 

Projekt uchwały nr 1 przedstawiła Pani Alina Szymkowiak Skarbnik Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. Jeden radny nieobecny na sesji. 

Wyniki głosowania: 

 za przyjęciem uchwały głosowało -  14 radnych, 

  przeciw głosowało – 0 radnych, 

głosów  wstrzymujących się – nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Projekt uchwały nr 2 - uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2016 r; 

 

Projekt uchwały nr 2 omówiła Skarbnik 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 - 12 radnych, 

            głosów przeciw – 1 radny, 

  wstrzymujących się – 1 radny.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 3 - w sprawie w sprawie ustalenia prowadzonych przez gminę Nowy Duninów 

publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; 

 

Projekt uchwały nr 3 przedstawił Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział, że  formalizujemy to co 

istnieje. Powołaliśmy oddział przedszkolny, bo była prośba ze strony szkoły w Nowym Duninowie. 

Było duże zainteresowanie publicznym oddziałem przedszkolnym. Różnie jest oceniane 

funkcjonowanie prywatnego przedszkola w Nowym Duninowie.   

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych,  

 głosów wstrzymujących się – 1radny. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 4 - w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 

rok; 

 

Projekt uchwały nr 4 szczegółowo omówiła Pani Małgorzata Walecka – pracownik urzędu gminy, 

na wspólnym posiedzeniu komisji. Dodatkowo Wójt na sesji wyjaśnił w jakim zakresie jest wzrost 

podatków.   
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Radny Stanisław Więckowski zgłosił wniosek o wpisanie do protokołu nazwisk radnych, którzy 

przy tej uchwale będą głosowali na „nie”. Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 10 radnych, 

            głosów przeciw – 3 radnych, (A. Dębska, S. Więckowski, H. Ciurlej) 

 głosów wstrzymujących się – 1 radny. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady przywitał Pana Jacka Gruszczyńskiego – powiatowego lekarza weterynarii w 

Płocku.  

 

 

 

Projekt uchwały nr 5 w sprawie uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru 

podatku rolnego w 2017 roku; 

 

Projekt uchwały nr 5 przedstawił Wójt Gminy.  

Uchwała była także szczegółowo omówiona i przeanalizowana na wspólnym posiedzeniu komisji 

rady gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5. 

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 jednogłośnie. 

 

 

 

Projekt uchwały nr 6 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, 

przyjmowaną  jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 roku; 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało – 0 radnych, 

            głosów przeciw – 13 radnych,  
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głosów wstrzymujących się – 1 radny. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nie została podjęta.  

 

 

Projekt uchwały nr 7 w sprawie w sprawie opłaty targowej; 

Uchwałę omówił Pan Wójt.  

Uchwała była także szczegółowo omówiona i przeanalizowana na wspólnym posiedzeniu komisji 

rady gminy.  

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 – 0 radnych,  

 głosów wstrzymujących się – 0 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Projekt uchwały nr 8 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2017 rok; 

Projekt uchwały nr 8 przedstawił Wójt Gminy. 

Uchwała była także szczegółowo omówiona i przeanalizowana na wspólnym posiedzeniu komisji 

rady gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych, 

            głosów przeciw – 0 radnych; 

  głosów wstrzymujących się – 2 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Projekt uchwały nr 9 w sprawie w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r. 

Projekt uchwały nr 9 przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak.  

Uchwała była także szczegółowo omówiona i przeanalizowana na wspólnym posiedzeniu komisji 
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rady gminy.  

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 jednogłośnie. 

 

Od tej chwili obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Projekt uchwały nr 10 w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica 

województwa” na długości 3,850 km, przy udziale finansowym Powiatu Płockiego oraz Skarbu 

Państwa – P.G.L. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gostynin; 

Projekt uchwały nr 10 przedstawił Wójt Gminy Mirosław Krysiak. Powiedział, że jest dobra 

informacja dla mieszkańców Kamiona i Grodzisk, droga będzie budowana. 

Uchwała była także szczegółowo omówiona i przeanalizowana na wspólnym posiedzeniu komisji 

rady gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 10. 

W głosowaniu udział brało 14 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. 

 

 

Ad.10. Analiza oświadczeń majątkowych; 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły analizy oświadczeń majątkowych z 

Urzędów Skarbowych w Płocku i Gostyninie. Radni otrzymali kserokopie tych analiz, oraz 

informację jak dalej postępować.  

 

Ad.11. Sprawy różne 

 

W spawach różnych – powiatowy lekarz weterynarii w Płocku Pan Jacek Gruszczyński, 

przeprowadził szkolenie na temat pomoru świń. 

Dodatkowo przekazał materiały informacyjne i ulotki dla sołtysów w celu przekazanie 
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mieszkańcom.  Poinformował osoby obecne na szkoleniu o całodobowym telefonie do lekarza 

weterynarii który zajmuje się tą sprawą.  

 

Po zakończonym szkoleniu Wójt odniósł się do prośby panu Dyrektor w sprawie budynku szkoły w 

Lipiankach. 

Powiedział, że odnośnie szkoły w Lipiankach  zostały podjęte decyzje, odbyło się spotkanie z 

mieszkańcami Lipianek, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ze bez wcześniejszego jasnego 

przekazu ze strony mieszkańców nic się z tym budynkiem nie zadzieje, jest własnością gminy 

Nowy Duninów i musimy się nim zaopiekować. 

