
PROTOKÓŁ Nr XXI/12
z obrad XXI Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

w dniu 28 grudnia 2012 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,
Pani Ewa Romańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie,
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,
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  XXI  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.  Przewodniczący poinformował  iż  swoją 
nieobecność usprawiedliwił Radny Piotr Kijek, oraz Pani Katarzyna Stawicka – kierownik GOPS w 
Nowym Duninowie.

Przewodniczący poinformował  iż porządek obrad wszyscy radni otrzymali  wcześniej,  następnie 
zapytał Radnych i Wójta Gminy, czy chcą wprowadzić zmiany do proponowanego porządku obrad. 

Zmian nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad,

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła.

W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem porządku obrad głosowało - 14 radnych

głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że  porządek  obrad  XXI  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;
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5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Projekt uchwały nr 1 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 

2018;
2) Projekt uchwały nr 2 – Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Nowy Duninów 

na 2012 rok;
3) Projekt uchwały nr 3 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019;
4) a) przyjęcie autopoprawki Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej na 

2013 rok;
b) Projekt uchwały nr 4 - w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 

2013 rok;
5) Projekt uchwały nr 5 – w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 

2013 rok;
6) Projekt uchwały nr 6 - w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok;
7) Projekt uchwały nr 7 - w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego na 2013 rok;
8) Projekt uchwały nr 8 - w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych na 2013 rok;
9) Projekt uchwały nr 9 – w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
gminy Nowy Duninów na 2013 rok;

10) Projekt uchwały nr 10 – w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 33/VI/07 z dnia 23 
marca 2007 roku dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność 
gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

11) Projekt uchwały nr 11 – w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące 
parków krajobrazowych.

6. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego;
7. Informacja z wykonania planowanych inwestycji w roku 2012;
8. Informacja Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w roku 2012;
9. Sprawy różne;  
10. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
11. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy;
12. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy.

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

Ad.2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak przedstawił ustną informację o pracy miedzy 
sesyjnym:
Rada Gminy Nowy Duninów w roku 2012 obradowała podczas dziesięciu Sesji, w tym trzy sesje 
zostały zwołane na wniosek Wójta Gminy Pana Mirosława Krysiaka.
Najważniejsze tematy posiedzeń sesji:

 Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy,
 Przygotowanie planowanych inwestycji na 2012 rok, oraz źródła pozyskiwania  środków na 

ich wykonanie,
 Gospodarka wodno ściekowa,
 Podczas posiedzenia w dniu 1 czerwca  -  Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie 

finansowe za 2011 rok, oraz udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2011 rok,
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 Działalność jednostek OSP z terenu gminy, oraz  – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ludowego klubu 
Sportowego czy w końcu informacja z działalności  Szkół z terenu naszej gminy, 

 Podczas sesji zwołanych na wniosek wójta gminy, omawiano ważne sprawy finansowe i 
inwestycyjne dla gminy Nowy Duninów, 

 Podczas XIX sesji w dniu 23 listopada Rada uchwaliła stawki podatkowe na 2013 rok, 
 Na ostatnim posiedzeniu 19 grudnia, podjęliśmy uchwały dotyczące nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, ustawa  zacznie obowiązywać w całej Polsce od 
1 lipca 2013,  

 Na dzisiejszej sesji kolejny ważny temat mianowicie uchwalenie budżetu gminy na 2013 
rok. 

Ad 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami,
Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak przedstawił ustną informację z  działalności między sesjami, 
powiedział,  ze okres od ostatniej sesji  był  bardzo krótki ponieważ poprzednia sesja odbyła się 
tydzień wcześniej. 

Podziękował Radnym za całoroczną współpracę, w trakcie którego powstał projekt budżetu gminy 
na rok 2013.

