
Protokół nr XXIV/13
z XXIV Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 10 maja 2013 roku, godz. 10.00

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 10.10.
poza radnymi w sesji uczestniczyli:
Pan Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów
Pan Leszek Podkański – Z-ca Wójta Gminy
Pani Elżbieta Broniecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce
Pan Paweł Adamkowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik GOK w Nowym Duninowie
Pani Teresa Szymańska – Sekretarz Gminy Nowy Duninów
Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Pan Józef Łuczak – Prezes Gminny OSP
Pani Kamila Kaczmarek – Protokolant
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu

Pan Andrzej Pietrzak otworzył sesję słowami:
Otwieram dwudziestą czwartą sesję Rady Gminy Nowy Duninów
Witam: Państwa Radnych Rady Gminy Nowy Duninów, witam Wójta Gminy Nowy Duninów Pana 
Mirosława Krysiaka, witam zastępce Pana Wójta Pana Leszka Podkańskiego.
Witam pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w obradach:
Panią Teresę Szymańską – sekretarz gminy, Panią Alinę Szymkowiak – skarbnik gminny, Panią 
Katarzynę  Majchrowską  –  kierownik  referatu  OiSO,  Panią  Kamilę  Kaczmarek  protokolantkę 
dzisiejszej sesji.
Witam Państwa Sołtysów
Witam również Panią Elżbiete Broniecką – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce, Pana Pawła 
Adamkowskiego  –  Dyrektora  Publicznego  Gimnazjum  w  Nowym  Duninowie,Panią  Katarzynę 
Ludwiczak – Kierownik GOK w Nowym Duninowie, Pana Józefa Łuczaka Prezesa Gminnego OSP
Witam wszystkie osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej sesji.
Swoją nieobecność na dzisiejszej sesji usprawiedliwiła Pani Dyrektor Ewa Romańska.

Na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych jest 14 za chwilę Pan Waćkowski dojdzie. Stwierdzam, 
że obrady są prawomocne przy których Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.

Otrzymaliście Państwo porządek obrad dzisiejszej sesji
Czy ktoś  z  państwa radnych  lub  Pan Wójt  chce  wnieść  zmiany do przedstawionego porządku 
obrad?
Pan Andrzej Pietrzak oddał głos Panu Wójtowi .
Pan  Wójt  -  Panie  Przewodniczący  Szanowni  Państwo,  jeśli  można  chciałbym  zaproponować 
zmianę do porządku obrad i wprowadzić dwa projekty uchwał. Jeden projekt dotyczy udzielenia 
pomocy  finansowej  dla  samorządu  powiatowego  na  dzień  samorządu  terytorialnego,  i  druga 
uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki 
położonej w miejscowości Soczewka Gmina Nowy Duninów. Te propozycje były omawiane na 
posiedzeniach  komisji,  formalnie  dzisiaj  proponujemy  wprowadzić  do  porządku  obrad  wyżej 
wymienione  przeze  mnie  projekty  uchwał.  Projekt  uchwały  odnośnie  udzielenia  pomocy 
finansowej, proponuje żeby był w punkcie 8, bo w punkcie 9 uchwał są zwiększenia  budżetowe i 
tam właśnie jest ten element i trochę byłby niezręcznie gdyby był to punkt 9. Dlatego proponuje  
żeby zamienić, jako punkt 10 w podjęciu uchwał, uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 
drodze  bez  przetargowej  niezabudowanej  działki  w  Soczewce  Gmina  Nowy  Duninów.  Te 
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propozycje były omawiane na posiedzeniach komisji formalnie dzisiaj proponuje wprowadzić do 
porządku obrad, wyżej wymienione przeze mnie projekty uchwał.
Pan Andrzej  Pietrzak -   Szanowni Państwo pozwólcie że przywitam jeszcze Panią Katarzynę 
Majchrowską Kierownika Referatu OiSO.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść jakieś propozycje zmian do porządku obrad?
Myślę że przegłosujemy propozycje uchwał każdą z osobna, które przedstawił Pan Wójt.
Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  przyjęciem  zmiany  zaproponowanej  przez  Pana  Wójta, 
wprowadzenie jako punkt 8, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowe jednostce 
samorządu terytorialnego?
Proszę bardzo kto z Państwa jest za proszę podnieś rękę
- za 14
- przeciw 0
- wstrzymało się 0
Stwierdzam że uchwała została wprowadzona jednogłośnie.
Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  budżetową  będzie  jako  punkt  9  następna  propozycja 
dotyczyła  projektu  uchwały  numer  10  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bez 
przetargowej niezabudowanej działki w miejscowości Soczewka.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do dzisiejszego porządku obrad jako 
punkt 10. proszę bardzo podnieść rękę.
- za 14
- przeciw 0
- wstrzymało się 0
Stwierdzam że projekt uchwały został wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad.
Czy są jeszcze inne propozycje? Skoro nie ma przystępujemy do głosowania.
Kto  z  państwa  radnych  jest  za  przyjęciem  dzisiejszego  porządku  obrad  wraz  z  naniesionymi 
poprawkami, proszę podnieść rękę,
- za 14
- przeciw 0 
- wstrzymało się 0
Stwierdzam że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Informuje że wyłożony jest do wglądu protokół z ostatniej XXIII sesji Rady Gminy
Przystępujemy do realizacji uchwalanego porządku obrad.

Punkt 2 Informacja przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami

Pan Andrzej Pietrzak- Panie Wójcie ,Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w okresie między sesjami 
brałem  udział  w  pracach  zespołu  do  spraw  opracowania  specyfikacji  przetargowej  na  wywóz 
nieczystości z naszej gminy. Zostałem wydelegowany przez Przewodniczącą Komisji EKSTiS jako 
przedstawiciel tej komisji. Przygotowaliśmy wspólnie z Przewodniczącymi pozostałych komisji i 
Panem Kierownikiem i Panią Kasią, najbogatszą ofertę jaka przyszła nam do głowy żeby zadowolić 
wszystkich  mieszkańców,  bo  na  zebraniach  były to  różne  sygnały,  że  odbiór  powinien  być  co 
miesięczny,  my chcieliśmy zaoszczędzić.  I  powiem szczerze  że  to  się  udało,  aczkolwiek  były 
mieszane uczucia w pracy tego zespołu, wymienialiśmy się poglądami, że może przetarg zostać nie 
rozstrzygnięty.
W dniu 12 kwietnia odbyło się spotkanie komitetu budowy ciągu pieszo rowerowego w Popłacinie 
z mieszkańcami Popłacina i z Wójtem. Cieszy fakt, że udało się zaprosić w swoje szeregi Wójta  
gminy, myślę że to wyraźnie wzmocni pozycje komitetu, a tym samym wzrosną szanse na budowę 
tegoż ciągu pieszo rowerowego.
21 kwietnia  uczestniczyłem wraz  z  Panem Wójtem i  Wice  przewodniczącym w obchodach 73 
rocznicy mordu katyńskiego i 3 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Złożyliśmy kwiaty pod krzyżem 
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smoleńskim na Cmentarzu w Nowym Duninowie. Także 21 kwietnia uczestniczyłem w obchodach
powiatowego dnia ziemi w Słubicach.
22  kwietnia  uczestniczyłem  jako  członek  Komisji  w  rozstrzygnięciu  przetargu  właśnie   na 
wspomniany wcześniej  wywóz śmieci.  Do przetargu stanęły trzy firmy,  przetarg wygrała firma, 
która  dotychczas  obsługiwała  naszą  gminę.  Jest  to  firma  REMONDIS,  myślę  że  dużo  więcej 
informacji żeby się nie powtarzać w swoim wystąpieniu udzieli Pan Wójt. Mnie osobiście cieszy że 
stawki  jakie  uchwaliliśmy  na  którejś  tam  sesji  w  zupełności  wystarczą  na  pokrycie  kosztów 
wywozu tych śmieci.  Dzisiaj  będą drobne kosmetyczne zmiany stawek,  ale  te  stawki nie  będą 
dotyczyły naszych mieszkańców tylko jakiś przedsiębiorców czy działkowiczów.
3 maja uczestniczyłem w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, wspólnie z Panem 
Wójtem złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem obeliskiem na cmentarzu w Nowym Duninowie.  W 
połączeniu tej rocznicy odbyły się także uroczystości z okazji patrona strażaków św. Floriana.
Pragnę  w  tym  miejscu  podziękować  Księdzu  Proboszczowi  Parafii  Nowy  Duninów  za  tą 
patriotyczną  oprawę  wszystkich  naszych  uroczystości,  wszystkich  rocznic  i  świąt.  Cenie  tutaj 
Księdza za dbałość o ten lokalny patriotyzm.
W dniu 8 maja odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, gdzie na tym posiedzeniu 
zaopiniowaliśmy materiały na dzisiejsza sesję.
Dziękuje bardzo, jeśli ktoś ma pytania to proszę bardzo. Skoro nie ma pytań przystępujemy do 
punktu 3 .

Punkt 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami

Pan Andrzej Pietrzak – bardzo proszę Panie Wójcie oddaje panu głos.
Pan  Wójt  –  Panie  Przewodniczący,  Pani  i  Panowie  Radni  drodzy  Sołtysi,  Panie  Wójcie, 
pracownicy administracji, szanowni goście. Chciałbym Państwu przedstawić informacje dotyczącą 
pracy między sesjami. Jest to okres prawie dwu miesięczny ostatnią sesję mieliśmy 15 marca, w 
tym czasie Wójt z całym zespołem pracował nad działaniami bieżącymi. Podejmowaliśmy szereg 
działań związanych z  funkcjonowaniem bieżącym Gminy Nowy Duninów, oraz  szereg działań, 
które wykraczały poza ten plan między sesyjny.  Upragniona wiosna wyzwoliła w nas działania 
porządkowe, remontowe oraz prace ciągłą  w przygotowanie procesów inwestycyjnych. Ruszyły 
prace  remontowe  na  drogach,  pojawiła  się  równiarka,  pojawił  się  sprzęt,  który  naprawiał  w 
poszczególnych  miejscowościach,  sołectwach  naszej  gminy drogi.  Były  to  remonty  pozimowe, 
doszło wiele innych dróg które wcześniej nie były objęte równaniem, dosypywaniem w miejscach 
koniecznych. Dlatego też poświęciliśmy dużo czasu, wykorzystując sprzęt do tych prac na terenie 
gminy w dość dużej ilości godzin, prawie 54 godziny pracowała równiarka Było dużo sygnałów od 
strony sołtysów, że drogi są po zimie w bardzo złej kondycji, dlatego trzeba było podjąć działania.  
Na skalę naszych możliwości te działania oceniam na poziomie dobrym. Oczywiście to nie jest 
zamknięty  proces  naprawy tych  dróg,  bo  przed  nami  są  pewne  elementy,  które  trzeba  będzie 
naprawić na poszczególnych drogach.  Oczywiście  przed nami są jeszcze naprawy ciągłe  jak w 
przypadku  Trzciannego  gdzie  robimy  odcinek  300  metrowy  w  sposób  ciągły  od  drogi 
wojewódzkiej. Gdy pojawi się materiał,  który jest zdeponowany jeszcze na dzień dzisiejszy nie 
pokruszony,  a  dlatego  nie  jest  pokruszony  bo  czekam  na  decyzje  Generalnej  Dyrekcji  Dróg 
Krajowych i Autostrad odnośnie dalszego remontu drogi krajowej 62. Jeżeli ta decyzja zapadnie to 
prawdopodobnie  pojawi  się  dodatkowy materiał,o  który  będziemy  zabiegali  i  będzie  podlegał 
również pokruszeniu. Dlatego też chcę za jednym zamachem zmówić kruszarkę, bo to są również 
określone koszty i pokruszyć materiał, który dodatkowo jest szansa pozyskać. Droga krajowa jak 
Państwo wiecie, jest ostatnio bardzo dużo dyskusji wokół tej drogi, nie tylko wokół remontu, o 
który  mocno  zabiegamy  i  mam  nadzieje  że  uda  się  doprowadzić  do  tego  remontu.  Ostatnie 
informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych są optymistyczne, że prawdopodobnie wejdą w 
remont drogi krajowej od Popłacina do Soczewki i od Starego Duninowa do Nowej Wsi, oby te 
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informacje się potwierdziły.  Drugim taki elementem jest  walka o chodnik w Popłacinie,  walka, 
która  trwa  od  kilku,  powiedział  bym  nawet  kilkunastu  lat.  Jesteśmy  mocno  zdeterminowani, 
mieszkańcy Popłacina, również są zaangażowani w cały ten proces żeby doprowadzić do tego
upragnionego chodnika.  Mam nadzieje  że  dojdzie  do  jakiegoś porozumienia  między Generalną 
Dyrekcją,  a komitetem i wszystkimi instytucjami,  które są włączone w prace na rzecz budowy 
chodnika w Popłacinie. Na dzień dzisiejszy warunki jakie są przedstawione samorządowi Gminy 
Nowy Duninów,  są  bardzo  twarde.  Mam nadzieje  że  zostaną  zmienione  bo  w tej  formie  jaką 
proponuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad samorząd Gminy Nowy Duninów nie 
będzie w stanie udźwignąć w najbliższym czasie tego ciężaru.
28 maja przy bardzo mocnym zaangażowaniu Posła Piotra Zgorzelskiego dojdzie do spotkania z 
Generalnym Dyrektorem naszego terenu czyli województwa mazowieckiego. Będziemy rozmawiali 
wspólnie z przedstawicielami Komitetu, bo również zostaną zaproszeni na to spotkanie przeze mnie 
i zobaczymy jak dalej potoczą się losy potrzebnego dla społeczeństwa tamtego terenu chodnika. 
Chciałbym tylko dodać, że jeżeli Generalna Dyrekcja nie ustąpi, a wejdziemy w proces wykupu,  
wywłaszczeń  to  powstaje  duży znak  zapytania.  Dlatego  też  Komitet,  ja  i  kolega  poseł  będzie 
wszystko robił, żeby doprowadzić do sytuacji, aby ten chodnik znalazł się mimo wszystko w pasie 
drogowym. Bo inaczej,  znając społeczeństwo, to  nie jest  pierwsza próba budowy chodnika czy 
ścieżki rowerowej i jeżeli dochodziło do przekazania gruntów to większość społeczeństwa, albo 
znacząca część nie chciała w ogóle o tym słyszeć, odwoływała się od propozycji i ewentualnie od 
decyzji Wójta, które wcześniej były podejmowane. Dlatego też musimy się starać pójść w takim 
kierunku,  żeby  ominąć  własności,  czy  to  będzie  możliwe?,  trudno  mi  na  dzień  dzisiejszy 
powiedzieć.  Po  spotkaniu  28  będziemy  mieli  większa  wiedzę  i  będziemy  mogli  co  nieco  z 
Państwem  się  podzielić.  Również  pozytywną  weryfikację  uzyskał  wniosek  funduszu  ochrony 
gruntów rolnych, na drogę, właściwie dwie drogi. Bo wniosek złożony został na dwie drogi, ulica 
Wierzbowa i  w  Karolewie.  Formalna  ocena  jest  pozytywna,  natomiast  tu  kwestia  będzie  jaka 
wielkość środków, przyjdzie pewnie informacja, która z tych dróg ma być robiona, wybór należy do 
nas. Założyliśmy że będzie to ulica Wierzbowa, chyba że stał by się cud nad naszą Wisłą i na dwa 
wnioski byśmy dostali środki, ale dzisiaj jest to mało prawdopodobne, bo było tak od lat, a środków 
wcale w systemie nie przybyło. Od lat jest tak, że jak samorządy składają więcej niż jeden wniosek 
to mają prawo do wyboru jednego wniosku. Kolejna sprawa to sprzedaż mienia, tak jak zapisaliśmy 
w budżecie jest to dość duża pozycja, dlatego czynimy starania o to, żeby te mienie zasiliło nasz 
budżet. Będzie do sprzedaży, w stosownym momencie bo my będziemy podejmowali uchwałę o 
przeznaczeniu do sprzedaży byłego Ośrodka Zdrowia w Nowym Duninowie.  Również będą do 
sprzedaży działki, w tej chwili jest ogłoszony przetarg na te działki w Dzierząznie oraz w Nowym 
Duninowie i kolejne działki w Karolewie, w tej chwili jest robiony podział tych działek. Będzie 
osiem działek, zlecimy wycenę i będziemy wystawiali do sprzedaży, w Lipiankach przepraszam 
bardzo.  Prawdopodobnie,  ale  to  jeszcze  przed  nami  będzie  wystawiony do  sprzedaży Gminny 
Ośrodek Kultury w Soczewce, bo będzie przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Soczewce, zmieni 
się siedziba, a miejscowość pozostaje ta sama, ale ulica inna. Będziemy przygotowywali materiał 
promocyjny na sprzedaż mienia szczególnie chodzi nam tutaj o działki, generalnie o te co wcześniej 
powiedziałem. Taki materiał promocyjny w Kurierze Gminnym, który ma zasięg ponad lokalny i 
obejmuje cztery powiaty. Państwo wchodzicie na naszą stronę i jest zakładka film i można obejrzeć 
materiały związane z tym co się dzieje na terenie Gminy Nowy Duninów, tak też chcemy taki 
materiał promocyjny przygotować odnośnie tego co mamy do zaoferowania, nie koniecznie tylko z 
naszego terenu, ale też z zewnątrz. To jest warunek, żeby móc przystąpić bo potrzebne są pieniążki,  
a te pieniążki są wpisane we wszystkie plany  inwestycyjne żeby móc przystąpić do realizacji tego 
co zostało wpisane w budżet od strony inwestycji.
Kanalizacja  projekt  Wola  Brwileńska,  pojawiła  się  lekka  nadzieja,  zielone  światło  w  tunelu, 
natomiast czas troszeczkę się wydłuży bo z tego co mi wiadomo to odstąpią od tych twardych 
decyzji  odnośnie  braku  zgody na  wykonywanie  tego  typu  inwestycji  na  terenach zalewowych. 

