
PROTOKÓŁ Nr XXII/13
z obrad XXII Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

w dniu 1 lutego 2013 roku, godz. 1400

zwołana na wniosek Wójta Gminy

Sesja Rady Gminy Nowy Duninów rozpoczęła się o godzinie 1400.
Poza radnymi w sesji uczestniczyli: 
Pan Mirosław Krysiak -Wójt Gminy Nowy Duninów, 
Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy,
Pani Teresa Szymańska – Sekretarz Gminy,
Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik referatu RG,
Pani Katarzyna Stawicka – Kierownik GOPS w Nowym Duninowie,
Pani Magdalena Kalwas – inspektor, protokolant,
Pani Hanna Bińkowska – inspektor w referacie RG,
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  XXII  Sesję  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie,  powitał 
uczestników i stwierdził prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że jest to sesja zwołana na wniosek Wójta 
Gminy. 

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

Ad.2. Informacja Wójta Gminy o złożonym wniosku w sprawie zwołania sesji;
Wójt Gminy Nowy Duninów, Pan Mirosław Krysiak, powiedział, że sesja została zwołana głównie 
na prośbę Związku Gmin Regionu Płockiego, po raz kolejny Radni będą podejmowali uchwałę w 
sprawie  zmiany  Statutu  Związku  Gmin  Regionu  Płockiego,  Wojewoda  zanegował  zapis  w 
poprzednim statucie, w międzyczasie jeszcze dodatkowo Gmina Mała Wieś wystąpiła ze Związku 
Gmin. 

Pozostałe uchwały, które zostaną przedstawione na dzisiejszej sesji to zmiany formalne.

Projekt  uchwały nr  3,  dotycząca programu „Aktywna integracja”  realizowanego przez GOPS w 
Nowym Duninowie.

Oraz projekt uchwały nr 4, związana z realizacją budżetu na rok 2013.

Pytań do powyższej informacji nie wniesiono.

Ad 3. Przyjęcie porządku obrad,
Przewodniczący  poinformował  iż  porządek  obrad  wszyscy  radni  otrzymali  wcześniej, 

następnie  zapytał  Radnych  i  Wójta  Gminy,  czy  chcą  wprowadzić  zmiany  do  proponowanego 
porządku obrad,  jednocześnie informując,  że każda zmiana w porządku obrad wymaga zgody 
wnioskodawcy czyli Wójta Gminy. 

Radny Waldemar Kijek zapytał o projekt uchwały nr 2, co to jest za uchwała w sprawie określenia 
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zapobiegania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?  
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Na poprzedniej sesji podjęliśmy regulamin gospodarowania odpadami.
Odp. udzieliła Pani Hanna Bińkowska, powiedziała, że uchwała ta to taki główny konsensus tego 
co zawiera Regulamin uchwalony przez Radę, wg. Art. 6e ust 3 ustawy o utrzymaniu czystości i  
porządku w gminie, mówi on, że Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia takiej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad XXII sesji Rady Gminy.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła.

W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem porządku obrad głosowało - 15 radnych

głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że  porządek obrad XXII  sesji  Rady Gminy w Nowym 
Duninowie został przyjęty. 

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji,

2. Informacja Wójta Gminy o złożonym wniosku w sprawie zwołania sesji,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) projekt uchwały nr 1 - w sprawie  zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego;

2) projekt uchwały nr 2 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) projekt uchwały nr 3 – w sprawie zmian w Uchwale Nr 129/XV/12 Rady Gminy 

Nowy Duninów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 

systemowego pt. „Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

4) projekt uchwały nr 4 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

5. Sprawy różne, 

6. Zakończenie obrad sesji . 

Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie   zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego;  

Projekt uchwały nr 1 przedstawił Pan Wójt Gminy Mirosław Krysiak, powiedział że tak jak już mówił  
wcześniej  zmiany  w  uchwale  dotyczą  zapisów  formalnych  wskazanych  przez  nadzór  prawny 
Wojewody. 
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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 -   15 radnych,

 przeciw głosowało – 0  radnych,

głosów  wstrzymujących się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Projekt uchwały nr 2   -   w sprawie   określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług   
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi;

Projekt uchwały nr 2, szczegółowo omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak.
Wyjaśnił,  że  tak  jak  już  wcześniej  powiedziała  Pani  Bińkowska,  uchwała  ta  to  zbitek  zapisów 
zawartych w regulaminie gospodarowania odpadami. 