Budżet na rok 2012 został zrealizowany, wykonane zostały wszystkie zadania w budżecie na ten 
rok zaplanowane. Podziękował Przewodniczącemu Rady oraz Radzie, za merytoryczną pomoc w 
pracach na rzecz rozwoju naszej gminy. Wójt Gminy podziękował także sołtysom, którzy w terenie 
pracowali  przez  ten  rok  wykonując  zadania,  organizując  zebrania,  spotkania  tematyczne, 
rozwiązując w ten sposób pilne sprawy bieżące, które doskwierają naszym mieszkańcom.

Następnie  Wójt  podziękował  Kierownikom  jednostek  organizacyjnych,  Dyrektorom  Szkół, 
Prezesowi LKS „WISŁA” w Nowym Duninowie, oraz pracownikom gminy za owocną współpracę. 

Ad. 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,
Radny  Wiesław  Michalski  –  zapytał  o  opuszczoną  oczyszczalnię  ścieków  w  Popłacinie  – 
ponieważ  odkrył  tam  bardzo  duże  śmieci,  oraz  pozostałości  po  dwóch  ogniskach,  zapytał  o 
następujące  zagadnienia:

 Czyja to własność,

 Kto odpowiada za porządek na tym terenie,

 Kto odpowiada za bezpieczeństwo na terenie ludzi i zwierząt.

Radny Grzegorz Śpiegowski – poprosił o naprawę drogi prowadzącej do Państwa Kaniewskich w 
m. Stary Duninów.

Odpowiedział Pan Wójt, 

Ad.1. Powiedział, że rzeczywiście ta budowla nie przynosi nikomu chwały, bo jest to miejsce 
zanieczyszczone i zagraża bezpieczeństwu. Zostanie sprawdzone kto jest właścicielem i 
odpowiedź zostanie przesłana do pana Przewodniczącego, ponieważ na pewno właścicielem 
terenu nie jest gmina.
Ad.2. droga – jest tam pewien problem z własnością, ale jest ona co roku naprawiana, chociaż do 
stanu przejezdności. 

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
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Projekt uchwały nr 1w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -  
2018;     

Projekt uchwały nr 1 przedstawiła Pani Skarbnik, powiedziała ,że omówiono dokładnie uchwałę, na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Omówiła szczegółowo zmiany WPF na lata 2012-2018.

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 -   14 radnych,

 przeciw głosowało – 0  radnych,

głosów  wstrzymujących się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta. 

Projekt uchwały nr 2   Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Nowy Duninów na   
2012 rok;

Projekt  uchwały  nr  2  szczegółowo  omówiła  Pani  Skarbnik,  omówiła  szczegółowo  dochody  i 

wydatki.

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 jednogłośnie.

 

Projekt uchwały nr 3   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019;     

Projekt uchwały nr 3, omówił Pan Wójt, powiedział, że WPF określa dochody i wydatki na lata 
2013-2019. Przewidywany wzrost dochodów bieżących w roku 2014 – o 6 %, a w latach kolejnych 
o 2 %.
Wydatki bieżące w roku 2014 – na szkoły zostaną zmniejszone o 500 tys. zł. W oświacie w roku 
2013, nie będzie podwyżek, w administracji zostały one zamrożone. 
W WPF na lata 2013-2019, zostały zapisane również wydatki stałe związane z dowozem dzieci do 
szkół czy oświetleniem ulicznym.
Dług publiczny – jego spłata też jest rozpisana w latach. 

Radny Wiesław Michalski  – powiedział, że nie popiera optymizmu Pana Wójta, natomiast widzi 
czerwone światełko, jeśli chodzi o perspektywy naszego budżetu. Powiedział,  że przeanalizował 
dokładnie WPF i w punkcie sprzedaż mienia mamy zapisane 800 tys. zł ze sprzedaży działek. 
Powiedział, ze zastanawia się czy mamy taki majątek. 
Radny Dariusz Woźnikowski  – powiedział, ze Pan Wójt mówił o oszczędnościach w oświacie, 
dlaczego są one dopiero od 2014 roku, a nie od września 2013, czyli od rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego. 
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Odp. Pan Wójt – że te oszczędności będą widoczne dopiero w 2014 roku, ale fizycznie zostaną 
wprowadzone w roku 2013.
Dariusz Woźnikowski zapytał czy któryś z nauczycieli stracił chociaż 1/10 etatu?
Odp. Pan Wójt – tak, ale nikt z nauczycieli nie stracił pracy.
Jeśli chodzi o wpływy z majątku WPF został tak skonstruowany, żeby płynnie przejść z budżetem 
w tym roku i w latach następnych. 