4



Będzie decyzja, która jest już właściwie na etapie wyjścia, przyjdzie do nas i znów musimy zwrócić 
się do RZGW o zaopiniowanie i dopiero będzie gotowy, ale myślę że to nastąpi w miarę szybko. Na 
ostatniej sesji mówiłem że będzie trudno, zrobimy wszystko co jest możliwe żeby tak się nie stało, 
jak decyzje zostaną zapisane to ulegnie na pewno zmianą.
Konserwacja boisk, wielokrotnie mówiłem, że to co wybudowaliśmy, to co posiadamy wymaga 
pielęgnacji.  I  tak  samo  boiska,  nasze  nowoczesne,  piękne  boiska  trzeba  konserwować.  Na 
konserwacje  po  negocjacjach  wydałem kwotę  5  tyś  zł.  Dosypany został  granulat  na  boisku  w 
Szkole Podstawowej  w Soczewce,  już trzy lata  to  boisko funkcjonuje,  oraz ta  konserwacja jak 
czesanie i pielęgnacja taka maszynowa,  w ramach gratisu zostało przeczesane boisko w Nowym 
Duninowie. Prawdopodobnie w przyszłym roku będzie trzeba przystąpić do dosypania granulatu na 
terenie orlika w Nowym Duninowie.
Rozstrzygnęliśmy przetarg na śmieci, o którym mówił Przewodniczący Rady. Muszę powiedzieć że 
jako pierwsi w regionie myśmy taki przetarg ogłosili i jako piersi w regionie rozstrzygnęli i jestem 
zadowolony, bo ten przetarg poszedł, że tak powiem po naszej myśli. Tutaj wiele pracy było, wiele 
dyskusji, zresztą  i te kwoty, które zostały przyjęte w uchwałach Rady Gminy nie ulegną zmianą 
jedynie dzisiaj  taka kosmetyka w stosunku do pojemników, osób i instytucji nie zamieszkałych. 
Natomiast  mieścimy się  w  stawce  8  zł.  za  śmieci  segregowane  i  15  zł.,  dla  tych  którzy  nie 
segregują. Jest to dobra informacja, bo wygrała ta sama firma, która w większości obsługuje naszą 
gminę  czyli  firma  Remondis.  Nie  będzie  dla  Państwa  żadnych  zmian,  zabierania  pojemników 
szarpania się z ewentualnymi karami podwójnego płacenia no i firma, która od lat obsługuje nasz 
teren i dobrze go zna. Państwo się znacie z tą firmą i myślę że ta współpraca w miarę pozytywnie 
będzie przebiegała.  Chciałbym powiedzieć,  że objęliśmy 3827 osób tą ustawą na terenie naszej 
gminy, segreguje 2825 osób to stanowi 74%, nie segreguje zgodnie z deklaracjami 1002 osoby to 
stanowi  26%.  Miesięczny  ryczałt,  który  musimy  zapłacić  firmie,  czyli  to  co  nas  dotyczy, 
obligatoryjnie osób zamieszkałych to jest ryczałt w wysokości 26417,28 zł. Na obsługę systemu 
potrzeba mi jest półtora złotego to daje kwotę 5740 zł.  W tej obsłudze to nie tylko zatrudnieni 
pracownicy,  bo dwóch pracowników będzie zatrudnionych,  ale  również koszty bieżące:  poczta, 
papier, toner, sprzęt który będzie wykorzystany do obsługi całego systemu. Zostaje nam niewielka 
kwota, ale tutaj będziemy musieli bardzo mocno pracować w stosunku do tych jak powiedziałem 
wcześniej, którzy nie płacili, nie płacą, ale mamy nadzieje że będą płacili. Natomiast zakładam, że 
dalej by można było pociągnąć to rozważanie, że będzie duża grupa, zakładaliśmy 20%, musimy 
zejść, żeby zmieścić się w tej kwocie, która wyszła z przetargu na ewentualne założenie chwilowo 
za tych ludzi, a potem ściągnięcie w formie komorniczej, czyli nie możliwej. Także mieścimy się w 
tych  wszystkich  kwotach,  które  zostały  w  przetargu  zaproponowane.  Stanęły  trzy  firmy  do 
przetargu, tak jak Pan Przewodniczący powiedział firma Remondis, tutaj wielokrotnie Prezes ze 
mną rozmawiał na temat ewentualnej pracy na terenie gminy Nowy Duninów, dała cenę bardzo 
dobrą niższą prawie o 120 tys. złotych, a jest to firma o charakterze światowym, duża firma w 
stosunku do dwóch pozostałych graczy, którzy dali zbliżoną cenę różniącą się kwotą ok 5 czy 6 tys.  
złotych między sobą. Nie było wysypu, że nie stanęło tutaj  20, 30 firm do przetargu tylko trzy 
firmy.  Ecomaz,  który  na  naszym  terenie  świadczy  usługi,  nie  stanął  w  ogóle  do  przetargu. 
Rozmawiałem  z Prezesem i on mi powiedział że w tej cenie nie jest w stanie wykonać usługi,  
takiej  jak  my tutaj  zaproponowaliśmy.  Gdyby firma  Remondis  dała  kwotę  zbliżoną  do dwóch 
pozostałych graczy to byśmy musieli zmieniać uchwały, podwyższyć o minimum złotówkę kwoty, 
spowodowało by to zamieszanie totalne, niezadowolenie społeczne, Państwo też byście obrywali w 
terenie, za to że ktoś musi dodatkowo dopłacić. Także myślę, że czas dla nas pracował i dobrze, że 
mimo wielu trudności podjęliśmy takie działania, a przetarg będzie obejmował okres półtora roku, 
czyli do końca kadencji z mojego punktu widzenia z punktu widzenia rady i Państwa też. Żeby się 
nie szarpać po raz kolejny z tą ustawą i budować niepokój wśród mieszkańców, także jest dobrze, 
czekam na rozstrzygnięcia ale to z ciekawości tylko. Wiele gmin do nas dzwoni pyta o radę jak to 
zrobić, Pani Marta Oczeska przygotowuje szkolenie na temat gospodarki odpadami i bardzo prosi,  
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żeby Wójt Gminy Nowy Duninów uczestniczył w tym szkoleniu dla innych samorządów, bo mamy 
pozytywne doświadczenia, oby te doświadczenia nas nie opuszczały.
Również  rozstrzygnęliśmy  przetarg  na  kredyt,  który  uchwałą  na  poprzedniej  sesji  żeśmy 
podejmowali i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo dobre warunki wynegocjowaliśmy. Pierwszy 
raz  w  historii  się  zdarzyło,  że  te  same  kwoty  padły  przez  dwa  banki,  które  złożyły  ofertę. 
Musieliśmy  robić  dogrywkę  żeby  tematycznie  wstrzelić  się,  żeby  to  samo  było,  bo  było  po 
przecinku, także była dogrywka. Bardzo dobre warunki, wyjątkowo dobre warunki, dlatego z Panią 
Skarbnik zastanawiamy się nad tym, bo mamy różne pożyczki w różnym czasie i różne kredyty 
brane i na różnych warunkach. Zastanawiamy się nad tak zwanym kredytem konsolidacyjnym, żeby 
to wszystko zebrać i  ogłosić  na całość.  W dzisiejszej  sytuacji  jak i  również banków przy tych 
kwotach i propozycjach odsetek, to warto się nad tym zastanowić. Dogrywka, która była odnośnie 
tego  kredytu  spowodowała,  że  na  samej  dogrywce  mieliśmy prawie  4  tys.  do  przodu,  musieli 
obniżyć,  bo te firmy nie mogły dać wyższej kwoty tylko mniejszą,a przy setkach tysięcy czy nawet 
milionowych sprawach to jedno miejsce po przecinku wiele znaczy po stronie finansowej. Dlatego 
warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem, żeby potanić koszty utrzymania zadłużenia gminy. 
Drodzy Państwo mieszkania,  jak się zwalniają na terenie gminy Wójt chory chodzi,  bo jeszcze 
osoba dyszy, a jest już negatywna opinia lekarza to już kolejka do Wójta się ustawia. Zwolniły się  
trzy mieszkania w domu seniora,  zostały one zagospodarowane, ludzie już zamieszkują w tych 
mieszkaniach, oczywiście po wielu, bardzo wielu problemach. Każdy twierdzi oczywiście, że jego 
sytuacja jest najtrudniejsza i  wymaga szybkiej interwencji.  Również zwolniło się mieszkanie w 
naszym  budynku  komunalnym  w  Nowej  Wsi  po  Pani  Keplin.  To  mieszkanie  zostało  tak 
rozdysponowane, że rodzina, która mieszkała w jednej izbie, a tendencja rozwojowa jest duża, 8 
osób w jednej izbie na górze. Bałem się, że mogą wylądować na dole bez windy, dlatego też trzeba 
było podjąć takie decyzje, żeby podzielić tą rodzinę na pół i część przenieś do tego mieszkania,  
żeby po prostu za dużo tutaj mediów na naszym terenie nie było w tej sprawie, gdyby doszło do 
jakiejś tragedii.
Oświata - proszę Państwa kończymy , właściwie czekają na podpis Wójta arkusze organizacyjne 
poszczególnych szkół. Założenia były takie, że dyrektorzy szkół przygotowywali projekt arkuszy 
organizacyjnych w ubiegłym roku,  bo to  było potrzebne do budżetu  i  w takiej  formie  arkusze 
organizacyjne będą podpisane. Nie przewiduje żadnych zmian, bo zmiany podyktowane są tym, że 
będą  potrzebne  środki,  a  środków  w  tym  budżecie  na  2013  rok  nie  ma.  Budżet  oświaty  był  
przygotowany  pod  projekty  arkuszy  organizacyjnych,  które  zostały  złożone  w  ubiegłym  roku. 
Niebawem dojdzie  do podpisania  w takiej  formie  o  jakiej  powiedziałem,  bo  nie  ma  pieniędzy 
oczywiście są sygnały i ja to rozumiem, że jest problem, ale musimy w jakiś inny sposób próbować 
go rozwiązać bez kosztów po stronie budżetu. Jest na przykład klasa zerowa, dobrze mówię Pani 
Przewodnicząca, która liczy 28 dzieciaków no i rzeczywiście tych maluchów ciężko jest utrzymać 
w jednej grupie, ale nie ma możliwości finansowych żeby podzielić na dwie grupy bo nie ma na to 
pieniędzy, to kosztuje w granicach 60 tys. złotych etat nauczyciela. Także dzisiaj zgody ze strony 
Wójta  nie  będzie  mimo,  że  rozumiem  bardzo  ten  problem.  Rozmawiałem  z  Panem 
Przewodniczącym  Komisji,  będziemy  starali  się  z  dyrektorami  rozmawiać  tak,  żeby  inne 
rozwiązania  zastosować,  które  pozwolą  ogarnąć  tą  sytuacje  nie  koniecznie  wydając  z  budżetu 
środki. Gdyby były te środki to pewnie podjął bym taką decyzje, ale tych środków niestety nie ma. 
Oczywiście  dając  szanse  dyskusji  na  temat  oświaty  na  przyszłą  środę,  na  zaproszenie  Pani 
Przewodniczącej,  której  bardzo  dziękuje  za  zaproszenie,  będę  uczestniczył  w tym spotkaniu  z 
pracownikami  oświaty,  administracji,  obsługi  odnośnie  sprawy  przyszłości  oświaty  na  terenie 
Gminy Nowy Duninów.
Regaty Żeglarskie przyjemniejsza sprawa, też wymagają nakładów finansowych, też się dwoję i 
troję  jak  uzyskać  środki.  Zmieniony zostanie  operator,  który będzie  odpowiadał  za  organizację 
regat, będzie to firma płocka, która wygrała mini przetarg mniejszą kwotę, proponują obsługę regat, 
natomiast bogatsza jest zdecydowanie oferta. Z poprzednika byłem bardzo zadowolony, ale tak to 
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jest na rynku że nie trzeba zasypiać, trzeba cały czas iść do przodu i ktoś tam wyprzedził tą firmę, 
która  do  tej  pory  obsługiwała  regaty  żeglarskie  w  Nowym  Duninowie.  Oczywiście  środków 
praktycznie  nie  ma,  ale  może się  pojawią  będąc  u  Starosty będę  zabiegał  o  pomoc Marszałka 
województwa Pana Struzika. W przyszłym tygodniu wybieram się do Pana Marszałka z prośbą o 
dofinansowanie  regat  tak  jak  to  było  w  ubiegłym  roku.  Ulżyło  nam  zupełnie,  inny  oddech 
finansowy, gdy Pan Marszałek nas wsparł środkami z Urzędu Marszałkowskiego i mam nadzieję, 
że w tym roku też do takiego wsparcia dojdzie. Już dzisiaj zapraszam na regaty żeglarskie 13 lipca z 
rodzinami, wspaniała impreza, oby tylko pogoda była tak jak zawsze przynajmniej do wieczora.
Zatrudnienie,  tak  jak  Państwo zauważyliście  mamy nowego pracownika,  który zastępuje  Panią 
Magdę tutaj  obsługując Radę Gminy na czas choroby. Kilka osób, dwie czy trzy osoby zostały 
zatrudnione również w różnej formie, najczęściej na zastępstwo bądź w ramach prac publicznych. 
Przed nami zatrudnienie dwóch osób do obsługi systemu. Zatrudnię od 1 czerwca asystenta rodziny. 
Tu ciekawostka taka, że posypało się bardzo dużo podań, bardzo trudne stanowisko pracy, tak ja 
wielokrotnie  mówiłem,  że  najgorszemu  wrogowi  nie  życzył  bym  takiej  pracy,  a  tu  patrz 
zainteresowanie  jest  potężne ponad 40 podań.  Tylko,  że  tak  powiem są to  ludzie,  którzy mają 
przygotowanie teoretyczne,  bez żadnego doświadczenia. Być może sądzą,  że ta praca to jest  za 
biurkiem w gminie,  cieplutko może tam ktoś będzie objętym takim zakresem obowiązków być 
może nie. Stąd też takie zainteresowanie bardzo trudno mieliśmy dokonać wyboru bo nikt z tych 
osób, które złożyły podania nie miał doświadczenia, a Pani która obsługuje na zlecenie osoby, które 
są uzależnione z potężnym doświadczeniem, wycofała się z tej pracy bo powiedziała, że nie jest w 
stanie z tymi ludźmi pracować. Taki ciężki jest charakter pracy asystenta rodziny. Postawiliśmy na 
osobę młodą, bez doświadczenia. Zdecydowałem że niech to będzie osoba z terenu Gminy Nowy 
Duninów.  I  taka  osoba  zostanie  zatrudniona,  pieniądze  są  też  niewielkie  bo  jest  to  najniższa 
krajowa.
Pani Kasia Stawicka- w ramach programu finansowego Ministerstwa Pracy, po naszej stronie są 
tylko koszty obsługi.
Pan Wójt- tak więc dla naszego bezpieczeństwa, bo drżymy jak mamy sygnał, że dzieci biegają po 
podwórko,  a  rodzice  są  piani  i  wtedy  gdyby  coś  się  stało,  to  wiadomo  po,  której  stronie  ta  
odpowiedzialność  jest.  Dlatego  też,  ustawowo  musimy  zatrudnić,  dobrze  że  są  na  to  środki 
zewnętrzne, na razie bo to jest na rok, potem pewnie będzie już inaczej.
Takie drobne sprawy to wymiana pompy w Dużym Duninowie, która została w ostatnim czasie 
wymieniona.
Proszę Państwa teraz pewnie taka nie miła  informacja,  sołtys  Pan Kazimierz,  wieloletni  sołtys, 
bardzo dobry sołtys sołectwa Brwilno Dolne – Soczewka złożył rezygnacje z funkcji sołtysa ze 
względu na stan zdrowia. Do wyborów jest więcej niż pół roku dlatego też zgodnie z prawem będę 
musiał ustalić termin wyborów tutaj z Panią zastępczynią sołtysa usiądziemy i porozmawiamy na 
ten temat. 
Udział  w  uroczystościach  tak  jak  Pan  Przewodniczący  powiedział,  jak  bliźniaki  tam  gdzie 
Przewodniczący tam i ja. Uczestniczyłem w uroczystościach na terenie gminy jak i również poza 
gminą.
Dziękuje Państwu za uwagę.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuje bardzo jeśli ktoś z Państwa chciałby więcej informacji na temat 
pracy Wójta między sesjami to bardzo proszę.
Pan W. Michalski -  ja tak może krótko dwie sprawy uzupełnię. Byłem w komisji przetargowej na 
zagospodarowanie śmieci, więc firma, która wygrała, dała cenę 554 tys. zł, natomiast kwotę jaka 
była przez gminę przeznaczona na ten cel było to 667 zł. i po przecinku. Jest to różnica 112774,00 
złote, tyle po prostu zostaje. I sprawą bardzo ważną jest w tej chwili tak jak to rozmawialiśmy z 
Panem  Prezesem firmy, która wygrała przetarg. Rozmawialiśmy w czasie przetargu i po przetargu, 
że było by wskazane opracować instrukcję sortowania śmieci. Wysoka Rado Panie Wójcie, ja bym 
tutaj  proponował  poprosić  Pana  Prezesa  firmy,  poprosić  sołtysów  by  zrobić  to  na  najbliższej 
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Komisji  Rewizyjnej  22  maja.  W ten  czas  wszyscy byśmy mieli  wszystko  jasne,  będą  gotowe 
instrukcje,  byśmy  przynieśli  śmieci.  Ja  proponuje  zrobić  to  na  sesji,  byśmy  wiedzieli  czy  to 
opakowanie po śmietanie, czy po jakimś kosmetyku wrzucamy do jednego pojemnika czy worka bo 
zmieniła się koncepcja. Najpierw była koncepcja, słyszałem taka, że musi być w tym worku coś 
segregowanego, a w tej chwili słyszę, że nie może być elementów, które podlegają segregacji w 
pojemniku, bo może zakwestionować. Więc moja propozycja jest taka byśmy, jeśli zgodzi się Pan 
Prezes firmy przybyć, byśmy w ten czas opracowali taką instrukcje i rozesłali do każdego, żeby 
każdy miał jasną sytuację. Natomiast druga sprawa o której była mowa, nieszczęśliwego Popłacina. 
Faktycznie 12 kwietnia odbyło się spotkanie z Panem Wójtem w obecności mieszkańców, którzy 
przybyli, bardzo owocne spotkanie, Pan Wójt zadeklarował się współpracować z nami. Natomiast 
w ostatni czwartek kwietnia w Kurierze Mazowieckim i w TVP Info Warszawa był reportaż pod 
tytułem „Ile osób ma jeszcze zginąć”. Przedwczoraj odbyło się spotkanie Komitetu już w składzie 
nowym z Panem Wójtem bo Pan Wójt jest członkiem naszego Komitetu i dzisiaj ukazał się ten 
artykuł „ Popłacin nie chce umierać”. Tutaj trzeba dodać że Gazeta Wyborcza chce zostać ,że tak 
powiem naszym patronem medialnym. Jeszcze jedna rzecz, w międzyczasie 21 marca na XXVIV 
posiedzeniu Senatu, nasza gmina i miejscowość Popłacin była tematem obrad Senatu na wniosek 
senatorów, jeśli ktoś by sobie życzył to ja to mogę położyć do wglądy, ja osobiście w tej chwili po 
wszystkich rozmowach, pismach jestem pesymistą co do powstania chodnika w najbliższym czasie.
Pan Wójt- zgadzam się z kolegą Przewodniczącym odnośnie tej gospodarki odpadami. Będziemy 
na bieżąco oceniać sytuację i dojdzie do takiego spotkania w najbliższym czasie. Nawet Pan Prezes 
prosił  o  takie  spotkanie  żeby  omówić  pewne  kwestie  związane  już  z  tak  jakby  realizacją 
postanowień zapisów przetargowych, oraz umowy, która niebawem zostanie przez nas podpisana. 
Taka instrukcja będzie, bo Pan Prezes wychodząc powiedział że będzie bardzo mocno weryfikował 
współpracę  z  firmą,  a  osobami  bądź  instytucjami,  które  będą  oddawały  odpady  bo  cena 
segregowanych jest, dlatego musimy mieć pewną świadomość, że będzie trzeba postępować z tymi 
odpadami  segregowanymi  w  sposób  odpowiedni.  I  prawdą  jest,  że  pojemniki,  które  są  na 
zmieszane, czyli te plastikowe pojemniki, to tak na dobrą sprawę powinien być pusty. Oczywiście 
gdy ktoś ma popiół, czy ktoś ma odpady takie, które nie podlegają segregacji np. pampersy, no z 
tym  już  się  nic  nie  da  zrobić.  Ale  gdy  w  tym  pojemniku  znajdzie  się  odpad,  który  podlega 
segregacji,  a  zadeklarowaliśmy  że  będziemy  segregować,  to  wtedy  firma  ma  prawo  nas 
zakwalifikować do grona tych którzy nie segregują i wtedy zupełnie inna będzie opłata, ale o tym 
mówiliśmy. Natomiast taka instrukcja, bo jest tu taka kwestia czy mamy myć czy nie, to uzgodnimy 
z Prezesem, żeby nie było wątpliwości. Dobrze że relacja jest bezpośrednia Wójt – Prezes, a nie 
Wójt – Związek i dopiero firma, która wykonuje te usługi. Będzie łatwiej na bieżąco korygować 
naszą współpracę. Natomiast jeśli chodzi o sprawę chodnika już omawianego i odmienianego przez 
różne przypadki to no trzeba być Proszę Państwa generalnie optymistą. Trzeba wierzyć w ludzi, 
których  się  reprezentuje  bo  sprawa  jest  trudna.  Twarde  warunki  GDDKiA  zostały  nam 
zaproponowane, gdzie w najbliższych latach, nawet bym był w tej kwestii większym pesymistą, bo 
nie ma miejsca w budżecie jeżeli chodzi o stronę budżetową gminy. To jest proces, który długo trwa 
i potem potrzeba dużych środków, które trzeba znaleźć w budżecie, żeby przeznaczyć na budowę. 
To nie będzie czas jednego, dwóch lat, ja myślę, że to będzie czas dłuższy. Natomiast nie można się 
bać tej perspektywy, trzeba pracować i zacząć już żeby ten początek był. Gdzieś są ludzie którzy 
potrzebują tego chodnika, jeżeli będą twarde warunki, tak jak były postawione w przypadku drogi 
w Lipiankach przez Starostę Płockiego, to już nie w grę będzie wchodziła kwestia finansowa, tylko 
kwestia czy ktoś wyrazi zgodę czy nie nie wyrazi zgody z tych mieszkańców, żeby ewentualnie 
zająć pasek, który częściowo będzie należał do mieszkańców. Tego się najbardziej obawiam żeby tu 
nas nie przyblokowali z Generalnej Dyrekcji,  powiedzą nam , że no tak,  chcecie chodnika, kto 
chce?, to tak wygląda że tam ma być gdzie nie dotyczy to naszego terenu. Tu są przepisy, czy 
Dyrektor  Generalnej  Dyrekcji  złamie  przepisy  i  powie,  że  odstąpi  od  zarządzenia  Ministra 
Transportu 1997 roku, i odstąpi od tej odległości 3,5 metra od krawędzi jezdni, czy pozwoli się 
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przybliżyć.  Dyrektor Dąbrowski wyraził zgodę. Przecież ten chodnik gdzie on jest od Brywilna 
Dolnego właściwie do Nowe Wsi to on nie jest 3,5 metra od krawędzi jezdni, rozporządzenie wtedy 
też  funkcjonowało,  jest  z  1999  roku.  Dyrektor  miał  odwagę  tylko  że  na  nas  spadła 
odpowiedzialność, że te chodniki nam dzisiaj spływają, są wąskie, my je remontujemy bo to jest po 
naszej  stronie.  Tak zrobiliście  tak  macie  nie  bierze  za  nie  tak  jakby odpowiedzialności,  ale  są 
aspekty bezpieczeństwa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta decyzja była bardzo dobra. Czy ten 
Dyrektor  na  to  pójdzie?.  Nie  wiem,  dlatego  też  Panie  Przewodniczący  mam  nadzieję,  że  na 
spotkaniu już takim merytorycznym z Panem Posłem i Dyrektorem, dojdzie do ustaleń. Nie wiem 
jakie to ustalenia będą, ale nam wszystkim, chyba nie ma tu osoby, której by nie zależało na tym,  
żeby chodnik czy w Popłacinie, czy gdziekolwiek indziej powstał bo to jest sprawa najistotniejsza 
dla  bezpieczeństwa nie  tylko  osób dorosłych bo z  dorosłymi  jest  różnie,  ale  chodzi  głównie o 
dzieci. Także to tyle co do tego pesymistycznego, Panie Przewodniczący głowa do góry.
Pan Andrzej Pietrzak - dziękuje bardzo czy są jakieś pytania do Pana Wójta?
Pan Waldemar Kijek – ja chciałem w sprawie tego chodnika. U nas na zebraniu wiejskim we wsi 
Wola Brwileńska była podjęta prośba do Pana Wójta, aby kawałek chodnika około 250 metrów koło 
Państwa Hołaszkiewiczów został zrobiony. Jak w tej  chwili  wygląda sytuacja z tym kawałkiem 
chodnika?.  Mogę  w  tej  chwili  powiedzieć  że  mam  informacje  że  na  99%  jest  zgoda  na 
przepuszczenie mieszkańców.
Pan  Wójt  –  Proszę  Państwa  jest  to  sprawa  podobna  jak  chodnika  w  Popłacinie.  Warunki 
podejrzewam, że będą takie same. Według mnie trzeba próbować kompleksowo rozwiązać, bo za 
chwilę Pan Grzegorz stanie,  za chwilę wstanie ktoś ze Starego Duninowa i  powie: a co z tym 
chodnikiem, i nie mam tutaj odpowiedzi bo jeżeli zaproponuje kompleksowo, zaproponujemy na 
tym  spotkaniu  w  Popłacinie,  to  Dyrekcja  podejrzewam,  że  stanie  na  takim  stanowisku  jakim 
stanęła, czyli jak chcecie to róbcie zgodnie z przepisami. Jeżeli chodzi o Popłacin to jest walka bo 
nie ma zgody, tu jest łatwiejsza sytuacja. Nie będzie zgód, , być może się mylę, ale znam tych ludzi,  
nie będzie zgód przynajmniej kilku żeby przejść przez teren prywatny zabierając nawet pół metra 
gruntu. Chodnik tak jak kanalizacja nie lubi sytuacji przerywanych, może chodnik bardziej,  ale 
kanalizacja mniej. Także jest tutaj determinacja w tym kierunku, żeby przybliżyć się do jezdni i 
żeby była zgoda Dyrektora,  żeby się podpisał pod takim rozwiązaniem. Dzisiaj  pisze wyraźnie, 
cytuje wszędzie po dwa razy w piśmie Rozporządzenie Ministra Transportu. Jeżeli on powie, że w 
takiej sytuacji możemy się przybliżyć i zaproponuje jakieś tam rozwiązanie, oczywiście nie takie 
drakońskie bo tutaj  jeszcze inne sytuacje  są,  które pewnie będą utrudniały nam podejmowanie 
decyzji, to tam walczymy o ten odcinek. Jak to poszerzę to porozumienie i ten optymizm Pana 
Przewodniczącego potwierdzę.  Będziemy w stanie  nie  jako gmina bo on to  samo zaproponuje, 
zróbcie  na  takich samych zasadach twardych,  zróbcie będziecie  mieli.  Tutaj  Wolę  Brywileńską 
wzioł bym jak by udałoby się coś ugrać w Popłacinie. Będę też próbował kompleksowo rozmawiać, 
ale też w taki sposób delikatny żebyśmy nie wyszli ze spotkania w jeszcze gorszych nastrojach jak 
żeśmy zaczęli  rozmowę. Dlatego trzeba tutaj  dość dużego spokoju  i  dyplomacji w  dyskusji z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych.  Jeżeli  Popłacin by się udało,  to łatwiej  by było nawet z 
naszych środków na tych samych zasadach zrobić bo to jest  inny odcinek, krótszy i  łatwiejszy 
odcinek nie wymagający wykupu gruntów bo na to nie mogę sobie nawet pozwolić. Już raz sobie 
pozwoliliśmy i  dzisiaj  walczę  o  to  z  Wojewodą,  żeby przedłużał  terminy,  czepiał  się  każdego 
szczegółu,żeby opóźnić termin wypłaty odszkodowań bo nie ma środków w budżecie już teraz 
takich  wolnych żeby fizycznie ludziom wypłacić,  bo to  jest  kwota  300 tyś  złotych za  przejęte 
grunty  pod  budowę  drogi  w  ramach  spec  ustawy  w  Brywilnie  Dolnym.  Nie  będę  Państwu 
rekomendował  żadnego  rozwiązania,  które  będzie  w  tym  kierunku  szło,  chyba  że  to  będzie 
nadzwyczajna sytuacja, ale to Państwo będziecie na koniec decydowali. Ja natomiast będą ostrożny 
bo fakt, że to rozwija region, ale przy naszym budżecie i możliwościach finansowych jest to trudna 
sytuacja.  Bardziej  bym chciał  pójść w kierunku Popłacina,  żeby grom spraw wzięła  Generalna 
Dyrekcja czy to przy remoncie jak mówią, że nie mogą to jest inwestycja, a na inwestycje nie mają 
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pieniędzy,  ale  żeby  wzięła  Generalna  Dyrekcja.  My przecież  dużo  wzięliśmy na  siebie,  także 
chociaż  by  na  spotkaniach  konsultacyjnych  odnośnie  tego  dużego  projektu.  Także  my się  nie 
odcinamy od problemów wręcz odwrotnie tylko nie na takich zasadach, żeby wykupić grunty i nie 
odpłatnie przekazać Generalnej Dyrekcji Drug Krajowych i Autostrad. To prawnie jest nie możliwe, 
ale zakład energetyczny też często na takim stanowisku stał, że bez przetargu to robił, bo oni są  
monopolistami. Tak nie można łamać prawa, a nas i społeczeństwo stawiać przed tak jakby nie 
mocą wykonania potrzebnych zadań. Popłacin mnie kiedyś pytał zresztą na spotkaniu, dlaczego Pan 
Wójt nic dla Popłacina nie robi. Ja mówię, że odwrotnie to jest, czego nie ma Popłacin, jedynie nie 
ma ścieżki rowerowej i dobrej drogi, która mam nadzieję, że się pojawi, czyli będzie remont i nie 
ma  ścieżki  pieszo  -rowerowej  to  jedyne  rzeczy jakich  nie  ma  Popłacin.  Jeżeli  skalę  problemu 
przemierzając na życie to rzeczywiście jest to duży problem.
Pan Andrzej Pietrzak – Dziękuje bardzo, myślę że przejdziemy do punktu 4, bo to wszystko jedno 
z drugim zaczyna się mieszać. Po interpelacjach ogłoszę przerwę.