Radny Waldemar Kijek  zapytał,  co to jest za informacja którą mieszkańcy otrzymali  z urzędu 
gminy. Informacja ta nie jest przez nikogo podpisana. Zapytał, czy ta informacja jest informacją 
przygotowaną przez urząd gminy? Jeśli tak, to znajdują się w niej zapisy niezgodne z regulaminem 
który został uchwalony przez Radę Gminy.
Są  to  między  innymi  takie  rozbieżności  jak  ilość  worków do  segregacji,  czy  terminy  odbioru 
odpadów segregowanych.
Wyjaśnień na temat różnicy w zapisach wyjaśnił Pan Wójt.

Radny Wiesław Michalski powiedział, ze Pan sołtys sołectwa Karolewo – Nowa Wieś, zwrócił mu 
uwagę, że zostały uchwalone złe przepisy przez Radę Gminy, i za tą uwagę mu dziękuję.
Następnie  Pan  Radny  Michalski  przedstawił  wszystkim  zebranym  „prezentację”  na  temat 
selektywnej zbiórki odpadów. Jaką makulaturę możemy oddać jako odpad segregowany, papie nie 
może zawierać zszywek metalowych, musi być bez taśm. Plastik bez papierowych etykiet.
Mieszkańcy powinni otrzymać informację, w jaki sposób segregować i w jaki sposób bronić się gdy 
odbiorca nie będzie chciał nam ich zabrać. 

Odpowiedział Pan Wójt – to co będzie się miało znaleźć w  workach, jaki będzie podział odpadów 
segregowanych,  będzie zapisane w specyfikacji  przetargowej.  Mogą być przypadki,  ze odpady 
będą traktowane jak odpady zmieszane, jeśli w tych workach będzie zupełnie coś innego. 
Ta ustawa jest bardzo trudna, cały czas będziemy się uczyć, jak ona wejdzie w życie na pewno 
będzie  wiele  dyskusji.  Stawka  za  odpady  niesegregowane  wynosi  15  zł,  żeby  zachęcić 
mieszkańców do segregacji. Musimy mieć co najmniej 50% odzysku odpadów, ale czy to będzie 
także 50% w skali całego kraju, tego nie wiadomo. Jeśli ten procent będzie niższy to będziemy 
wtedy płacili kary. Cały czas będziemy dyskutowali, cały czas się edukowali i na każdym etapie 
będą jakieś wątpliwości. Nie spodziewajmy się proszę Państwa, że będzie kolorowo, różowo, bo 
po pierwszych złożonych przez mieszkańców deklaracjach, już w tej chwili jest kilka zgłoszeń od 
sołtysów z chęcią zorganizowania zebrań wiejskich, ponieważ mieszkańcy mają mnóstwo pytań, 
na które sołtysi nie są w stanie wprost odpowiedzieć. 

Radny Jerzy Nowacki – powiedział, że w informacji którą mieszkańcy otrzymali z urzędu gminy, 
jest zapis, że odbiór odpadów segregowanych będzie raz na kwartał. W regulaminie uchwalonym 
przez radę jest zapis, że co miesiąc i płatność też będzie co miesiąc. 

- 3 -



Wójt poprosił pracownika odpowiedzialnego za projekt uchwały, żeby w kolejnym projekcie który 
zostanie przygotowany na następną sesję znalazł  się  zapis:  odpady zmieszane –  co miesiąc, 
odpady segregowane – co miesiąc. 