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.

 

Projekt uchwały nr 4
4a) przyjęcie autopoprawki Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej na  
2013 rok;
4b) w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 2013 rok;

4a) przyjęcie autopoprawki Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok;

W  pierwszej  kolejności  omówiono  autopoprawkę,  szczegółowo  omówiła  Pani  skarbnik,  w 
szczególności  autopoprawka  dotyczy  zmian  w  wydatkach  na  zadania  inwestycyjne,  głównie 
dotyczy dróg, są to przesunięcia kwot, np. na projekt kanalizacji w Woli Brwileńskiej. 

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 autopoprawka została przyjęta.

4b) w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 2013 rok;

Uchwałę Budżetową na rok 2013 omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak, powiedział, że przyjmujemy 
dochody na rok 2013 w wysokości 11.868.844 zł, wydatki 11.456.844zł.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie Komisje Rady Gminy na posiedzeniach 
dokładnie budżet na 2013 rok przeanalizowały. 

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiesław Michalski, odczytał opinie  
Komisji na temat budżetu na 2013 rok: 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2012 roku, dokonała szczegółowej analizy 
przedstawionych w projekcie budżetu gminy Nowy Duninów na 2013 rok, dochodów i wydatków. 

Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała Nr 
PŁ.452.2012  składu  orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia   10 
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grudnia 2012 roku, w sprawie projektu budżetu, oraz uchwałą nr PŁ.453.2012 z dnia 10 grudnia 
2012 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2013-2019.

Projekt budżetu zawiera wszystkie elementy wynikające z przepisów ustawy             o 
finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Nowy Duninów Nr 252/XXXIV/10      z dnia 17 
września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 
Nowy Duninów.

Wydatki  bieżące zostały założone na poziomie  zabezpieczającym prawidłową realizację 
zadań  obligatoryjnych  własnych  i  zleconych  oraz  realizowanych  na  podstawie  zawartych 
porozumień, zabezpieczono środki na programy przyjęte przez Radę Gminy oraz remonty.

Podobnie jak w latach ubiegłych część wydatków przeznaczono na inwestycje, zapewniając 
realizację  nowych  zadań  i  zadań  uchwalonych  w  Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnym.  Łącznie 
wydatki majątkowe w roku 2013 wyniosą 814.925 zł. 

1. Komisja wnosi uwagi do pozycji wydatki na oświatę, ponieważ są wyższe od założonych na 
rok poprzedni – o 136 000zł.

2. Komisja wnosi uwagi do zapisów w projekcie budżetu:

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – kwota 10.000zł – 
dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  prac  remontowych  i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Nowy Duninów, 

• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

- kwota 310 000zł – wykup gruntów.

Powyższe dwie pozycje nie są zalecane do realizacji ponieważ są finansowane z pożyczki. 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożony przez Wójta 
Gminy projekt budżetu Gminy Nowy Duninów na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący Komisji  Rozwoju  Gospodarczego Pan Waldemar  Kijek,  
odczytał opinię Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2012 roku,        w wyniku 
analizy  budżetu  gminy  Nowy  Duninów  na  2013  rok,  stwierdza,  że  projekt  budżetu  zawiera 
wszystkie elementy wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Rady 
Gminy Nowy Duninów Nr 252/XXXIV/10 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Dochody budżetu planuje się w wysokości 11.868.844 zł, natomiast wydatki budżetu gminy 
w wysokości 11.456.844 zł. W części opisowej i tabelarycznej do budżetu gminy na 2013 rok ujęte 
zostały wszystkie składniki dochodów z poszczególnych źródeł i kwoty planowanych wydatków w 
działach i rozdziałach. 