Punkt 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych

Pani Agnieszka Błaszczyk sołtys Popłacina –  Panie Wójcie moja interpelacja dotyczy mostków 
przejazdowych  na  terenach  popłacińskich.  Działalność  bobrów  spowodowała,  że  jeden  jest 
całkowicie zarwany, drugi w połowie można przejść, ale nie przejechać, a trzeci jest skutecznie 
nadwyrężony.  Wraz  z  zainteresowanymi  rolnikami  złożyliśmy  pismo  z  prośba  o  remont  do 
Zarządcy Kanałów, lecz pracownik poinformował mnie, że jest t o Urząd Marszałkowski. Byśmy 
prosili Pana Wójta o wsparcie, żeby Pan przysłał jakiegoś pracownika, żeby ocenił te zniszczenia i 
naprawdę, żeby jakieś pismo ponaglające bo za trzy, cztery tygodnie zaczną się sianokosy potem 
wypas bydła. Naprawdę nie ma jak się dostać na pola.
Pan Wójt – ile tych przypadków jest?
Pani Błaszczyk –  dwa są całkowicie  do remontu,  trzeci  do naprawienia.  Panie Wójcie  my już 
braliśmy  pod  uwagę  przez  chwilę,  że  może  sami  wyremontujemy  te  mostki,  ale  nie  mamy 
możliwości  ani  sprzętu.  Tam jest  potrzebna  koparka,  tam po  prostu  te  wzmocnienia  betonowe 
poprzewracały się,te dreny takie betonowe pozapadały się, leżą w wodzie, nie damy rady sami. 
Jeden ten mostek, bobry całkowicie zatkały dreny, więc woda sobie wydrążyła gdzieś tam z boku. 
Gdybyśmy to zawalili  to  znowu nie  będzie drożny i  ta  woda znowu się  wyleje.  Także bardzo 
prosimy o pismo do Zarządcy ponaglające, żeby ten remont jak najszybciej wykonać.
Pan Wójt – dobrze postaram się pomóc
Pani Błaszczyk –  jeszcze w kwestii formalnej, to co powiedział Pan Michalski, jeśli chodzi o tą 
informację to rzeczywiście przydały by się takie szkolenia bo ludzie pytają o tą segregacje, żeby po 
prostu wiedzieli  jak segregować.  Także jeżeli  nie  instrukcja to  może zebrania ,  przysłać kogoś 
kompetentnego, żeby mógł uświadomić mieszkańców jak segregować.
Pan Wójt –  Myślę że zebrania swoja drogą.  ja proponuję, żeby do każdego domu dotarła taka 
instrukcja. Bo tylko część społeczeństwa chodzi na zebrania
Pani Błaszczyk –  mówienie jest inne niż kartka, owszem my te instrukcje możemy do każdego 
zanieść,  ale  jeżeli  przyjdzie  człowiek  i  wytłumaczy to  jest  całkowicie  inaczej.  I  jeszcze  jedna 
sprawa  Panie  Wójcie,  trzecia,  powiedział  Pan  że  w  tym  roku  będziemy mieli  wymieniane  te 
najstarsze lampy prawda. Mieliśmy taki problem bo te lampy przez miesiąc w ogóle się nie paliły, 
dopiero teraz po interwencji palą się, ale nie wiadomo czy znowu nie zgasną.
Pan Wójt – chęci są, częściowo będą wymieniane mamy na to dwa lata, w tym roku część zostanie 
wymieniona w przyszłym roku pozostałe.  W 100% Popłacin będzie miał wymienione lampy za 
kwotę ponad sto tysięcy złotych
Pan Grzegorz Śpiegowski –  Ja Panie Wójcie w sprawie dwóch dróg.  Już mówiłem na komisji, 
żeby naprawić na Jeżewie  pod lasem ta co idzie  wzdłuż osiedla.  Również taka droga jest  na 
Starym Duninowie od figurki w  stronę Pana Niewiadomskiego, też należało by tą drogę uzupełnić 
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troszkę.  I jeszcze moje pytanie w sprawie chodnika na Starym Duninowie od Pana Gościniaka w 
stronę Nowego Duninowa do figurki. 
Pan Wójt –  w chwili wolnej uzupełnimy drogę.
Sołtys Nowego Duninowa Pani Teresa Michalska – ja chciałabym zgłosić naprawę przepustu na 
ul. Wierzbowej, tam dalej troszeczkę, krąg się zarwał i tam jest duża dziura.
Sołtys Woli Brwileńskiej Pani Stefańska Maria – ja chciałam zapytać kiedy będą koszone rowy 
przydrożne. Oraz sprawa chodnika w Woli Brwileńskiej on jest całkowicie zdewastowany, czy da 
radę z tym chodnikiem coś zrobić czy nie?
Pan Dyrektor Gimnazjum Paweł Adamkowski –  idąc dzisiaj  na sesję,  zauważyłem dziurę w 
chodniku przy ul. Gostynińskiej. Tam jest nieduża dziura, ubytek chyba jednej kostki, natomiast 
bardzo mocno wypłukana jest  podbudowa tak na ok pół  metra.  Mówię nie  o wieżdzie tylko o 
chodniku.  W zeszłym roku tam jedno dziecko wpadło  w studzienkę,  bo była  studzienka jakoś 
felerna, w tej chwili chodzą tam dzieciaki i jedna burza i może być jeszcze gorzej. Szczerze mówię 
wypłukana jest mocno podbudowa.
Sołtys Dzieżąznej Pani Gątarek Barbara – na poprzedniej sesji zgłaszałam kierunkowskaz jak się 
zjeżdża z drogi krajowej na Dzieżązną na tym drugim zjeździe. Do dzisiejszego dnia nie ma znaku.  
Tam  byli  panowie  z  tych  prac  interwencyjnych  poprawiali  znaki,  i  jest  znak  tam  na  drodze 
asfaltowej, tam jak się jedzie na dworek, nie wiem kto go tam wkopał tam na tej miękkiej drodze.
Pan Wójt – kierunkowskaz rozumiem przy drodze krajowej?
Pani Gątarek - tak, ale znaki ustawiali i wkopali na tym miejscu co nie trzeba. Jeszcze o wyminę 
tablic informacyjnych bym prosiła tam koło remizy, bo jest tak dużo szpilek że nie można pinezki 
jednej wsadzić żeby wywiesić informację.
Bolesław Szymanski-  mieszkańcy pytają  się  jak  będzie  z  odbiorem odpadów.  Są miejsca,  że 
mieszkańcy ok 300 metrów muszą ciągnąć kosze z odpadami i to jest zależne czy on ciągnie czy nie 
od kierowcy z Remondisu. Rzekomo nie są ustalone jakieś tam drogi dojazdowe, gdzie, jak i co. 
Ciekawe jest jeszcze to, że kierowcy z olejem opałowym, samochodem o tych samych gabarytach 
wjeżdżają, a tutaj nie można bo to, bo tamto. Kierowcy wygodniej jest jechać po szosie, żeby ktoś 
tam 200 czy 300 metrów ciągnął pojemnik, a jak tych pojemników nie będzie jeden tylko dwa, trzy 
to będzie dużo gorzej. Według mnie to powinna być ustalona trasa między Remondisem, a gminą, 
pokazanie gdzie i jak, w które miejsca powinni podjeżdżać i powinni to wiedzieć mieszkańcy czy 
pod jego posesje podjedzie ten samochód czy nie podjedzie.
Sołtys Trzcianno- Jeżewo Pani Halina Zalewska – ja chciałam zgłosić wywóz drzewa z lasu. 
Mieszkańcy twierdzą, że wywóz ten prowadzony jest w stronę Starego Duninowa, a mógłby się 
odbywać do Środonia tą drogą, od Augustyniaków w tą drogę do Starego Duninowa. Bardzo często 
Pan Oleczek tą drogę wskazuje. Druga sprawa to śmieci przy drodze na gostynińskiej trasie w tą 
żużlową są wystawione worki, jakby była jakaś możliwość zabrania tego. I światło na Jerzewie, 
zgłaszałam to już dużo wcześniej, lampa tam gdzie mieszkali kiedyś Państwo Keplin to jest chyba 
numer 4 czy 5 i tam się nie świeci dłuższy czas.
Pan Jerzy Nowacki – chodzi o drogę, którą w czasie komisji objeżdżaliśmy, tą na Lipiankach tą 
utwardzoną, nawet nie zauważyłem że była robiona.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuje bardzo, nie ma więcej interpelacji, ani zapytań?, w takim razie 
ogłaszam 10 min. przerwy.