Radny Waldemar Kijek –  zgłosił propozycję żeby w projekcie przygotowanym na kolejna sesję 
zostało zmienione z „z możliwością co drugi miesiąc” na „ co miesiąc”.
A kolejna sprawa, to należałoby wprowadzić zapis że zobowiązuje się odbiorcę do dostarczenia 
mieszkańcowi pojemnika.

Wójt – jeśli zapiszemy „co miesiąc” – to będzie inna usługa i wówczas usługa może być wyższa. 
Ponieważ jest zapis, że nie rzadziej niż raz na kwartał. Natomiast jeśli chodzi o pojemniki – jeśli 
nałożymy obowiązek dostarczania pojemników to i stawki wzrosną. 

Radny Waldemar  Kijek –  zgadza się  z  panem Wójtem,  ale  zgodnie  z  informacją  jest  to  nie 
zgodne z regulaminem.

Radny  Bolesław  Szymański  –  powiedział,  ze  mieszkańcy  powinni  otrzymać  informację  jak 
segregować odpady.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wycofanie projektu uchwały Nr 2, z obrad 
dzisiejszej sesji.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Wyniki głosowania:

            za wycofaniem uchwały głosowało  - 15 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została wycofana z porządku obrad.  

Projekt uchwały nr 3  w sprawie   zmiany zmian w Uchwale Nr 129/XV/12 Rady Gminy Nowy   
Duninów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Aktywna 
integracja w Gminie Nowy Duninów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego;

Projekt  uchwały  nr  3  przedstawiła  Pani  Katarzyna  Stawicka  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.  

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 -   15 radnych,

 przeciw głosowało – 0  radnych,

głosów  wstrzymujących się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Od tej chwili obecnych na sesji 14 radnych. Jeden radny zwolnił się z dalszej części obrad.
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Projekt uchwały nr 4 w sprawie   zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej   
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

Projekt uchwały nr 4 szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Nowy Duninów. 

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało -   13 radnych,

 przeciw głosowało – 1  radnych,

głosów  wstrzymujących się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta przy jednym głosie przeciw. 

Ad.5. Sprawy różne,
 Wójt Gminy poinformował radnych o sprawach które mają miejsce na terenie gminy:

Radny W. Krysiak – zgłosił  zjazd z drogi krajowej do parku w Soczewce, jest w bardzo złym 
stanie,  kolejna sprawa to przejście dla pieszych na zakręcie  w Soczewce,  ponieważ kierowcy 
wjeżdżają na ulicę po przejściu dla pieszych.

Radny P. Kijek – zapytał co z lampami na Jastrząbku, oraz kolejna sprawa czy przewidywany jest 
remont drogi na Jastrząbku. 

Odp. Pan Wójt :

 Park – poddane to zostało głębokiej analizie, wstawimy słupki.

 Przejście dla pieszych – zwrócimy się do GDDKiA o zabezpieczenie.

 Lampy - procedura się troszeczkę przedłuża, ale już w przyszłym tygodniu rozpoczną się 
prace przy oświetleniu,

 Droga Jastrząbek –  droga będzie naprawiana, ale zależy to od materiału jaki będzie w 
posiadaniu Urzędu Gminy.

Po udzieleniu odpowiedzi Radna Ewa Kowalak, powiedziała, że w najbliższą środę ( 6 lutego, 
godz.1300 ) odbędzie się debata na temat oświaty.

Następnie  Pan  Wójt  poinformował  wszystkich  zebranych  o  Zebraniu  Wiejskim  w  Nowym 
Duninowie – odbędzie się 8 lutego, o godz. 1700.

Ad.6. Zakończenie obrad,
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Andrzej Pietrzak zakończył obrady XXII 

Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady dwudziestej drugiej Sesji Rady Gminy 
Nowy Duninów”.

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1545.

PROTOKÓŁOWAŁA

/-/ Magdalena Kalwas
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