Komisja  nie  zgłasza do projektu  uchwały budżetowej  nowych  propozycji  ani  po  stronie 
dochodów,  ani  po stronie wydatków,  ale zwraca uwagę na wzrastajace wydatki  na utrzymanie 
szkół, które w przeciągu pięciu ostatnich lat wzrosły o około 1 milion zł. Jest to dopłata ze środków 
budżetu gminy. 

Reasumując Komisja Rozwoju Gospodarczego stwierdza, że przedłożony Radzie Gminy 
projekt budżetu Gminy Nowy Duninów na 2013 rok, wraz z uzasadnieniem, opracowany został 
zgodnie z  wymogami prawa i  opiniuje go pozytywnie jednocześnie wnosząc o przyjęcie przez 
Radę Gminy projektu budżetu Gminy Nowy Duninów na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Kolejno  opinię  odczytała  Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Spraw 
Społecznych Pani Ewa Kowalak:

Komisja Edukacji,  Kultury, Sportu, Turystyki i  Spraw Społecznych na posiedzeniu    w dniu 21 
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grudnia  2012  roku,  szczegółowo  przeanalizowała  zaprezentowane  w projekcie  budżetu  gminy 
Nowy Duninów na 2013 rok, dochody i wydatki. 

Komisja  zapoznała  się  z  pozytywną  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  Uchwała  Nr  Pł. 
452.2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  10 grudnia 
2012 roku, w sprawie projektu budżetu, oraz uchwałą nr PŁ.453.2012 z dnia 10 grudnia 2012roku, 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2013-2019.            

Projekt budżetu zawiera wszystkie elementy wynikające z przepisów ustawy              o 
finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Nowy Duninów Nr 252/XXXIV/10      z dnia 17 
września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Podobnie jak w latach poprzednich utrzymuje się wysoki poziom dofinansowania zadań 
oświatowych nad przyznaną subwencją. 

Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów 
stoi na stanowisku że, bezpłatna oświata publiczna prowadzona przez samorządy stanowi wspólne 
dobro całego społeczeństwa. 

Dlatego  świadomi  odpowiedzialności  za  system  oświaty  po  raz  kolejny  stawiamy  na  jej 
priorytetowe traktowanie, bowiem w dobrze  rozumianym interesie publicznym leży dbałość o jak 
najlepsze  i  jak  najbardziej  powszechne  kształcenie  i  wychowanie  najmłodszych  pokoleń 
mieszkańców Gminy Nowy Duninów.  Nie da się do końca pogodzić mechanizmów ekonomicznych 
z funkcjonowaniem placówek oświatowych. 

Bez zaangażowania środków publicznych  nie jest możliwe inwestowanie  w edukację . Edukacja 
jest inwestycją w kapitał ludzki rodziców i dzieci, jest realizacją zasady równości szans. 

Jednak  mając  na  względzie  konieczność  oszczędności  w  zakresie  zadań  oświatowych   w 
kontekście  postępującego  niżu  demograficzny,  który  bardzo  dotkliwie  wpływa  na  kondycję 
finansową naszego samorządu oraz rozszerzeniu zakresu zadań samorządu, przy stałym spadku 
środków  na  ich  realizację,  wypracowano  takie  rozwiązania,  które  w  przyszłości  pozwolą  na 
utrzymanie  poziomu  edukacji  przy  jednoczesnym  rozwoju  innych  równie  ważnych  dla 
społeczeństwa obszarów funkcjonowania gminy .

W związku z powyższym Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych 
pozytywnie opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy projekt budżetu Gminy Nowy Duninów na 
2013 rok, wraz z uzasadnieniem.