Punkt 5. Informacja z działalności GOPS za 2012r.

Pani Katarzyna Stawicka Kierownik GOPS w Nowym Duninowie – obowiązek przedstawienia 
Radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej 
wynika z zapisu z ustawy o pomocy społecznej. Przedstawione przeze mnie sprawozdanie za 2012 
rok ukazuje różnorodność i wielorakość działań podejmowanych przez ośrodek w ramach zapisów 
ustawowych.  Szczegółowo  przedstawiłam  dane  dotyczące  liczby  świadczeniobiorców  oraz 
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wysokość  realizowanych  poszczególnych  świadczeń  pomocy  społecznej.  Opisałam  również 
działalność  ośrodka  w  zakresie  podejmowanych  zadań  mających  na  celu  przeciwdziałanie 
marginalizacji  i  wykluczeniu  społecznemu  mieszkańców  gminy.  Gdyby  były  jakieś  pytania 
odnośnie sprawozdania to bardzo proszę.
Pan  Waldemar  Kijek  –  chciałbym  bardzo  podziękować  Pani  Kasi  za  współpracę  z  naszym 
stowarzyszeniem „Wisła” w sprawie pomocy tym naszym najbiedniejszym rodzinom, w sprawie 
rozdysponowania żywności z banku żywności, pani kierownik i wszystkim tym co brali w tym 
udział  bo  to  jest  ciężka  praca  fizyczna  i  psychiczna.  Ok  15  ton  w  ubiegłym  roku  zostało 
rozdysponowane, to trzeba było przewieść, przenieś i rozdysponować jak również prowadzić całą 
dokumentacje tej pracy. Jeszcze raz bardzo dziękuje.
Pani  Kasia  Stawicka  – ja  również  chciałabym bardzo  podziękować  za  współprace,  ponieważ 
gdyby nie organizacja nie mieli byśmy możliwości pozyskiwania tak dużej ilości żywności, a to jest 
tak duży zastrzyk w obliczu ograniczonych możliwości finansowych jakimi dysponuje ośrodek, tak 
więc bardzo dziękuje.
Pan Andrzej Pietrzak – Dziękuję bardzo ja myślę że również podziękuję w imieniu całej Rady, 
obydwom partnerom za to że wspomagają naszych mieszkańców w widoczny sposób bo często 
jestem w urzędzie  i  widzę  ludzi  wychodzących  z  wielkim zadowoleniem na  twarzy.  Dziękuję 
bardzo. Czy są pytania do przedstawionej informacji?. Cóż skoro nie ma pytań uważam że wysoka 
Rada informację przyjęła. Przystępujemy do punktu szóstego;

Punkt 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Nowy Duninów

Pani Kasia Stawicka –  Również sporządzenie i  przedstawienie Radzie Gminy oceny zasobów 
pomocy społecznej wynika z zapisów ustawowych o pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy 
społecznej w gminie Nowy Duninów przedstawia funkcjonujący na terenie gminy zasoby w oparciu 
o analizę lokalnej sytuacji demograficznej, społecznej i instytucjonalnej, a więc co posiadamy i co 
powinniśmy posiadać w celu zaspokojenia potrzeb życiowych mieszkańców. Analizując tą ocenę 
zasobów trzeba mieć świadomość, że kondycja finansowa gminy jak również coraz większa liczba 
zadań  nakładanych  na  gminę  bez  wsparcia  finansowego dość  znacząco  determinują  możliwość 
realizowania projektów czy programów jakiś wartościowych dla lokalnego społeczeństwa. Dlatego 
też w głównej mierze realizowane są zadania obligatoryjne. Gdyby były jakieś pytania do oceny to 
bardzo proszę.
Pani Ewa Kowalak – Ja mam takie jedno pytanie, tutaj na komisjach uzyskałam takie częściowe 
wyjaśnienie, ale Pani Kasia jest to skorzystam. Powody udzielania pomocy i wsparcia, tutaj chodzi 
o  ubóstwo to  jest  strona  5.  I  mamy tak,  że  w roku 2010 było  to  9  rodzin  w 2011r.  17,  a  w 
2012r.czyli rok oceny 98 rodzin. Tłumaczono mi, że się jakieś wskaźniki zmieniły, że ta liczba tak 
wzrosła
Pani Kasia Stawicka - część tych danych wyznaczonych jest automatycznie z progromu. W 2012 
przyjęliśmy, że praktycznie ubóstwo dotyczy tych wszystkich rodzin, które nie spełniają kryterium 
dochodowego w minionych latach braliśmy pod uwagę rodziny, które nie maja w ogóle dochodu 
przez dłuższy okres czasu.
Pani Ewa Kowalak –  to tak drastycznie wyglądało,  dlaczego aż tak bardzo wzrosło.  Dziękuję 
bardzo.
Pan Wójt –  mieliśmy dylemat w jakiej  formie Państwu tą informację przekazać, czy w formie 
elektronicznej czy w formie pisanej. Zdecydowaliśmy z Panią Kierownik, że w formie pisanej. Fakt 
że tu jest  drobnym drukiem, oszczędnościowo robione,  ale  tu  jest  cała wiedza na temat naszej 
gminy w tym obszarze. Dlatego właśnie chciałem, żeby Państwo mieli dokładnie napisane, żebyście 
mogli sięgnąć. Jest  tutaj cała historia naszego społeczeństwa, które podlega w różnych okresach 
pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dobrze taką wiedzę mieć. To ubóstwo u nas ma 
charakter  rosnący,  ale  pewna  grupa  osób  jest  od  wielu  lat  na  utrzymaniu  Gminnego  Ośrodka 
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Pomocy Społecznej i nie ma na dzień dzisiejszy większych nadziei na to, żeby ci ludzie zmienili 
swoje  życie  na  lepsze.  Nawet  stosując  różne  formy  pomocy,  poprzez  bank  żywności, 
stowarzyszenie, tym samym GOPS, zwalniając tym samym jakby możliwości uczestnictwa budżetu 
gminy w tych sprawach pomocowych. Bo jeżeli byśmy kupili, też niejednokrotnie mówiłem, 15 tyś 
ton żywności to jakie to by były potężne pieniądze, trzeba by było te pieniądze może nie w takim 
zakresie, ale w jakimś zakresie wydać z budżetu gminy, bo to jest zadanie własne utrzymania tych 
ludzi, może kolokwialnie powiem przy życiu. Dlatego też dobrze jest mieć taki podręcznik pod ręką 
i zajrzeć do tych sytuacji, które na co dzień nękają tutaj nas wszystkich. I dane problemy często z 
biegu omawiamy i przechodzimy dalej, ale jak się człowiek zetknie z tymi problemami to dopiero  
zdaje sobie sprawę jaka to jest ciężka problematyka, i jaka to jest skala problemów, gdzie ciężko 
sobie poradzić maja z doświadczonych pracowników, którzy w tym zakresie są przygotowani do 
niesienia pomocy.  Także jeszcze raz dziękuję za te działania  Pani  Kasi i  całego zespołu,  bo ja 
powiem Pani że trochę się boję na górę wchodzić, bo Pani Kasia to jest już przyzwyczajona do 
wizyt naszych mieszkańców, bo trzeba mieć bardzo twardą skórę pracując w tym obszarze. Także 
dziękuję za pomoc. 
Pan Andrzej Pietrzak –  dziękuje bardzo czy są jeszcze pytania? Skoro nie ma stwierdzam, że 
Wysoka Rada ocenę przyjęła.

Punt 7. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego

Pan  Wójt  –  Proszę  Państwa  materiał  jaki  Państwo  Radni  otrzymali  odnośnie  informacji  i 
przygotowań gminy do sezonu turystycznego. Oczywiście z wiosną, tak jak powiedziałem ruszyły 
prace przygotowawcze. Jest ładnie na terenie gminy i to bardzo ładnie, ale trzeba jeszcze trochę 
popracować.  Pracujemy w różnych  obszarach  i  w tych  związanych  z  utrzymaniem czystości  i 
porządku  na  terenie  gminy,  ale  współpracujemy z  wieloma  instytucjami,  które  promują  naszą 
gminę,  które  mają  informacje  na  temat  gminy,  gdzie  można  wypocząć,  jak  można  wypocząć, 
również  promujemy  w  ramach  takiego  projektu  medialnego  Telewizyjny  Kurier  Gmin.  Różne 
obszary naszej  działalności,  tym co możemy się  pochwalić  czy też pokazać,  co  jest  piękne na 
terenie gminy, że warto tutaj korzystać z usług świadczonych przez szeroko pojęte pojęcie Gmina 
Nowy Duninów. Tu również wzorem ubiegłego roku będzie zatrudniony na kąpielisku w Soczewce 
ratownik,  ten  sam.  Bardzo  dobrze  sprawują  się  ci  panowie,  sprawdzona  firma  za  niewielkie 
pieniądze, ale klimatycznego nie płacą więc jedno w drugie wchodzi. Także te wszystkie sprawy 
związane z sezonem turystycznym są na bieżąco realizowane. Mam nadzieję że znajdziemy jakieś 
możliwości finansowe jeżeli chodzi o Nowy Duninów, zresztą Państwo widzicie te stawy podniosły 
w  sposób  wyraźny prestiż  tej  miejscowości  jest  miło,  fajnie,  oczywiście  te  stawy to  strzał  w 
dziesiątkę. Mam nadzieję że się uda dalszy etap pracy przy stawach w Nowym Duninowie. Jeszcze 
jakby się udało, bo jest element też związany z turystyką w Gminie Nowy Duninów, ten chodnik o 
którym  mówiliśmy  to  też  jest  nić  łącząca  Połocczan  z  Gminą  Nowy  Duninów.  Służąca 
bezpieczeństwu nie tylko naszym mieszkańcom, ale i tym co do nas w sposób niezmechanizowany, 
rowerami  czy nawet  na  pieszo  przybywają,  bo  to  nie  jest  tak  duża  odległość.  Można  by było 
również poszerzyć tą naszą ofertę. Uczestniczymy również w takim projekcie, na razie na etapie 
dokumentacji, dotyczącą ścieżek zdrowia, 22 kilometry od Płocka po Sendeń, Lucień przez cała 
gminę. Potem problemy własnościowe będą głównym tematem, że dostaniemy pieniądze na ten cel 
projektowy. Także musimy w tym kierunku iść pokazywać tą naszą gminę jak również troszczyć 
się, żeby ci co przyjeżdżają z westchnieniem wspominali o naszej gminie i powracali tutaj. Bo nikt 
nie przyjedzie jak jest brudno, nieprzyjemnie, jak nie ma dobrej oferty. Zobaczcie Państwo jeszcze 
jakiś czas do tyłu 2, 3 czy 4 lata nie było gdzie pójść zjeść obiad, dzisiaj kilka restauracji mamy na  
terenie gminy Nowy Duninów, kwestia wyboru. Także zmienia się to na lepsze, ale przed nami 
jeszcze dużo do zrobienia. Także sezon turystyczny, mam nadzieję, że pogoda będzie bo to służy 
wszystkim, a my będziemy się starali. Mamy przyjętych 20 osób tutaj Wojtek z Waldkiem maja 
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pod  nadzorem  czy  współpracą,  że  tak  powiem  kierownikiem  czy  z  zastępcą  moim  w  miarę 
skutecznie są wykonywane wszystkie prace, które są pilne. Jest tego bardzo dużo bo trawa rośnie 
szybko, a pogoda służy jest fajnie, ale mamy problemy, nie nadążamy. Mam nadzieje, że to się  
ustabilizuje.  Także  tyle  o  przygotowaniach  do  sezonu  turystycznego.  Regaty  to  już  Państwu 
mówiłem,  jest  w  kalendarzu  imprez,   piękna  impreza,  która  weszła  do  kalendarza  czyli  ta 
sołtysiada. Tutaj Pani Przewodnicząca czuwa, a odbędzie się 27 lipca, można już trenować, Pani 
Przewodnicząca przekaże szczegółowy harmonogram, ale to w późniejszym terminie. Spotkania 
będą, będzie bogatszy ten turniej jak zwykle co roku. Jest generalnie na terenie gminy wiele imprez, 
które  nam  się  podobają,  a  nasz  kalendarz  imprez  przewiduje  ich  11  na  terenie  gminy  Nowy 
Duninów. Jest to dużo, bo nie mówimy tylko o regatach żeglarskich, ale jest jeszcze 10 pozostałych  
imprez  na  trenie  gminy promujących,  dających  ludziom odrobinę  odpoczynku  od codziennych 
problemów i trudów.
Pan Leszek Wiśniewski – ja chciałbym Panie Wójcie przypomnieć, bo te regaty i to wszystko nad 
tą Wisłą się odbywa, ale dwa wjazdy mamy przepiękne, ten chodnik też nie mówię, tam samochody 
to tylko skaczą po nich, te wjazdy na ul. Alei i przy moście zaraz tym pierwszym. Warto by było 
przy tej płycie troszeczkę cementu zalać bo tam druty wystają.
Pan Wójt – mam nadzieje że zanim dojdzie do regat to nastąpi modernizacja.
Pan Krzysztof Piłatowicz – na następne regaty będzie zrobione.
Pan  Wójt  –  Proszę  Państwa  jeszcze  jedna  informacja,  żebyście  Państwo  nie  byli  zaskoczeni 
szczególnie ci,  którzy korzystają  z linii  nr 14 w okresie wakacyjnym. Prezydent miasta Płocka 
przysłał  do  mnie  pismo,  żebym zapłacił  za  kursy linii  14  czyli  tej  8  sezonowej.  Niestety  nie 
wyraziłem zgody na to, bo nie raz mówiliśmy o tym że Płock za bardzo do nas nie chce dopłacać, 
chociażby jeśli chodzi o wodę, ścieki. Z punktu widzenia  naszego interesu dobrze jest, żeby jak 
najwięcej  osób do nas przyjeżdżało no,  ale  to Płocczanie najczęściej  przyjeżdżają,  więc miasto 
powinno się zatroszczyć o wypoczynek dla swoich mieszkańców i sfinansować jak do tej pory to 
robiło.  W  tamtym  roku  chciało  żeby  to  gmina  zrobiła,  ale  nie  ma  zgody  Wójta  na  takie 
finansowanie linii zielonej pod numerem 8,  były by to dodatkowe kursy, te które w dni wolne od 
pracy nie funkcjonują. Jeżeli ktoś będzie pytał to taka jest moja decyzja bo nie mam środków na 
dodatkowe dofinansowanie, które nigdy nie było to prezydent martwił się o swoich mieszkańców, a 
teraz prosi żeby Wójt się zamartwił o jego mieszkańców gdzie on ma 600 milinów budżet, a my 
mamy 10 milionów.
Pan Wiesław Michalski – czyli rozumiem że od początku do końca wakacji autobusy 8 z literą 
szkolny nie będą jeździć?. 
Pan Wójt – szkolne nie będą jeździć tylko robocze będą jeździły. Szkolne nigdy nie jeździły tylko 
były  dołożone  te  letnie  do  Soczewki,  ja  nie  mówię  że  będą  nie  jeździć  absolutnie,  tylko  że 
prezydent zwrócił się do mnie żebym pokrył koszty tych kursów, nie wyraziłem na to zgody, a 
prezydent co zrobi to ja nie wiem. Czy tak jak do tej pory  te kursy były finansowane przez miasto,  
natomiast teraz szukają oszczędności i  pieniędzy u nas,  gdyby był nadmiar to może byśmy się 
zastanowili, ale to jest różnie. Obserwuje tą 8, w jedna stronę jedzie w zależności od pogody, jak 
jest  byle  jaka  pogoda  jedzie  pusta,  jak  jest  ładna  pogoda  to  parę  osób  jedzie  zresztą  Pan 
Przewodniczący tez widzi, potem wracają bo każdy chce się tutaj zrelaksować to lepiej tą 8 wrócić 
bez zobowiązań i utrudnień relaksacyjnych. Wydaje mi się, nie wiem jakie państwa jest zdanie, bo 
moje jest takie że ja niestety nie mogę sobie pozwolić na to,  i znaleźli środki no to. Powiedzmy Ze 
możemy rozmawiać, no ale moje zdanie jest w tej kwestii takie.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuje bardzo, proszę bardzo czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania?. 
Skoro nie ma uważam że informacja została przyjęta. Przystępujemy do punktu 8.