Opieka nad budynkiem jest kosztowna, dlatego tez należało podjąć działania, koszt opalania i 

utrzymania budynku przez firmę zewnętrzną to koszt 35 000 zł rocznie. W związku z tym Wójt 

podjął decyzję, że obiektem będzie się opiekowała Pani Dyrektor, i będzie to w kompetencji 

nadzoru przez panią Dyrektor przez osoby zatrudnione w szkole. Trochę przykre były opinie na 

spotkaniu z mieszkańcami, że budynek jest rozbierany, że zabierane są rzeczy które są na 

wyposażeniu tego budynku,  że wykładzinę ktoś zabrał. W związku z tym, że powstał dodatkowy 

oddział przedszkolny w Nowym Duninowie wyposażenie sali przedszkolnej które zakupione 

zostało ze środków unijnych, przeniesione zostało do Duninowa na wyposażenie oddziału 

przedszkolnego, razem z tablica interaktywną, bo bez sensu było żeby w tym budynku został taki 

sprzęt. Wykładzina która wzbudziła tyle emocji, Wójt powiedział, że słusznie została zabrana, 

ponieważ przy ogrzewaniu budynku raz w tygodniu, bo takie przyjęliśmy rozwiązania, została by 

zniszczona. Obiekt będzie służył do celów publicznych. Jeśli nie uda się tego obiektu 

zagospodarować, lub w przyszłości sprzedać, to na razie jest w utrzymaniu gminy, i zarządza tym 

obiektem Pani dyrektor.  

Jest perspektywa sprzedaży budynku, na zebraniu z mieszkańcami rozmawiano o tym, ustalono, że 

jest zgoda na wycenę budynku. Jeśli będziemy mieli wiedzę, na temat wartości budynku, to dalej 

będziemy procedować, czy sprzedajemy czy przeznaczamy na publiczne funkcje. Ale należy mieć 

tą świadomość, ze obiekt nie używany z każdym rokiem niszczeje.   

 

Zapytania w sprawach różnych: 

 

1. Sołtys Wojciech Kijek – poprosił o tablicę informacyjna, nie ma gdzie wieszać ogłoszeń w 

Nowej Wsi – odp. tablica zostanie zamontowana; 

2. Radny Andrzej Sumliński – poprosił o oczyszczenie rowów w Nowym Duninowie, 

zwłaszcza na ul. Osiedlowej i ul. Słonecznej, są wypełnione do połowy i będzie problem jak 

będą opady deszczu – odp. przegląd zrobimy we własnym zakresie, zrobią to 

pracownicy w ramach robót interwencyjnych; 

- następnie zapytał, co z lipą – odp.  procedury trwają, teren zostanie przejęty na gminę, 

z przeznaczeniem na tereny zielone; 

3. Sołtys Teresa Michalska – poprosiła o sprawdzenie rowów na całym osiedlu, jak już będą 

sprawdzane – odp. j.w. 

4. Sołtys Janina Figiel – powiedziała, że w Brwilnie z przystanku zginęła ławeczka – odp. 

trzeba zamontować deski, bo konstrukcja jest; 

- następnie poprosiła o wycięcie krzaków jeżyn na wjeździe do wsi Brwilno; 

5. Sołtys Anna Chrabąszcz – poprosiła o posprzątanie śmieci w rowach w miejscowości 

Duninów Duży – odp. zrobimy to we współpracy z powiatem, oni wykoszą rowy, my 



- 16 - 

posprzątamy papierki; 

6. Sołtys Stanisław Starzyński: 

- zgłosił potrzebę postawienia przystanku autobusowego, w miejscowości Lipianki – odp. 

przydał by się nowy przystanek – koszt to około 5000 zł, może Pan sołtys spróbowałby 

to zrobić w ramach funduszu sołeckiego; ; 

- kolejno, poprosił o to żeby postawić znak na końcu drogi powiatowej z oznaczeniem, że 

jest koniec drogi powiatowej; 

- kolejno poprosił o oczyszczenie dróg powiatowych, dróg i rowów; 

- następnie poprosił o pomalowanie przystanku w miejscowości Lipianki; 

- na koniec podziękował za zainstalowanie lamp w Lipiankach; 

7. Radny Marek Szymański – zapytał, czy jest szansa na Internet bezprzewodowy – w tej 

sprawie należy rozmawiać z operatorem. Światłowód przebiega przez Dzierzaznę. 

Operatorem jest Orange, ale mieszkańcy musza indywidualnie się dowiadywać; 

8. Radny Piotr Kijek – powiedział, że elektrownia zrzuciła wodę ze zbiornika retencyjnego, 

na jeziorze w Soczewce, czy gmina ma jakiś wpływ na to, było akurat bardzo gorąco i 

mieszkańcy zgłaszali, że śmierdzi.  

9.  Sołtys Wojciech Kijek – powiedział, że ten największy staw bardzo zarósł i sala dera 

wodna niedługo zarośnie cały ten staw; 

 

 

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania, 

Odpowiedzi na interpelacje udzielane były na bieżąco, te które wymagają sprawdzenia, radni 

otrzymają odpowiedź na piśmie w późniejszym terminie.  

 

 

Ad.13. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy; 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze podczas dzisiejszej sesji wyłożony był do wglądu 

protokół z XV  sesji Rady Gminy, zapytał czy są uwagi do protokołu. 

Uwag nie wniesiono.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół nr XV/2016, w  głosowaniu udział 

brało 15 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem protokołu głosowało - 15 radnych,  

            głosów przeciw – nie było, 

  głosów wstrzymujących się – nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z XV sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie 

został przyjęty. 
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Ad.15. Zakończenie obrad, 

 Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów Andrzej Pietrzak zakończył obrady XVI Sesji 

Rady Gminy, wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady szesnastej Sesji Rady Gminy Nowy 

Duninów”. 

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1515.       

             

     

Przewodniczący Rady Gminy  

                       Nowy Duninów  

                    

 /-/ Andrzej Pietrzak  

 

      Protokółowała 

 

/-/ Magdalena Kalwas 