Radny Wiesław Michalski – powiedział, że Pan Wójt nie odniósł się do sprawy drogi w Brwilnie 
Dolnym – w tej  chwili  płacimy mieszkańcom za pas drogi  9  metrów,  a w projekcie  droga ma 
15metrów. Radny Wiesław Michalski zgłosił  wniosek formalny o wykreślenie pozycji budowy tej 
drogi z projektu budżetu – wykup gruntów – na kwotę 310 tys. zł. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnego Michalskiego – o 
wykreślenie pozycji budowy tej drogi z projektu budżetu – wykup gruntów – na kwotę 310 tys. zł.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem wniosku  głosowało -   1 radny, (W. Michalski)

 przeciw głosowało – 13  radnych,

 głosów  wstrzymujących się – 0 radnych.

Wniosek formalny Radnego Michalskiego został odrzucony.

 

Więcej uwag do uchwały nie wniesiono. 

Wyniki głosowania:
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            za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało  - 13 radnych,

przeciw głosowało – 1  radny,  (W. Michalski)

 głosów  wstrzymujących się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała budżetowa na rok 2013 została przyjęta.

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 5 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 
2013 rok;

Projekt uchwały omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
Od tej pory obecnych na sesji 13 radnych.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 6 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok;
Projekt uchwały omówiono 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 13 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 7   w sprawie   w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rozwoju   
Gospodarczego na 2013 rok;
Projekt uchwały omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7,
W głosowaniu udział brało 13 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,
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           głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 8   w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,   
Turystyki i Spraw Społecznych na 2013 rok;

Projekt uchwały omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8,

Od tej pory obecnych na sesji 14 radnych.
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 9   w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów   
Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  gminy  Nowy 
Duninów na 2013 rok; 
Projekt uchwały omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak. 

Uwag 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 i wstrzymujących się - nie było;

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 10   w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 33/VI/07 z dnia 23 marca   
2007 roku dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy  
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

Projekt uchwały omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały,

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  11  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  
Mazowieckiego zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące  
parków krajobrazowych.
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Projekt uchwały omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak.

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały,

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

            za uzgodnieniem negatywnym uchwały głosowało  - 14 radnych,

głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad.6. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego;
Informację przedstawił Pan Wójt Mirosław Krysiak.

Działania jakie podejmowane są w celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom 
gminy oraz osobom przebywającym na terenie gminy  są zgodne z przyjętym Planem Zarządzania 
Kryzysowego Gminy Nowy Duninów.

Wójt Gminy Nowy Duninów zawarł porozumienia na zabezpieczenie miejsc w przypadku 
ewentualnego wystąpienia  powodzi   dla  ewakuowanej  ludności   z   miejscowości  zagrożonych 
a mianowicie :
Dla mieszkańców miejscowości Brwilno - 100 miejsc w Sz. P. w Soczewce
Dla mieszkańców miejscowości Nowy Duninów - 150 miejsc w Sz. P w Nowym    Duni-

nowie
Dla mieszkańców miejscowości Dzierzązna - 100 miejsc w Sz. P. filia w Lipiankach
Dla mieszkańców miejscowości Stary Duninów -  140  miejsc  w  Gimnazjum  w  Nowym 

Duninowie
Dla mieszkańców miejscowości Wola Brwileńska - 120 miejsc Sz. P. w Lucieniu
Dla mieszkańców miejscowości Wola Brwileńska -  67  miejsc  w  Ośrodku  Szkoleniowo  - 

Wypoczynkowym Mazowsze w Soczew-
ce

Dla mieszkańców miejscowości Brwilno Dolne -  83  miejsc  w  Ośrodku  Szkoleniowo  - 
Wypoczynkowym Mazowsze w Soczew-
ce

Dla mieszkańców miejscowości Popłacin - 380 miejsc w Sz. P. w Łącku
Dla mieszkańców miejscowości Soczewka 
i Brwilno Dolne - 200 miejsc w Sz.P. w Emilianowie
Dla Mieszkańców miejscowości Soczewka - 43 miejsca w Zielonej Szkole w Sende-

niu.