Punkt 8. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie Gminy Nowy Duninów

Pan Andrzej Pietrzak -Państwo Radni otrzymaliście taką informację, uważam że bardzo ładnie 
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przygotowaną. Jest z nami dzisiaj Druh Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Józef Łuczak. Wydaje 
mi się że jeżeli Druh Prezes zechce kilka słów komentarza do tej informacji, i jak będą pytania to 
bezpośrednio do Druha Prezesa, myślę że będzie w stanie jakiekolwiek wątpliwości wyjaśnić.
Prezes  Gminny  OSP Józef  Łuczak  – chciałem  się  odnieść  do  tego  punktu  końcowego  - 
pozyskanie sprzętu ratowniczego i mamy tu taki pod tytuł samochody pożarnicze – nowe, tu jest 
troszkę z wyprzedzeniem. Myśmy już na zebraniu i wszędzie ustalali taką sprawę, bo jak wiemy 
wszystkie gminy w powiecie skoro te pieniądze z instytucji wszelkiego rodzaju przychodziły to 
pokupowali  sobie  nowe samochody,  to  znaczy po prostu  uzupełnili  samochody.  My też  mamy 
samochód i nie mówię że mamy coś źle, tylko że ten samochód ma 37 lat i przyjdzie taki czas, że 
jakaś tam instytucja u góry powie, że ten samochód ma 35 czy 40 lat to trzeba go wycofać. My w 
takiej sytuacji jako część krajowego systemu i jako gmina zostajemy bez zabezpieczenia. Te dwie 
jednostki są mobilne, dają sobie radę nie można powiedzieć, że są złe. Jeżeli ten samochód nowy 
zakupić, to kosz takiego samochodu to ok 600 parę tysięcy, 660 tysięcy, a na obecną chwilę 680 
tysięcy, to Urząd Gminy musi zabezpieczyć. Ja nie mówię, że w tym roku, ale na przyszły rok, jest  
to granica bodaj że do 160 tysięcy. Innym dają instytucje, ale te instytucje przestają już dawać, dają  
pieniądze  powiedzmy  tam  ochrona  środowiska,  Zarząd  Główny,  Komenda  Główna,  PZU, 
Marszałek Województwa, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. U nas powiat się stara żeby 
każdego roku jedna gmina  ten  samochód próbowała  kupić  jak  ją  stać  oczywiście  na  100 parę 
tysięcy bo resztę instytucje mogą dołożyć. Żeby to nie był pięć gmin bo wiadomo zawsze ta bogata 
kupi. Pokupowały gminy Słupno, Bulkowo i jeszcze jakieś tam. Ci co mieli pierwsi pieniądze to 
pokupowali, teraz te instytucje, które wymieniłem wszystkie się wycofują. Mam nawet przykład 
taki,  wyobraźcie  sobie  Państwo  Radni  że  w  roku  2012  na  OSP było  cztery  miliny  dwieście  
dziewiętnaście przecinek dwa tysiące złotych, a w roku 2013 jest dwa miliony dwieście czterdzieści 
cztery przecinek sześć, także spadło, aż o 46,8%. Te gminy po prostu pozakupywały sprzęt bo te 
instytucje, które tutaj wymieniałem dawały pieniądze, ale one się też teraz ograniczają i pieniędzy 
nie będzie. Uważam że jeśli w przyszłym roku nie wykorzystamy to będzie problem. Kiedyś ten 
samochód może się zepsuć, albo mogą nam powiedzieć nie będziecie dalej jeździć ze względu na 
bezpieczeństwo. My z Panem Komendantem już skromnie załatwiamy, wszystkie jednostki, które w 
powiecie  planowały  już  zakupiły  samochody,  była  by  kolej  teraz  na  Duninów.  Jak  się  na  to 
zapatrują radni ja nie wiem, mam tylko takie odczucie, że jakbyśmy dali te sto parę tysięcy to 500  
tysięcy by przyszło z Urzędu Gminy i na 20 czy 30 lat byśmy mieli z głowy.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuję bardzo. Ja tylko dodam że wpłynęło pismo od jednostki OSP w 
Nowym Duninowie, w zasadzie zarząd tu jest podpisany od Rady Gminy, ja może przeczytam bo to 
nie jest długie.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie zwraca się z uprzejmą prośbą do Rady 
Gminy  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  w  kwocie  ok.  160  tyś  złotych  na  2014  rok. 
Zabezpieczenie  wyżej  wymienionych  środków finansowych  jest  niezbędne  na  zakup  średniego 
samochodu gaśniczego dla OSP Nowy Duninów włączonej do krajowego systemu ratowniczo - 
gaśniczego.  Nadmieniamy,  że samochód będący w podziale  bojowym jednostki  użytkowany od 
ponad  35  lat  jest  (  wyeksploatowany  )  i  jego  dalsze  użytkowanie  stwarza  zagrożenie  dla 
ratowników biorących udział  w akcji.  Mając na względzie  powyższe,  względy operacyjne oraz 
bezpieczeństwo mieszkańców gminy – prosimy jak na wstępie.
Pan Józef Łuczak – tam pisze ok 160 tysięcy, jeśli te firmy bądź instytucje, o których mówiłem 
dadzą pieniądze to być może że gmina nie będzie musiała dawać te 160 tysięcy.  Oni sobie tak  
planują, że gmina da 160 tysięcy to resztę dadzą te instytucje, ale gdy będą dobre układy to te 
instytucje dadzą i na gminę przypadnie powiedzmy gdzieś 50 tysięcy, ja strzelam, ale tak może być. 
Jak myśmy kupowali  Forda,  to  PZU dało nam 50 tysięcy,  drugie małe  PZU 2600.00 i  Zarząd 
Główny dał nam 50 tysięcy, a samochód  Ford kosztował 128 tysięcy, także Urząd Gminy dołożył 
tylko tą końcówkę plus tam była taka faktura na 5 tysięcy bo lawetą przywozili go z Częstochowy 
do Warszawy na pokaz. Oni sobie przewieźli, a nam kazali zapłacić, a myśmy się wcale o to nie 
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prosili, ale to już nie ważne.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękujemy, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania do danych zawartych 
w informacji to proszę. Ja tylko dodam że ten problem musimy rozważać, ale dyskusja będzie się 
toczyć przy tworzeniu budżetu. Rozmawiałem z Panem Wójtem jeszcze musimy wziąć poprawkę, 
jeśli  byśmy  mieli  wystąpić  o  wsparcie  finansowe  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska o drugie 160, czy w ogóle mamy zdolność kredytową jako budżet gminy, bo z naszej 
strony się podwaja za chwilę zostanie to umorzone, ale Regionalna musi wyrazić nam pozytywna 
opinię  na  temat  tego  wystąpienia  w  sprawie  pożyczki  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska.
Pan Józef Łuczak – i właśnie trzeba się wcześniej zastanawiać żeby potem jak przyjdzie ten okres, 
pieniądze są, albo nie ma, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy.
Pan Wójt – ja może kilka słów na temat tej informacji. Tak się składa że my wspólnie z Prezesem 
zarządzamy naszymi jednostkami,  ja jako Wice Prezes jestem w podwójnie trudnej sytuacji,  bo 
chciałoby  się,  żeby  jak  najlepiej  były  usprzętowione  nasze  jednostki.  Potem  zderzamy  się  z 
budżetem i to różnie wygląda. To prawda że kończą się już dobre czasy dla Straży Ochotniczej. 
Generalnie u nas Straż z różnej pomocy korzystała i coraz trudniej jest pozyskać środki na zakup 
sprzętu. Dlatego dobrze, że nasze jednostki maja ten sprzęt w dobrym stanie, są dobrze doposażone, 
są to  jednostki,  które wykazują się szczególnymi umiejętnościami,  bardzo wysoko są oceniane. 
Wyjazd  do  pożaru  100%,  czyli  mobilność  ochotników jest  w  krajowym systemie  rewelacyjna 
najlepsza jednostka.
Pan Łuczak – mam dane z 7 lat, także wszędzie jest 100% wyjazdów, mówię o tych wyjazdach, do 
których żeśmy byli powołani, bo wyjazdów jest 50 czy 70 na terenie gminy, ale nas powiadamiają. 
Stanowisko dowodzenia woła nas do 50 i te 50 zawsze mamy, kiedy byśmy byli wzywani 100%.
Pan Andrzej Pietrzak – pozwólmy Panu Wójtowi skończyć, Pan Prezes się odniesie do tego.
Pan Wójt  – rzeczywiście  mobilność  strażaków jest  niesamowita,  100%,  czyli  to  też  o  czymś 
świadczy, że nie tylko mamy sprzęt i inwestujemy w doposażenie jednostek, ale też mamy dla kogo 
ten sprzęt kupować i że ten sprzęt na potrzebę jest uruchamiany w sposób natychmiastowy bez 
żadnych opóźnień czy też w ogóle nie wyjedzie bo nie ma składu. Strażacy muszą wykonywać 
swoja pracę coraz profesjonalniej, muszą być szkoleni bo dzisiaj nie jest tak łatwo być strażakiem, 
że tylko w nazwie strażak, ale to jest człowiek, który musi posiadać wielkie umiejętności, odwagę i 
chęć służenia innym ludziom. Dlatego na ręce Prezesa składam podziękowania Druhom Starzakom. 
Odnosząc się do kwestii potrzeb związanych z zakupem straży, to na tym polega samorząd i to jest  
ciężka praca, że tam z jednej strony mamy chodnik w Popłacinie i nie wiadomo jak losy się potoczą 
z drugiej strony straż, która chce pieniądze, a z trzeciej strony problemy w oświacie, place zabaw 
dla maluchów, rozbudowa oczyszczalni ścieków, którą musimy wykonać bo tam 1,5 miliona leży na 
kącie marszałka. Mamy kanalizację Woli Brwileńskiej, mamy możliwość pozyskania środków na 
drugą  część  zagospodarowania  stawów w Nowym Duninowie,  mamy perspektywę  związaną  z 
budową dróg w ramach programu powiatowego czyli Kamion, Grodziska, Brzezinna Góra. I teraz 
bądź tu mądry człowieku, żeby tą krótką kołdrę tak podzielić,żeby to było w zgodzie z Regionalna 
Izbą Obrachunkową i z potrzebami, które są pilne. Trochę strażacy w tym piśmie przesadzili, że ten 
samochód  zagraża  bezpieczeństwu  strażaków,  gdyby zagrażał  to  by  go  trzeba  było  wycofać  z 
podziału. Nie może pojazd zagrażać bezpieczeństwu już na wstępie zanim zostanie uruchomiony, 
ale  to  taki  chwyt  marketingowy,  żeby  wzmocnić  potrzebę  i  słusznie,  ale  tak  nie  jest  jak  jest 
napisane, bo kwestia jest taka czy uda się nam znaleźć środki. Będziemy Panie Prezesie szukali, na 
pewno na zewnątrz, dodatkowo ta kwestia z Wojewódzkim Funduszem, to nie jest prosta sprawa o 
tym się nie mówi, Przewodniczący wspomniał. To my musimy wziąć pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu i jak on zostanie wprowadzony, oczywiście koszty pożyczki trzeba pokryć, bo to nie jest  
tak, że się daje pożyczkę. Natomiast my musimy uzyskać opinię określonych instytucji i potem jak 
on zostanie wprowadzony do podziału bojowego to automatycznie oczywiście spełniając wszystkie 
warunki po kolei zgodnie z umową pożyczki, dopiero ta pożyczka może być umarzana w 100%, 
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także jeszcze to do tego dochodzi. Dlatego też, chcę żebyście Państwo poznali kulisy, jakby od 
kuchni  całą  sprawę  każdej  sytuacji  nie  tylko  tej  dotyczącej  potrzeb  związanych  z  zakupem 
nowoczesnego  samochodu,  który  jest  potrzebny  tej  jednostce,  bo  jest  i  taka  wola  Zarządu 
Powiatowego i instytucji państwowych czyli PSP Płock, która rezerwuje dla nas miejsce na zakup 
tego  samochodu.  Tylko  my musimy to  pogodzić,  jak  uda  nam się  pogodzić  to  najmniejszego 
problemu,  bo  jak  mówiłem  na  spotkaniach  z  poszczególnymi  jednostkami,  sprawozdawczymi 
spotkaniami  to  jest  tutaj  pełna wola współpracy i  na każde zawołanie praktycznie jesteśmy do 
dyspozycji.  Nigdy nam nie  powiedzieli  nie,  jak była  taka  sytuacja  kiedy można było  pomóc i 
pewnie  też  nie  powiedzą  nie,  jeżeli  będzie  taka  sytuacja,  żeby pomóc  w zakupie  samochodu. 
Natomiast dzisiaj to jest wniosek do projektu budżetu na 2014 rok, czyli wniosek, który musi się 
jeszcze odnaleźć w ramach budżetowych gminy Nowy Duninów.
Pan Andrzej  Pietrzak – dziękuje,  ja  tylko dodam, dla  tych państwa, którzy nie  dostali  takich 
informacji pisemnych, ogółem nasze straże, trzy straże liczą 98 członków strażaków, w tym 8 pań i 
to jest budujące. Czy ktoś z Państwa pragnie jakiś informacji. Skoro nie ma uważam że Wysoka 
Rada informację z działalności OSP przyjęła. Przystępujemy do punktu 9.

Punkt  9.  Informacja  na  temat  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Nowy 
Duninów.

Pan Wójt – Proszę Państwa cóż będę tutaj Państwu mówił skoro Państwo otrzymaliście materiały 
w sprawie czystości i porządku. To jest nasz konik od paru miesięcy i na okrągło go analizujemy i 
na okrągło o nim mówimy i w sposób praktyczny wprowadzamy w życie i jeszcze przed nami ten 
problem, nie raz będzie omawiany, zresztą to jest co roku omawiane. Nie będę się powtarzał bo te  
sprawy  są  znane,  chyba  że  Państwo  macie  pytania  do  tego  materiału,  który  został  Państwu 
przekazany, być może jakieś spostrzeżenia inne, może Państwo Sołtysi, może Państwo Radni, bo co 
ja  tutaj  będę  omawiał,  punkt  po  punkcie  czy stronę  po  stronie  jak  praktycznie  w wystąpieniu 
mówiłem i cały czas o tym mówię i Państwo macie tą informację, pełną wiedzę na ten temat, bo jest 
to temat bardzo istotny omawiany w naszej gminie w sposób szczegółowy.
Pan Bolesław Szymański –  do tego punktu,  chodzi mi o kontrolę PPOŻ. Jeżeli  jest  porządek, 
zabezpieczenie przed pożarem, kiedyś był taki zwyczaj że chodzili strażacy wraz z pracownikiem 
gminy tak zwane trójki i to robiło pewne wrażenie, ci co mieli duży bałagan od razu się krzątali, 
żeby to posprzątać, a teraz jest kilka miejsc jak się przez gminę jedzie gdzie trochę bałaganu jest, na 
niektórych posesjach.
Pan Wójt – Proszę Państwa jest to nasze zadanie utrzymania porządku należy do tych trudnych. Do 
właścicieli  tych  posesji  wysyłamy  pisma  żeby  uprzątnęli,  żeby  wykosili  bo  to  zagraża 
bezpieczeństwu chociażby pożarowemu,to nie jest sposób. Najlepszym ale pewnie to też na nie 
które osoby nie działa, ale najlepszym przykładem jest jeżeli ktoś coś dobrego zrobi to zaraz sąsiad 
się  do  tego  nawiązuje  i  takich  przypadków  dziesiątki  są  notowane  na  terenie  naszej  gminy. 
Oczywiście  mówię  o takich  osobach,  które rzeczywiście  odpowiedzialnie  podchodzą do swojej 
rodziny,  do swojego obejścia,  do wizerunku zewnętrznego.  Bo tak  się  dzieje  gdy ktoś  zakłada 
kostkę to zaraz obok następny zakłada, jak ktoś dociepla, wymienia dach to zaraz sąsiad obok też to 
robi, i to jest takie pozytywne nakręcanie. Trójek nie będzie Panie Przewodniczący, tam gdzie są 
takie drastyczne według Państwa oceny sytuacje to zgłaszajcie nie musicie z imienia i nazwiska, to 
na zasadzie pisma, bo nie mogę zmusić kogoś, nie będę policji wysyłał,  nie będę ludzi sądami 
straszył, ale pismo mogę wysłać żeby uporządkował bo to psuje wizerunek całej miejscowości i 
otoczenia. Jeżeli takie sytuacje są, które rzeczywiście Państwa rażą.
Pan Waldemar Kijek –  Panie Wójcie do tego, przykłady chodzi tutaj  o część pewnie naszych 
posesji też, bo tak najbardziej szpecącym takim regionem są na Brwilnie baraki. Tam część jest 
gminnych tzw. wielka płyta, ludzie po prostu pytają się czyje to jest i kogo to jest, bo wszędzie 
czysto i ładnie, a tam się wjeżdża jakby w inny świat. Należało by może tam dać przykład bo tam 
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część jest wykupiona, a część nie i może ten przykład od gminy by poszedł.
Pan Wójt – odpowiem tak że, ja mówię o tej zdrowej normalnej części społeczeństwa, tam też są 
ludzie normalni, którzy płacą podatki, którzy utrzymują rodziny, którzy odpowiedzialnie podchodzą 
do życia. Natomiast jest zdecydowana większość, którzy nie płacili podatków, nie płacą i nie będą 
płacili. Dzisiaj podpisałem zlecenie, bo to jest wymóg, na przegląd techniczny budynków, między 
innymi tam. Sam przegląd wyniesie mnie 8400 złotych, ale zanim tę przegląd zostanie zrobiony to 
ja muszę różnie, bo w tamtym roku 20 tysięcy zainwestowałem żeby zrobić przegląd, bo przegląd 
polega na tym że przychodzi klient i w protokole nasmaruje, że trzeba ludzi wysiedlić stamtąd, bo 
stan techniczny tego obiektu, budynku jest poniżej normy. To są takie rodziny, które będziemy mieli 
na garnuszku, oby ten proces się nie poszerzał. Tam gdzie jest możliwość i są nadzieje, że może się 
uda tym ludziom pomóc, to się staramy, chociażby poprzez Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Tam gdzie osoba rokuje nadzieje, przyjmuję do pracy w ramach prac publicznych, 
czy  prac  użytecznych  społecznie,  żeby  tą  osobę  wyrwać  z  tego  marazmu,  żeby  się  nie 
przyzwyczaiła. Nie daj Boże żeby dzieciaki się przyzwyczaiły, to jeszcze kolejne pokolenia będą 
miały z tym problemy. W tamtym terenie rzeczywiście rzuca się to w oczy, tam jedynie możemy 
sprzątać za nich śmieci, bo te śmieci też nie trafiają tam gdzie powinny.
Pan Wożnikowski  Dariusz  – Przepraszam Panie  Wójcie,  tam trzeba  sprzątnąć,  żeby w ogóle 
wejść.
Pan Wójt – Pan mówi o środku, a ja natomiast o otoczeniu. Wynoszą śmieci na linie brzegową 
Zalewu Wiślanego, wynoszą gdzie tylko jest to możliwe. My te ogniska likwidujemy, oczywiście 
płacimy za to, ale tych ludzi, nie możemy zmuszać. Najlepiej wie o tym Pani Kasia Kierownik 
GOPS-u jak to wygląda współpraca i odpowiedzialność z niektórymi mieszkańcami naszej gminy. 
Chciałbym im pomóc, chciałbym żeby lepiej im się żyło, ale oni wracają jak bumerang jak my 
naprawimy, pomalujemy zrobimy, to za rok jest to samo. Czyli jakby nie podoba im się to lepsze,  
czystsze.  Dążą  do  tego  żeby wrócić  do  poprzedniego  stanu  i  to  za  wszelką  cenę.  Także  tym 
przykładem pozytywnych ja tych ludzi nie zarażę.
Pan Waldemar Kijek – prawdopodobnie ci ludzie się już przyzwyczaili do tego, ale jak ludzie z 
zewnątrz przyjeżdżają to jest dla nich szok.
Pan Wójt –  tam się i tak poprawiło po kanalizacji, ale ta poprawa poszła w takim kierunku, że 
odkryła  teren,  bo  te  zarośla  zostały  wykarczowane  bo  wiadomo  jak  kopali  to  coś  musieli 
zniwelować, przekopać i odkryli ten teren. Teraz widać te obskurne mury, które nie są elementem 
promocyjnym naszej gminy.
Pan Edward Stański –  czy poprzez pomoc społeczną nie można wyegzekwować tego aby  ci 
mieszkańcy utrzymywali porządek.
Pani Kasia Stawicka – tu jest sytuacje chyba też finansowa, ale nie ma takiego instrumentu, bez 
przesady naprawdę. Pracownik socjalny podpisuje umowę z podopiecznym gdzie np. podopieczny 
ma wykonać to i to w określonym czasie i za to dostanie jakieś świadczenia. Zwykle te osoby mają 
jakieś świadczenia, tutaj dobrze by może zadziałał w jakiś sposób asystent rodziny, ale na razie 
mamy  tylko  tego  jednego  asystenta,  dla  takich  rodzin  nie  wydolnych  wychowawczo  przede 
wszystkim.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania jeszcze do punktu 9. jeśli nie ma 
uważam że Wysoka Rada taką informację przyjęła. Ogłaszam 10 min. przerwy.

Punt 10. Podjęcie uchwał.

Projekt  uchwały  nr 1  –    w sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  182/XXIII/13  Rady Gminy Nowy   
Duninów  z  dnia  15  marca  2013  roku  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  pobór  wody  i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów
Pan Wójt – Proszę Państwa, zanegowana została podstawa prawna uchwały którą podjęliśmy 15 
marca, a dotyczyła opublikowania tej uchwały, że publikuje się uchwałę w Dzienniku Urzędowym. 
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Natomiast według nadzoru Wojewody nie publikuje się tego typu uchwał w Dzienniku Urzędowym 
tylko wchodzi w życie z dniem podjęcia, i  jest społeczeństwo informowane poprzez tradycyjne 
rozplakatowanie,  wywieszenie  informacji  w  miejscach  ogólnie  dostępnych  oraz  na  stronie 
BIPowskiej, i musimy to zmienić żeby było zgodnie z prawem i zaleceniami nadzoru Wojewody.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuje bardzo, czy są jakieś pytania do projektu uchwały nr 1, to bardzo 
proszę, skoro nie ma pytań przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest
Za głosowało 15 radnych, 
sprzeciw 0
wstrzymało się 0
Stwierdzam że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt  uchwały  nr 2.   w sprawie  ustalenia  opłaty  za  pobór  wody i  zbiorowe odprowadzanie   
ścieków w Gminie Nowy Duninów
Pan Wójt  – Proszę  Państwa  również  w tym projekcie  należy zmienić  paragraf  6,  że  uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy, Sołectwa i BIP. 
Natomiast podczas prac Radnych w komisjach rozmawialiśmy na temat ryczałtu za wodę i ścieki, 
bo jest kilka takich sytuacji gdzie mieszkańcy ryczałtowo są rozliczani. Było 5 metrów do tej pory 
w uchwale,  która została podjęta na poprzedniej  sesji.  Ustaliliśmy żeby zmobilizować ludzi do 
takiego  konkretnego  rozliczania  wody i  ścieków na  podstawie  wodomierza.  Wtedy to  nie  jest 
krzywdzące i nie ma żadnych podejrzeń jeżeli chodzi o gminę i o mieszkańca bo tyle ile wywoził,  
czy oddał jest to zmierzone i rzeczywistą kwotę płaci za daną usługę. Nie możemy tego zrobić w 
sposób nakazowy,  dlatego tez jest  propozycja  zmiany,  czyli  zwiększenia ryczałtu  do 7 metrów 
sześciennych,z  5  na  7,  żeby  po  prostu  zmobilizować  tych  którzy  rozliczają  się  ryczałtem  do 
pomiarownia naszych ujęć. Jeszcze jest propozycja zastanowienia się, ale to jest temat dyskusji na 
kolejna  sesję,  czy  może  w  najbliższej  przyszłości  żeby  doprowadzić  do  takiej  sytuacji,  żeby 
zdeklarowali się czy korzysta z naszego ujęcia, albo że swojego, żeby nie było łączonych ujęć że 
korzystamy z  własnego  ujęcia  i  z  gminnego  ujęcia,  a  rozliczamy  się  ryczałtem.  Jak  z  ujęcia 
wodociągu to płacimy z wodociągu, nie ma ryczałtu na kanalizację. Jeżeli mamy własne ujęcie, a są 
takie  przypadki,  ze  nie  ma  podłączenia  do  sieci  wodociągowej,  a  jest  dom  podłączony  do 
kanalizacji to wtedy własne ujęcie jako jedyne źródło korzystania z wody jest opomiarowane na 
wejściu. Natomiast pewnie doprowadzimy do takiej sytuacji że nie będzie mieszanych systemów, 
bo to rodzi wiele niepotrzebnych dyskusji. Wybór będzie musiał być dokonany przez mieszkańca, a 
poza tym głównym powodem tej dyskusji jest bezpieczeństwo wody w sieci, bo jeżeli nie zadziała 
zawór zwrotny to woda z własnego ujęcia może trafić do sieci i jeśli jest skażona to wtedy wszyscy 
ci,  którzy są objęci  zasilaniem z danego ujęcia  mogą mieć poważne problemy,  o mnie już nie 
wspomnę.  To  są  daleko  idące  konsekwencje  takich  właśnie  praktyk  i  chcemy  tego  uniknąć. 
Zobaczymy jaka to  jest  skala,  przeanalizujemy i  stosowne propozycje ze  strony Wójta  zostaną 
przekazane do dyskusji na posiedzenie poszczególnych Komisji i wtedy ustalimy. Taki będzie mój 
kierunek,  żeby  jednak  nie  doprowadzać  do  takich  sytuacji,  które  w  przyszłości  mogą  bardzo 
negatywnie wpłynąć na ewentualny pobór wody. Pojedyncze przypadki, tylko dlaczego do takiej 
sytuacji żeśmy dopuścili że na 100 % ujęć jeden przypadek zatruł wodę w sieci i mamy z tego 
tytułu poważne problemy,  a generalnie gmina jest  z wodociągowana, czyli  jak nie ma wody to 
niemal 100% społeczeństwa ma kłopoty.
Pan Andrzej  Pietrzak – dziękuje bardzo,  otwieram dyskusje  jako pierwszy głos  zabierze  Pan 
Grzegorz Śpiegowski.
Pan Grzegorz Śpiegowski – Panie Wójcie,  czy są przepisy,  aby korzystać z dwóch ujęć,  sieci 
wodociągowej  i  ze  swojej  studni?.  Czy  są  jakieś  uwarunkowania  że  do  gminnej  sieci 
wodociągowej,  która  jest  pod  stałą  kontrolą  sanitarną  wprowadza  się  wodę,  która  jest  poza 
kontrolą?. 
Pan Wójt –  Generalnie można tylko trzeba zastosować system zabezpieczeń i nadzoru. Jeżeli są 
możliwości  te,  o  których  powiedział  przed  chwila  Pan  Radny  tak  nie  oficjalni  Pan  Darek 
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Wożnikowski  że może się  zdarzyć,że  nie  ma tego zaworu zwrotnego,  albo  zawór zwrotny jest 
uszkodzony, my nie jesteśmy w stanie indywidualnie tak nadzorować, że mamy 100% pewność, a 
może  się  zdarzyć.  My  na  swojej  sieci  takich  sytuacji  nie  mamy  bo  ta  woda  jest  w  obiegu 
zamkniętym i nawet jeżeli się cofnie z jakiegoś tam powodu, to ta sama woda się cofnie. Natomiast 
tutaj niby są papiery jest inspektor, który w umowie przystawia wszystko ze sztuką zrobione, ale ja 
takich  gwarancji  100%  nie  mam  i  będę  chciał  uniknąć  takich  sytuacji.  Poza  tym  to  jest  tak 
troszeczkę niezręcznie bo każdy sobie wtedy kalkuluje. Ja nie chcę, ani czyjejś szkody, ani krzywdy 
tutaj  jako  urzędu,  który  świadczy  tego  typu  usługi.  Jeżeli  świadczymy  usługi  to  na  zasadzie 
pomiarownia, jest to czytelny układ, a nie sobie wybieramy, bierzemy 3 metry czy załóżmy 5 wody 
z wodociągu innego, ale jednocześnie do tego samego budynku jest wpięte nasze ujęcie i nie wiem 
w jakich sytuacjach korzystamy, na ile otwieramy zawór z wodociągu gminnego. Jeśli chodzi o 
zrzut ścieków, głównie w tym wschodnim rejonie gminy Nowy Duninów jest kanalizacja i wtedy 
ten zrzut ścieków nie ulega jakiejś tam kontroli bo od ryczałtu to jest płacone. To jest takie nie 
zrozumiałe zachowanie i budzące bardzo wiele zastrzeżeń, domniemań i ja nie chcę i ktoś nie chce 
być podejrzewany o jakieś tam szukanie lepszych rozwiązań dla siebie niejednoznacznych. A do tej 
pory dopuszczamy taką możliwość i  nad nią będziemy musieli się zastanowić.  Nie chciał bym, 
abyśmy dzisiaj o tym dyskutowali bo to będzie temat do dyskusji, on został wywołany, dzisiaj tylko 
proponujemy,  że  zwiększamy ryczałt  po  to  żeby zmobilizować  ludzi  do  tego aby obmiarowali 
liczniki.  Natomiast  jeżeli  jest  dualizm czyli  podwójny system to  będziemy zastanawiali  się  na 
kolejnych posiedzeniach komisji, wyjdziemy z propozycją sprawdzimy jaka  jest skala i będziemy 
się  zastanawiali  czy  ewentualnie  nie  wprowadzić  zapisu  formalnie  w  postaci  uchwały  Rady 
odnośnie wyboru.
Pan Śpiegowski Grzegorz – zawór zwrotny jest technicznym urządzeniem, które w każdej chwili 
może ulec awarii, jeżeli takie cofanie się wody i jej nie przebadanie może być zagrożeniem dla 
wszystkich mieszkańców to ta woda, która jest wpinana do naszej sieci wodociągowej powinna być 
przebadana. Powinien być wymóg że ten co się wpiął powinien mieć co jakiś czas wodę badaną.
Pan Wójt – zgadzam się z Panem Radnym w 100%, dlatego też stan prawny na dzień dzisiejszy 
jest taki jeszcze że mogą korzystać. Nie robią tego co według nas powinno być robione, bo nie 
mamy tego  zapisanego.  Dlatego  też,  żeby w  najbliższej  przyszłości  nie  stwarzać  zagrożeń  dla 
innych  użytkowników  wodociągu  trzeba  wprowadzić  rozwiązania,  które  muszą  być 
przedyskutowane, ale jak to mówię na odrębnym spotkaniu dotyczącym między innymi tej sprawy.
Pan Krzysztof Piłatowicz – jeżeli chodzi o te badania to należy się skupić przede wszystkim na 
bakteriologii, bo jak mangan czy żelazo trafi do tej sieci to się wymiesza, ale gdy trafią bakterie coli 
to już jest poważna sprawa.
Pan Wójt – Panie Krzysztofie, będziemy o tym jeszcze dyskutowali, ale to na innym spotkaniu, a 
my dzisiaj skupiamy się na projekcie uchwały nr 2. Zostały zaproponowane pewne rozwiązania 
związane z ryczałtem bo generalnie zmieniamy tylko zapis że uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu i Sołectwa i zwiększamy, tu była taka propozycja 
ryczałt  dla  tych,  którzy  zdecydowali  się  na  płacenie  ryczałtowe  bo  tak  nasze  prawo  lokalne 
pozwala.
Pan Andrzej Pietrzak – proszę bardzo czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos. Skoro 
nie ma chętnych przerywam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest 
za przyjęciem projektu uchwały nr 2 proszę podnieść rękę,
Za głosował 15 Radnych.
Przeciw 0.
Wstrzymało się 0. 
Stwierdzam że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu nr 3.