Wójt Gminy zawarł także porozumienia na wypadek wystąpienia  ewentualnego zagrożenia po-
wodziowego z prywatnymi osobami z terenu gminy Nowy Duninów na zabezpieczenie miejsc dla ewa-
kuowanych zwierząt. Mieszkańcy nie zagrożonych terenów a mianowicie  z Lipianek, Duninowa Duże-
go, Karolewa, Jeżewa, Nowego Duninowa zgodzili się na zabezpieczenie pomieszczeń dla zwierząt z 
miejscowości Brwilno, Popłacin, Wola Brwileńska, Dzierzązna. Posiadamy także porozumienia zawarte 
przedsiębiorcami  spoza gminy a mianowicie ze Stadem Ogierów w Łącku na zabezpieczenie pomiesz-
czeń dla koni z naszej gminy oraz z Przedsiębiorstwem  Usługowo-Handlowym „BIW” z siedzibą w Pod-
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górzu za zapewnienie pomieszczeń dla trzody chlewnej w przypadku ewentualnego wystąpienia zagro-
żenia powodziowego.

Wójt Gminy zawarł również porozumienia na:
- zabezpieczenie  dostawy niezbędnej ilości piasku wraz z transportem:

• Przedsiębiorstwo handlowo- Usługowe „Jawis” – Małe Góry
• Firma TRANSPOL Zakład Kruszywa  - Skoki

- zabezpieczenie autobusów do przewozu ewakuowanej ludności:
• PKS Gostynin
• Wiesław Tomaszewski
• Dysponujemy również gminnym autobusem szkolnym

- Zabezpieczenie dostaw żywności dla ewakuowanej ludności
• TESCO w Gostyninie

- zabezpieczenie pasz treściwych wraz z transportem dla ewakuowanych zwierząt
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „Matro” w Skrzynkach Roman 

Tomaszewski
• Wytwórnia Pasz „NOWA” Sp. Z o.o. w Gostyninie

- zabezpieczenie samochodów do przewozu ewakuowanych zwierząt
• DUBIMEX Zakład Przetwórstwa Mięsa, Gostynin
• KONIAREK Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Kozia Góra

- Zabezpieczenie obsługi weterynaryjnej dla ewakuowanych zwierząt – przez lekarza wetery-
narii Wojciech Kierzkowski z Gostynina

 Na stanie naszego gminnego  magazynu przeciwpowodziowego  znajduje się  3 tys. worków, 
150 par butów gumowych, 150 sztuk łopat a także płaszcze przeciwdeszczowe.
Te zasoby nie są w stanie zabezpieczyć w pełni  potrzeb ale w sytuacjach kryzysowych ściśle 
współpracujemy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i możemy liczyć na udzielenie 
pomocy  w postaci sprzętu z powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

W listopadzie 2011 roku nasza Gmina przystąpiła do projektu powszechnej akcji edukacyj-
nej na temat minimalizowania skutków powodzi pod hasłem Powódź! Razem damy radę! Przez 
cały 2012 rok grupa  20 wolontariuszy  z Gminy uczestniczyła w szkoleniach. Wolontariuszami w 
naszej gminie są pracownicy urzędu gminy, strażacy oraz sołtysi. W listopadzie 2012 roku odbyło 
się ostatnie szkolenie z wykładowcami. Zgodnie z założeniami projektu  przez dwa kolejne lata na-
sza grupa wolontariuszy będzie prowadzić szkolenia, pogadanki  dotyczące zachowań w sytuacji 
wystąpienia powodzi z naszymi mieszkańcami.
Na tych szkoleniach i pogadankach będziemy uświadamiać naszym mieszkańcom jak ważne jest 
przygotowanie samego siebie i swojej rodziny do bezpiecznego przeżycia zagrożenia.  
Współpracujemy także  ściśle  z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Informacja na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.7. Informacja z wykonania planowanych inwestycji w 2012 roku;

Informację  przedstawił  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak,  poinformował  jakie  inwestycje  zostały 
wykonane w roku 2012;
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• Zagospodarowanie  parku  oraz  odtworzenie  stawów  na  terenie  parku  w  Nowym 
Duninowie

W dniu 18.10.2012 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zadanie otrzymało dofinansowane w 
kwocie 315.000zł z Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 
Odnowa  i  Rozwój  Wsi.  Prace  zrealizowała  Firma  PEKUM  z  Gostynina  za  kwotę  brutto 
539.853,49zł.  Wykonano  pełen  zakres  prac  melioracyjnych  wraz  z  nawodnieniem  stawów, 
pozostała  część  projektu  związana  z  zagospodarowaniem  terenu  będzie  realizowana  po 
otrzymaniu kolejnej dotacji ze środków UE.   