Projekt  uchwały  nr  3    w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  156/XX/12  Rady  Gminy  w  Nowym   
Duninowie  w  sprawie  określenia  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  za 

20



pojemnik o określonej pojemności
Pan Wójt – Proszę Państwa tak jak wspominałem w wystąpieniu na temat ustawy śmieciowej, że 
ona  dla  nas  w  tej  chwili  po  rozstrzygnięciu  przetargu  jest  korzystna,  mieścimy  się  w  tych 
wariantach  przyjętych  w  uchwałach  przez  Radę,  ale  nie  wszędzie.  Jeżeli  chodzi  o  stawki  za 
pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach,  na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny mieścimy się co do ceny od  
pojemnika 120 litrowego,240 litrowego, 1100 litrowego i tego kontenera KP- 7 to jest 7 metrów 
sześciennych. Po przetargu w tych kwotach się mieścimy, zostaje nam na obsługę. Natomiast jeżeli  
chodzi o śmieci osób nie zamieszkałych tj. ustala się następujące stawki za komplet czyli pojemnik 
plus  worki  z  odpadami  komunalnymi,  powstałymi  na  nieruchomościach,  na  których  nie 
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Niestety nie mieścimy 
się, dlatego nie możemy dopłacać z budżetu Gminy i na Komisjach ustaliliśmy że trzeba dorównać 
do tych stawek, bo to będą stawki od pojemnika, dorównać do stawek przetargowych i 2,50 zł na 
obsługę systemu musimy dołożyć.
Pan Piłatowicz -  jedną rzecz musimy poprawić bo tak z rozpędu te stawki ustalaliśmy i  przy 
pojemniku 120 litrowym przy odpadach mamy stawkę 32,50 zł. czyli mniejszą niż przy tym samym 
pojemniku z odpadami segregowanymi gdzie jest 34 złote, tak nie może być. Ustawa o utrzymaniu 
czystości  i  porządku  mówi  że  Rada  Gminy  określi  wyższe  stawki  opłaty  zagospodarowania 
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. W związku z 
tym te  32.50  zaproponował  bym podnieść.  Doszły  tam też  zmiany  deklaracji  na  te  osoby  co 
segregują, a trochę jest tych osób.
Pan  Waldemar  Kijek  –  albo  niesegregowane  zróbmy  35  zł.  a  segregowane  34  zł.,  musimy 
promować segregację.
Pan Wójt – to znaczy w paragrafie pierwszym pojemnik o pojemności 120 litrów na 35 zł.
Pan Piłatowicz –  jeżeli jest propozycja żeby za niesegregowane 35 zł. To też będzie dobrze, ale 
żeby segregowane były niższe. Tylko że wtedy trzeba zmienić deklarację dla tych osób z 32,5 zł na 
35,00  zł.. Teraz Pan Radny proponuje żeby 34 zostawić, a podnieść na 35 zł niesegregowane.
Pan Wójt – było 34 przy segregowanych i teraz nie możemy tak bo segregowane są 32,50 czyli  
mniej w związku z czym trzeba wnieść poprawki. Żeby nie stracić Pan Radny zaproponował w 
przypadku  braku  segregacji  zwiększyć  stawkę  za  pojemnik  o  pojemności  120  l  do  kwoty  35 
złotych, a przy segregowanych 34 złote może zostać.
Pan Piłatowicz – przeczytam może jeszcze wszystkie te stawki. W przypadku gdy nie segregujemy 
za pojemnik120 l.- 35,00 zł., za pojemnik 240 l.- 47.50 zł., za pojemnik 1100 l.- 128,50 zł, a za 
kontener KP-7 -  819,00 zł. I teraz za selektywnie zbierane śmieci : pojemnik o pojemności 120 l. - 
34,00 zł.,  pojemnik  240 l.  -  46,00 zł,  pojemnik  1100 l.  -108,00 zł.,  kontener  KP-7 640,00zł  i 
kontener na gruz 490,00 zł.
Pan Andrzej Pietrzak – czy są jeszcze pytania do projektu uchwały nr 3 to bardzo proszę. Skoro 
nie ma pytań zamykamy dyskusję i przechodzimy do glosowania. Kto z państwa Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały nr 3?. proszę podnieść rękę.
Za glosowało 15 Radnych.
Przeciw głosowało 0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Projekt  uchwały  nr  4   w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  158/XX/12  Rady  Gminy  w  Nowym   
Duninowie z dnia19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pan Wójt – Proszę Państwa po przejściu przez nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej musimy 
dokonać pewnych prawnych zmian, żeby wprowadzić pewne rzeczy w deklaracji. Te deklaracje, 
które  są  to  są  ważne,  natomiast  nowe  deklaracje  będą  troszeczkę  inaczej  wyglądały.  Zmiany 
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dotyczą przede wszystkim tego że nie będziemy wpisywali imienia i nazwiska, będziemy wpisywali 
liczbę  osób,  wyprowadzimy kary oraz  wyprowadzimy jakby przetwarzanie  danych osobowych. 
Tutaj  nie było w jednej rubryce do jakiego organu składamy deklarację, wiadomo że wcześniej 
było napisane, ale przy tej pozycji nie było więc wpisaliśmy że to jest Urząd Gminy w Nowym 
Duninowie,  to  się  powtarza.  Inne  wynikają  z  rozstrzygnięć  nadzoru,  takie  bardziej  od  strony 
prawnej.  Nowe  deklaracje  będziemy  składali,  ciut  będą  się  różniły,  ale  nie  bardzo,  bo 
wyprowadzamy karność,  wyprowadzamy przetwarzanie  danych  osobowych,  dopisujemy pewne 
rzeczy, i z imienia i nazwiska nie będziemy wpisywali tylko ilość osób zamieszkałych.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa Radnych ma pytania do projektu 
uchwały nr 4 to bardzo proszę. Skoro nie ma pytań przystępujemy do glosowania. Kto z Państwa 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 4 proszę podnieś rękę.
Za glosowało 15 Radnych.
Przeciw głosowało0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że uchwała została przyjęta jednogłośnie

Projekt  uchwały  nr  5   w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości,   
położonej na działce oznaczonej numerem ewid. 75/2 w miejscowości i gminie Nowy Duninów
Pan  Wójt  –  Proszę  Państwa  to  jest  sprawa  o  której  też  mówiłem  w  swoim  wystąpieniu. 
Przygotowujemy  do  sprzedaży  teren  plus  naniesienia  po  byłym  ośrodku  zdrowia  w  Nowym 
Duninowie. Potrzebna jest stosowna uchwała, nie mam dzisiaj pomysłu na to co z tym obiektem i 
terenem zrobić.  coś innego niż  sprzedać.  Dlatego jest  w tym zakresie  stosowna uchwała,  teren 
został  wydzielony,  bo  część  naniesień  na  tym  terenie  to  budynek  LKS-u  Wisła.  Musieliśmy 
wydzielić żeby się nie okazało że ktoś kupi i pogoni LKS z tamtego terenu. W tej chwili zlecona 
została wycena tego obiektu, jeżeli Rada podejmie uchwałę będziemy szukać kupca.
Pan Andrzej Pietrzak – ja mam pytanie natury podstawowej, czy  chcemy sprzedać działkę 75/2 w 
tytule, czy działkę 75/3 w paragrafie nr 1. jeśli to chodzi o te z tytułu to są dobre grunty, ale te z 
paragrafu są obok. W paragrafie 1 proszę zmienić działka 75/2.
Pan  Wójt  – Panie  Krzysztofie  proszę  tą  sprawę  wyjaśnić  z  pracownikiem.  Dobrze  że  Pan 
Przewodniczący to wyłapał, bo potem przy akcie notarialnym były by problemy.
Pan Andrzej Pietrzak – czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały nr 5 to bardzo proszę, 
skoro  nie  ma  pytań  przystępujemy do  glosowania.  Kto  z  Państwa jest  za  przyjęciem projektu 
uchwały nr 5 proszę podnieś rękę do góry.
Za glosowało 15 Radnych.
Przeciw glosowało 0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały nr 6    w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej  uznania za lasy ochronne lasów   
Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Łąck
Pan Wójt -  Proszę Państwa ten temat omawiany był na Komisjach i dotyczy on w sumie takich 
niewielkich upraw, stanowią one w sumie 10.1 hektara. Lasy Państwowe zwracają się do nas o 
wyrażenie opinii, jest to tylko opinia w tej kwestii. Wyjaśniliśmy sobie na posiedzeniach Komisji, 
jakich  to  dotyczy  części  tego  obszaru  nadzorowanego  w  imieniu  Skarbu  Państwa  przez 
Nadleśnictwo Łąck. Są to skrawki, generalnie całe lasy w Nadleśnictwie Łąck i pewnie Gostynin 
też leżą w strefie lasów ochronnych. Natomiast jeżeli jest stosowna uchwała i decyzja Ministra to 
one są wtedy wyłączone z naszego punktu widzenia z podatku, ale jest warunek, że mają powyżej  
40 lat. Do 40 lat nikt nie płaci podatku od lasu. Po przeanalizowaniu, nie jest to sprawa dla nas 
istotna  to  i  tak  jest  w formie  opinii.  Między innymi  te  tereny,  które  są  po  byłej  jednostce  w 
Popłacinie podlegają projektowi tej uchwały i jeszcze kilka, chyba 5 takich małych przypadków na 
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przykład mokradła gdzie Nadleśnictwo chce wyłączyć z promocji i uznać to za lasy ochronne.
Pan Edward Stański – czyli ile gmina straci na tym ?
Pan Wójt – nie jest to gra warta świeczki żebyśmy tu wojowali, bo to jest tylko opinia.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuję bardzo czy ktoś ma pytania do projektu uchwały nr 6 to bardzo 
proszę. Skoro nie ma pytań przystępujemy do głosowania. 
Za głosowało 15 Radnych.
Przeciw głosowało 0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Projekt  uchwały  nr  7    w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu   
zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej,  jednorodzinnej  w Brwilnie 
Dolnym
Pan Wójt –  Proszę Państwa w ramach spec ustawy realizowana jest budowa drogi w Brwilnie 
Dolnym  po  tak  zwanych  Górkach.  Została  ona  wydzielona  geodezyjnie  z  miejscowego  planu 
zagospodarowania tamtego terenu, gdzie szerokość tej drogi było by15 metrów zgodnie z planem. 
Wydzielono średnio 9 metrów, zostały odcinki 6 metrowe i dzisiaj realizujemy tą drogę w ramach 
ustawy, za chwilę będziemy płacili odszkodowania za przejęte grunty. One nie są przejęte tylko 
równolegle toczy się postępowanie odszkodowawcze i obawiamy się, że jeżeli zakończy się cały 
proces to mieszkańcy do nas wystąpią jakby drugi raz żebyśmy zabierali te pozostałe odcinki, które 
i tak w planie są drogą. My też chcemy pomóc mieszkańcom, którzy mają te swoje własności na 
zasadzie takiej, że zmienimy plan i droga będzie w granicach tej drogi, która jest realizowana w 
ramach spec ustawy, czyli będzie droga 9 metrowa. Natomiast to co jest w planie te pozostałe 6 
metrów będzie użytkiem, a nie drogą, czyli można będzie realizować tutaj swoje plany. Problemem 
może być również dla społeczeństwa, jak byśmy tego nie zrobili. Jeżeli ktoś wystąpi do Starostwa 
Płockiego o wyrażenie zgody na pobudowanie płotu, ogrodzenia i wtedy Starosta każe się odsunąć 
bo będzie obowiązywał plan gdzie jeszcze jest ten 6 metrowa szerokość drogi. W związku z tym,  
żeby takiej sytuacji nie było, żeby nie było kolejnych odszkodowań, a społeczeństwo żeby miało 
możliwość gospodarowania tym nowym gdzie zostało zmienione w planie z drogi na inną funkcje. 
Stąd jest potrzeba konieczna i pilna równolegle z tą co robimy zmiany w planie żeby potem się nie 
denerwować  wzajemnie  i  żeby wycieczek  nie  robić  w  jedną  i  drugą  stronę,  tylko  mieć  jasną 
sytuację, że nie jest to już teren w planie przeznaczony na drogę. Oczywiście będzie to kosztowało, 
ale w stosunku do 300 tysięcy to 12 czy 13 tysięcy w negocjacjach to jest niczym jak ta kwota,  
która  może  być  przed  nami,  i  wspólne  nerwy bo  i  jedna  strona  i  druga  strona  będzie  się  nie 
potrzebnie denerwowała.
Pan Andrzej  Pietrzak –  dziękuję bardzo.  Czy są pytania do projektu uchwały nr  7  to  bardzo 
proszę. Skoro nie ma pytań przechodzimy do głosowania.
Za głosowało 15 Radnych.
Przeciw głosowało 0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Projekt  uchwały  nr  8     w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  jednostce  samorządu   
terytorialnego 
Pan Wójt – Proszę Państwa to jest ta uchwała, którą wprowadziliśmy do porządku dzisiejszego 
spotkania. Jest to uchwała na kwotę 1100 złotych w związku z tym, że wszędzie się robi szczupło 
jeżeli  chodzi  o  środki  finansowe.  W  zeszłym  roku  było  to  1500  złotych,  a  w  tym  roku 
zaproponowałem  1100  złotych.  Jest  to  dzień  ważny  dla  nas,  dzień  samorządu  polskiego 
realizowany w ramach 15 gmin przez starostę płockiego, który zaprasza samorządy na święto do 
Gąbina na mszę, potem ta część uroczysta jest w domu weselnym Żawakol, zapraszam Państwa.  
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Tutaj pan Przewodniczący jest odpowiedzialny za listę ze strony radnych. Jeżeli Państwo Sołtysi 
byli byście zainteresowani udziałem w tym dniu to bym bardzo prosił o taką listę. Wtedy byśmy 
może dopasowali możliwości dojechania na ten dzień samorządu. Wszystkie 15 gmin uczestniczy 
dlatego było by źle gdyby zabrakło Gminy Nowy Duninów. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 
12.00 w piątek 17 maja. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany to bardzo proszę, pewnie się 
zmieścimy, ja wiem, że każdy nie ma czasu i jest zabiegany, ale jeżeli wygospodarował by tą chwilę 
na święto samorządu to zapraszam. Stąd też ta uchwała intencyjna.
Pan Andrzej Pietrzak – proszę bardzo, czy są pytania do projektu uchwały nr 8. Skoro nie ma to 
przystępujemy do głosowania przez podniesienie ręki.
Za głosowało 15 Radnych.
Przeciw głosowało 0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały nr 9   zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok  
Pani skarbnik Alina Szymkowiak – Proszę Państwa wyprowadzamy kwotę tych 1100 złotych, o 
której przed chwila mówił Pan Wójt Taką też znaczącą kwotę to jest 6500 złotych co dostaliśmy z 
PZU jako decyzja prewencyjna. Składaliśmy wniosek o przyznanie takich środków, oni nie dają 
każdemu, trzeba złożyć wniosek i dają środki takie na poprawę bezpieczeństwa. My wystąpiliśmy o 
zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów sieci wodno – kanalizacyjnej i urządzeń potrzebnych 
naszym konserwatorom. Ściśle na te wydatki, które we wniosku były określone, i jaka kwotę mamy 
wydać do końca czerwca i  się z tego rozliczyć. Wprowadzamy też środki 12360 złotych, które 
dostaliśmy decyzją z Marszałkowskiego Urzędu  Wojewódzkiego  o zwiększenie dotacji w GOP-
sie,  oraz  takie  drobne  kwoty,  które  wpłynęły  do  budżetu  są  to  przede  wszystkim  koszty 
postępowania komorniczego z 2012 roku. Także nie ma dużych zmian w budżecie, ale każda jedna 
kwotę trzeba wykazać. Jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały nr 9, 
Pani  skarbnik  udzieli  odpowiedzi.  Skoro  nie  ma  pytań  to  przechodzimy  do  głosowania. 
Za głosowało 15 Radnych.
Przeciw głosowało 0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że uchwała nr 9 została przyjęta jednogłośnie.

Projekt  uchwały  nr  10    w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bez  przetargowej   
niezabudowanej działki, położonej w miejscowości Soczewka Gmina Nowy Duninów 
Pan Wójt  – Proszę  Państwa ta  uchwała też  została  wprowadzona na  dzisiejszej  sesji,  dotyczy 
środków,  jakie  mogą  wpłynąć  z  tytułu  podjęcia  tej  uchwały  związanej  z  sprzedażą  w  drodze 
bezprzetargowej  niezabudowanej  działki  położonej  w  miejscowości  Soczewka   Gmina  Nowy 
Duninów.  To jest  działka  obok po Panu Nowogórskim,  tam zmieniali  się  właściciele  i  obecny 
właściciel  chce dokupić na powiększenie działki  164 metry kwadratowe,  prawo na to pozwala. 
Poprzedni właściciel  też wystąpił,  zleciliśmy wycenę z wyceną się nie  zgadzał  i  nie  doszło do 
transakcji.  W tym tygodniu nowy właściciel wystąpił,  zażądaliśmy od niego wadium na sprawy 
formalne, żeby przygotować działkę do sprzedaży. Stąd też nagle pojawił się ten projekt uchwały, 
żeby nie czekać do przyszłej sesji. Nie są to duże pieniądze, które z tego tytułu wpłyną, ale każdy 
pieniądz jest ważny, jest to kwota, odniosę się do poprzedniej wyceny 88 400 złotych za te 164 
metry. Czy będzie taka kwota teraz to zobaczymy jak rzeczoznawca wyceni, poprzednia wycena 
jest już nie ważna, będzie to kosztowało 300 złotych, ale taka jest procedura. I stąd prośba przyjęcia 
takiej uchwały bo to dotyczy wpływów. Może to będzie dobry początek, jedna sprzedana działka.
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały nr 
10, to bardzo proszę. Skoro nie ma pytań przechodzimy do głosowania.
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Za głosowało 15 Radnych.
Przeciw głosowało 0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że uchwała nr 10 została przyjęta jednogłośnie.

Punkt 11. Sprawy różne

Pan Andrzej Pietrzak – wpłynęło pismo do Rady Gminy, o treści:
Społeczność Szkoły Podstawowej w Soczewce zwraca się z gorąca prośbą o finansowe wsparcie 
patriotycznego przedsięwzięcia, jakim ma być odsłonięcie tablic pamięci poświęconych czterem 
nauczycielom,  bohaterom  tajnego  nauczania.  Inicjatywa  ufundowania  dwóch  jednobrzmiących 
tablic  upamiętniających  konspiracyjne  nauczanie  na  terenie  szkół   w  Soczewce  i  Nowym 
Duninowie,  zrodziła  się  podczas  realizacji  projektu  edukacyjnego  IPN  „Kamienie  Pamięci, 
Nauczyciele Historii Prawdziwej”. Warto podkreślić, iż podczas otwarcia wystawy w Historycznym 
dniu  16  marca  2013  roku  w  Szkole  Podstawowej  w  Soczewce  wielu  gości  wyraziło  wstępne 
wsparcie dla idei projektu,  jaką jest utrwalenie w lokalnej powszechnej świadomości pamięci o 
pracy Karola Górnickiego,  Sławy Przeżdziach z  domu Górnickiej,  Jadwigi  Żepkiewicz z  domu 
Janowskiej  i  Edmunda Brzenkiewicza.  Mamy nadzieje,  że  wśród Państwa  również  znajdziemy 
zrozumienie i poparcie naszych działań, za co z góry dziękujemy. Planowane odsłonięcie tablic 
nastąpiło by w Soczewce 21 września 2013 roku, w Nowym Duninowie ok 14 października 2013 
roku. Z poważaniem Dyrektor Szkoły i koordynator projektu Ewa Lewandowicz.
I  jeszcze  jedna  wiadomość,  Pani  Wójt  Gminy  Bodzanów  Grażyna  Pietrzak  i  Starosta  Michał 
Boszko zapraszają na Jarmark Norbertański w Bodzanowie 26 maja, niedziela początek o godzinie 
12,00. To jest zaproszenie adresowane do całej Rady Gminy, nie do mnie indywidualnie.
Pan Michalski Wiesław –  mam taką jedną sprawę. 22 kwietnia jadąc przez Popłacin od strony 
Soczewki zjeżdżałem z drogi krajowej  na powiatową nie ma znaku ograniczenia tonażu, ani nie ma 
tych znaków na krzyżówce. Natomiast od strony Popłacina, zjazd z krajowej na powiatową znak 
stoi 12 ton.
Pan Edward Stański – mam taką sprawę, raczej ciężką bo to pewnie będzie wymagało pozwolenia 
drogówki, ale przy drodze stoi sucha topola przy klubie. To jest ogromna topola, a gałęzie lecą już 
na ulicę. I jeszcze jedna sprawa, Panie Wójcie chociaż ze dwie lampy na tej Świerkowej by się  
przydały, tam dalej, może chociaż jakieś małe parkowe, bo tam jest tak w nocy ciemno, że ludzie po 
prostu nie wiedzą gdzie idą.
Sołtys Brwilna Pani Janina Figiel – Ja bym prosiła o wymianę żarówki koło Kamionki, i chciałam 
się  zapytać  czy  te  doły  od  krzyża  do  Pana  Tyrajskiego  będą  tam  zawiezione,  tam  takie  się 
powybijały, co roku niby jest dosypywany żużel, ale to za wiele nie daje.
Pan Kijek Wojtek – to już zrobione jest.
Pan Wójt – jeśli chodzi o ten odcinek od krzyża do Leszka Tyrajskiego to jest super droga. Sam 
osobiście nadzorowałem, właściciele tych posesji i Pan Bińkowski nadzorował, nawet sprzęt dali 
typu  brona  jednego  dnia,  bo  chcieli  poszerzyć  tą  drogę  bo  ona  była  wąska  i  operator  miał 
wątpliwości  czy  poszerzyć  bo  zbierze  darninę,  ale  zdecydowanie  tak,  droga  powinna  mieć 
określona szerokość i potem oni nam tam ładnie rozjeździli.
Pan  Jerzy  Nowacki  – na  końcu  Lipianek  tam w  stronę  Baruchowa  ta  tablica  Gmina  Nowy 
Duninów Wita jest złamana.
Pan  Wiesław  Lewandowicz- Panie  Wójcie  ja  w  drodze  przypomnienia,  bo  swojego  czasu 
rozmawialiśmy o zjeżdżę tym z krajowej na Dieżązne że jeżeli będzie ta droga remontowana to ten 
wjazd będzie połączony z nią.
Pan Wójt – będziemy chcieli to zrobić.
Sołtys Lipianek Stanisław Starzyński – Panie Przewodniczący, Panie Wójci, ja mówiłem już i 
zgłaszałem na poprzedniej sesji o tych naszych przystankach, nie wiem czy tam w ogóle się coś 
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dzieje, czy nie. Z Panem Krzysiem nie rozmawiałem na ten temat. Pan Krzysiu obiecał że będzie to  
jakoś załatwione, czy to się już łatwi czy będzie załatwione, czy powstaną jakieś przystanki tam na 
pętli. Druga sprawa Wójt nam obiecał na pętli lampę, czy będzie można liczyć na te lampę bo do tej  
pory nic nam tam nie zaświeciło.
Pan  Grzegorz  Śpiegowski  – Pan  Sołtys  mi  przypomniał,  wczoraj  przejeżdżałem  drogą 
wojewódzką, obok przystanku na Środoniu i tam jest rozbite szkło i leży w środku, należało by 
uprzątnąć i uzupełnić nowym.
Pan  Bolesław  Szymański  –  chciałbym  przedstawić  protokół  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego  z  dnia  08.maja.2013  roku  o  godz.  10.00.  był  to  objazd  drug  i  oczyszczalnia 
ścieków.  Drogi  w  miejscowościach:  1.  Lipianki-  na  drodze  „pod  lasem”  uzupełnić  zadolenia 
pospółką lub tłuczniem dotyczy to też innych dróg w tej miejscowości. 2. Wola Brwileńska- droga 
do  Państwa  Jędrzejewskich  uzupełnić  koleiny  pospółką.3.   Jeżewo-  droga  w  stronę  Państwa 
Marciszewskich uzupełnić zadolenia pospółką. 4. Nowy Duninów- ul. Parcelowa, stan nawierzchni 
nie budzi większych zastrzeżeń.
Oczyszczalnia ścieków
Ponieważ  cała  Gmina  w  najbliższym  czasie  nie  będzie  skanalizowana  zachodzi  konieczność 
uruchomienia punktu odbioru ścieków. To się dotyczy rozbudowy tej naszej oczyszczalni, żeby w 
czasie  rozbudowy  uruchomić  ten  punkt,  najpierw  trzeba  go  zaprojektować,  a  to  jest  naszym 
obowiązkiem.  Sieci  wodno  –  kanalizacyjne.  W związku  z  licznymi  zapytaniami  mieszkańców 
Naszej Gminy dlaczego niektórzy użytkownicy instalacji wodno- kanalizacyjnej są rozliczani od 
osoby ryczałtowo, a inni na podstawie liczników. Proponujemy ujednolicenie systemu rozliczania 
wody  i  kanalizacji  co  zapobiegnie  niedomówieniom  i  da  nam  rzeczywiste  zużycie  wody  i 
kanalizacji. Ponadto zalecamy kwartalną lub półroczną analizę zużycia ilości wody oraz ścieków z 
ujęć  w  Płocku,   przykładowo  porównać  ilość  wody  zużytej  latem,  a  zimą  np.  01.01.2013r.- 
30.04.2013r. Będziemy wiedzieli jaki jest pobór zimą, a jaki jest potem latem.
Pan Wójt – Proszę Państwa jeśli chodzi o tonaż na drodze powiatowej, ja na rozmowie z Panem 
Przewodniczącym w tym dniu trudnym dla gminy Nowy Duninów, gdy był ten poważny wypadek, 
na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Niektóre tiry rzeczywiście jechały drogą powiatową przez 
Brwilno  i  Popłacin.  Poinformowałem o  tym zarządce  drogi  bo  to  on  o  tym decyduje,  przyjął 
informacje i na tym się skończyło. Ja zwrócę uwagę odnośnie tego tonażu, bo nie wiedziałem, że z  
tamtej strony jest, bo rzeczywiście od strony Soczewki nie ma żadnego znaku, który by mówił o 
tonażu pojazdów, które mogą tamtędy jeździć. Zwrócimy uwagę Zarządcy drogi na to, żeby dobrze 
oznakował  tą  drogę.  Topola  przy wjeździe  obok  klubu,  to  zwrócimy się  do  Zarządcy drogi  o 
usunięcie tego drzewa.  Nie możemy zrobić tego sami, bo weszli byśmy w kompetencje Zarządcy, a 
poza tym usunięcie przy drodze takiego drzewa to jest kwestia kilku tysięcy złotych, podejrzewam 
że 2 czy 3 tysiące bo to trzeba mieć zgodę na wyłączenie z ruchu i cała procedura, ścięcie. Taka 
zwykła topola jak te nasze trzy stoją, każda jest warta 2 tysiące złotych jeżeli by to miała robić 
firma.
Pan Waldemar Kijek – to naprawdę pilna sprawa, bo samochody tam parkują i jeszcze coś się 
stanie
Pan Wójt -  błyskawicznie to zrobimy ja jeszcze skontaktuje się z Panem Celmerem, jak można tą 
kwestie  przyspieszyć.  Lampy ul.  Świerkowa to  na  razie  temat  jest  otwarty,  mówiliśmy o  nim 
wielokrotnie,  przy kolejnych planowaniu może się uda wytargować z zakładem energetycznym, 
jakieś  warunki,  że  my coś  kupimy,  a  oni  założą.  Na dzień dzisiejszy jest  to  sprawa,  która  dla 
mieszkańców jest ważna. Wymiana żarówki koło kamionki, my to zgłosimy. Pan Krzysztof już to 
zapisał. Znak podniesiemy, a ja mam sprawę do Pana Wojtka, witacz od strony Sendenia trochę 
zarósł i praktycznie go nie widać. Trzeba podciąć krzewy, które tam wyrosły, żeby był widoczny. 
Zjazd z Jastrząbka, jak będzie decyzja z Panem Cermerem żeby spróbować to rozwiązać , bo jeżeli 
nie ma tego projektu kompleksowego to nie doczekamy się zjazdu trzeba będzie to jakoś załatwić. 
Przystanki – pętla, założymy tam lampę, nie mówię że za miesiąc czy za dwa, ale będziemy się ją 
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założyć. Tylko tam bo zakład energetyczny ma jaką rezerwę i tą jedna założy. Przystanek Środoń – 
sprzątniemy  natomiast  nic  nie  wstawimy.  Komisja  już  powiedziała  gdzie  należy  uzupełnić 
zadolenia, będziemy się starali uzupełnić. Co do ścieków i kanalizacji, rzeczywiście my robimy 
taką wewnętrzną analizę co kwartał, ale Płock trzeba szczególnie wziąć pod uwagę jak to wygląda. 
W okresach martwych, kiedy my tylko korzystamy, jak i w okresach letnich bo to rzeczywiście 35% 
na dzień dzisiejszy mamy braków, trzeba monitorować tą sytuację. Jeśli chodzi o te podjeżdżanie 
śmieciarek pod posesje, to tam gdzie to będzie możliwe to firma będzie podjeżdżała. W Brwilnie 
Dolnym to jest indywidualna sprawa trzeba się szczególnie przyjrzeć, bo tam gdzie jest dojazd to 
ok, ale są takie miejsca gdzie po prostu dojazdu nie ma. Na pewno od drogi krajowej firma nie 
będzie wjeżdżała w te drogi prywatne, żeby potem zakręcić. Jeżeli będzie droga po górkach ot będą 
dostarczali  do głównej  drogi,  na  pewno tu obok Pana Przewodniczącego to wjadą bo tam jest 
szerzej, a czy gdzieś indziej to zobaczymy, ale tak jak mówiłem to jest sprawa indywidualna, ja z 
panem  Prezesem  będę  rozmawiać,  bo  od  strony  drogi  krajowej  jest  kilka  wjazdów  w  drogę 
wewnętrzną i na pewno takiego wjazdu nie będzie.
Pan Bolesław Szymański – ale czy to naprawdę ciężko jest wjechać na wstecznym te 100 metrów
Pan Wójt – ale to jest droga krajowa i jak wjadą na wstecznym to wyjechać jest łatwiej, ale z drogi  
krajowej cofać  to nie jest dobry pomysł. W innych miejscach to raczej problemu nie będzie. Może 
droga po górkach usprawni bo wtedy będzie tam bliżej do tej drogi niż do drogi krajowej dostarczyć 
te odpady. I moje wnioski są takie, że zgodnie z życzeniem Pani Przewodniczącej Komisji oświaty, 
jak nam starczy środków to zobaczymy, ale na przyszły rok składam wniosek o środki w ramach 
Lidera Plus na plac zabaw w Nowym Duninowie. Zobaczymy jak to wyjdzie bo na razie wniosek 
składamy,  bo  to  do  końca  miesiąca,  pewnie  wariant  będzie  uboższy  bo  my  jesteśmy  ubożsi 
generalnie. Ale jak widzę dzieciaki, które biegają po terenie to naprawdę nie mają gdzie się bawić.  
To jest lepsze rozwiązanie niż Ministra Edukacji i Sportu gzie jest 50%, a tu jest 75% ze środków 
unijnych. To będzie na terenie obecnych szkół, ale to wszystko będzie się działo w 2014 roku, bo to 
jest cała procedura zanim te projekty dojdą do realizacji.
Pan Krzysztof Piłatowicz – ja odnośnie tych przystanków, PKS generalnie zatrzymuje się na tych 
przystankach,  ale  oficjalnie  ich  nie  ma.  PKS  na  nas  wywarł  jakby obowiązek  z  prowadzenia 
organizacji  ruchu, ale to jest  skomplikowana sprawa. Próbujemy to sami ogarnąć,  ale to ciężko 
idzie, trzeba by zapłacić na dobrą sprawę komuś kto przygotowuje takie projekty. Obiecuje że sam 
osobiście zajmę się tym, myślę że uda się wprowadzić żeby były oficjalne.
Pan Stanisław Starzyński – Panie Kierowniku ja bym to wszystko ominął, pojechał bym do tego 
fachowca co tablice maluje, tablice bym postawił i niech się martwią.
Pan Krzysztof – każdy zarządca ma swój projekt organizacji.
Pan Wójt – przystanki obecnie podlegają odnowieniu. Przy drodze krajowej dziewczyny malują i 
czyszczą, bo mamy takich wybitnych malarzy, po których trzeba poprawiać. Nie mówimy tutaj o 
czasie gdy mamy wybory bo jest masa instytucji, które wykładają swoje programy wieszając na 
przystankach. Te zakazy na przystankach to dla zaspokojenia naszego sumienia bo to nic nie da. To 
nie  jest  prosta  sprawa,  trzeba  odnawiać  i  tyle,  po  ostatnich  wyczynach  naszych malarzy to  są 
kosztowne odnowy. 
Pan Andrzej Pietrzak – dziękuję bardzo czy ktoś z Państwa chce zabrać głos?. Skoro nie ma 
chętnych przystępujemy do punktu 12.

Punkt 12. odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania.

Pan Wójt  –  temat  Popłaciński,  postaram się  pomóc  w tej  kwestii,  żeby przyspieszyć  sprawę. 
Śmieci, informacje z panem Przewodniczącym ustaliliśmy, że planujemy się spotkać z Prezesem 
firmy,  która  wygrała  przetarg,  omówię  z  nim co  on oczekuje  od  nas  i  potem ustalimy termin 
spotkania,  i  zaprosimy  sołtysów  i  szefów  poszczególnych  Komisji,  Przewodniczącego,  Wice 
przewodniczącego,  jeszcze  o  szczegółach  porozmawiam  z  Panem  Przewodniczącym.  Lampy, 
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wymiana w Popłacinie to będzie robione w ciągu dwóch lat. Popłacin będzie miał zmodernizowana 
pod względem lamp całą linie. Droga pod lasem trzeba uzupełnić to jest w postulatach Komisji, 
która  była  w  terenie.  Rowy  przydrożne,  droga  krajowa  –  Generalna  Dyrekcja  ma  obowiązek 
wykaszania  rowów,  zorientuje  się  kiedy oni  wejdą.  Natomiast  niezależnie  od  tego  jaki  będzie 
termin wejścia Generalnej Dyrekcji w koszenie to my tam podstawową rzecz zrobimy, czyli rowy 
przy drodze krajowej będą koszone tylko przy koronie, jak jest chodnik prawa strona i na równo pół 
metra lewa strona, żeby go odsłonić. Rowów samych nie będziemy kosić, bo zrobi to Generalna 
Dyrekcjia  sprzętem.  Kierunkowskaz  droga  krajowa  został  zgłoszony,  sam  nie  wiem  dlaczego 
jeszcze tego znaku nie ma, może lada dzień się pojawi. Tablice informacyjną wymienimy. Wywóz 
drzewa z lasu, ja gratuluje Pani Sołtys odwagi i uwagi bo ta droga jak zostanie rozjeżdżona to się 
wszystko skupi na Pani, a co za tym idzie i na mnie. Trzeba tego pilnować bo to jest droga dla 
mieszkańców, a nie do ciężkiego sprzętu. Śmieci przy drodze wojewódzkiej to poinformujemy, albo 
obciążymy Zarząd drogi.
Pan Andrzej  Pietrzak  – czy odpowiedzi  są  satysfakcjonujące  dla  państwa.  Przystępujemy do 
punktu 13.

Punkt 13. przyjęcie protokółu z XXIII sesji Rady Gminy.

Tak jak informowałem na wstępie protokół,  był  cały czas  wyłożony,  widzę że przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej był zainteresowany protokołem. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z 
XXIII Sesji Rady. Skoro nie ma przystępujemy do glosowania.
Za glosowało 14 Radnych.
Przeciw głosowało 0.
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam że protokół został przyjęty.
Po  głosowaniu  Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  zamknął  XXIV 
posiedzenie sesji Rady Gminy. Sesja zakończyła się o godzinie14.30.

Protokołowała                                                                                       Przewodniczący
/-/ Kamila Kaczmarek                                                                           /-/ Andrzej Pietrzak   
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