• Budowa drogi gminnej w Brwilno Dolne tzw. „górki”

W  roku  bieżącym  została  wydana  przez  Starostę  Płockiego  Decyzja  na  realizację  inwestycji 
drogowej, w chwili  obecnej prowadzona jest przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w 
Płocku  procedura  związana  z  wyceną  nieruchomości  przejętych  pod  planowaną  inwestycję  a 
następnie decyzje określające wartość odszkodowania. Na bieżąco Wójt Gminy oraz Rada Gminy 
będzie ustalała środki w budżecie na odszkodowania oraz prowadzenie robót budowlanych.     

• Budowa drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa – Etap I

W dniu 26.11.2012 roku odbył się odbiór końcowy zadania. Prace realizowało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin ul. Krośniewicka 5, za kwotę brutto 119.992,67zł. W 
ramach  I  etapu  wykonano  nawierzchnię  bitumiczną  drogi  szerokości  3,5m  i  długości  240m, 
włączenie do skrzyżowania z drogą wojewódzką szerokości 5m, zjazdy z kruszywa łamanego oraz 
pozostałe prace uzupełniające.
Na  realizację  zadania  pozyskano  dotację  w  kwocie  45.000  zł  z  Budżetu  Województwa 
Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
 

• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie 

W dniu 16 listopada 2012 roku Wójt Gminy podpisał umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji 
ze  środków  Unii  Europejskiej,  Program  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  działanie  Podstawowe 
Działania  dla  Gospodarki  i  Ludności  Wiejskiej.  Całkowita  wartość  realizacji  zadania  wynosi 
2.566.862,96zł,  kwota dofinansowania wynosi  1.500.004zł.  Planowany termin realizacji  zadania 
2014-2015r.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.8. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w 2012 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 
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informacje zostały przyjęte.

Ad.9. Sprawy różne
W punkcie 9, głos zabrał Radny Wiesław Michalski,  powiedział, że głosował dlatego przeciwko 
założeniom budżetu, ponieważ w budżecie tym nie ma złotówek zapisanych na rzecz Popłacina. I 
to  się  zdarzyło  już po raz trzeci.  Czyli  Popłacin  jest  stratny przez trzy lata,  nie mówiąc  już  o 
kadencji kiedy Pan Michalski nie był radnym, a potrzeby są.

Następnie Pan Michalski przedstawił  pismo z Komendy Miejskiej Wydział  Ruchu Drogowego – 
analizę bezpieczeństwa drogowego w Popłacinie za  ostatnie  cztery lata.  W analizie  tej  mamy 
tabele w której mamy wyszczególnioną liczbę wypadków, liczba zabitych pieszych, liczbę rannych. 
Na koniec poprosił o przekazanie tej wypowiedzi Panu Wójtowi, ponieważ chwilę wcześniej Pan 
Wójt opuścił obrady z powodu ważnego wyjazdu służbowego.  

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania,
Odpowiedzi zostały udzielone Radnym w punkcie 4.

Ad.11. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy;
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze podczas dzisiejszej sesji wyłożony był do wglądu 
protokół z XX  sesji Rady Gminy, zapytał czy są uwagi do protokołu. Uwag nie wniesiono. 

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

Ad.12. Zakończenie obrad,
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Andrzej Pietrzak zakończył obrady XXI 

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

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1400.

Przewodniczący Rady Gminy 

        Nowy Duninów
         

/-/ Andrzej Pietrzak

 PROTOKÓŁOWAŁA
/-/ Magdalena Kalwas
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