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

odbytej w dniu 30 grudnia 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
Pani Elżbieta Broniecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce
Pan Paweł Adamkowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie
Pani Ewa Romańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie,
Pani Teresa Szymańska – Sekretarz Gminy Nowy Duninów
Pani Alina Szymkowiak – skarbnik Gminy Nowy Duninów
Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Listy obecności stanowią załącznik Nr. 1 do protokołu.

Punkt nr 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Pan Andrzej Pietrzak otworzył sesję słowami:
Otwieram dwudziestą dziewiątą sesję Rady Gminy Nowy Duninów.

Powitał obecnych na sesji:
Radnych Rady Gminy Nowy Duninów, Wójta Gminy Nowy Duninów Pana Mirosława Krysiaka, 
zastępcę Wójta Pana Leszka Podkańskiego.

Powitał Państwa Sołtysów.

Powitał również osoby zaproszone na sesję: Pana Henryka Kamińskiego – Radnego Rady Powiatu 
Płockiego, Panią Elżbietę Broniecką – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce, Pana Pawła 
Adamkowskiego  –  Dyrektora  Publicznego  Gimnazjum  w  Nowym  Duninowie,  Panią  Ewę 
Romańską - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Panią Krystynę Pruszyńską - 
Kierownik  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Nowym Duninowie,  Panią  Katarzynę  Stawicką  – 
Kierownika  GOPS  w  Nowym  Duninowie,  oraz  wszystkie  osoby  uczestniczące  w  obradach 
dzisiejszej sesji.

Powitał również pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w obradach sesji:
Panią  Teresę  Szymańską  –  sekretarz  gminy,  Panią  Alinę  Szymkowiak  –  skarbnik  gminy,  Pana 
Krzysztofa Piłatowicza – kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego,  Panią Kamilę Kaczmarek 
– protokolanta dzisiejszej sesji.

Na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych jest 14. Przewodniczący stwierdził, że obrady są 
prawomocne, przy których Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.

Swoją nieobecność usprawiedliwił Pan Marek Kamiński w związku z pobytem w szpitalu.

Następnie  Pan Przewodniczący powiedział,  że  Państwo Radni  otrzymali  porządek obrad 
dzisiejszej sesji. Po czym zapytał: Czy ktoś z Państwa Radnych lub Pan Wójt chce wnieść zmiany 
do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  zaproponował  3  zmiany w porządku  obrad.  Pierwsza  jest 
autopoprawką do projektu uchwały nr 2 - w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 
2014 rok i związana jest z wydatkami budżetu. Pierwszy punkt autopoprawki dotyczy transportu 
zbiorowego,  czyli  linii  nr  8.  O 91 zł  wzrasta  wartość  usługi  za  przewóz w 2014 roku.  Druga 
autopoprawka  dotyczy  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Modernizacja  kotłowni  w  Nowym 
Duninowie”, które zostało wykonane za kwotę 49 tys. zł i w roku 2014 należy za to zapłacić.

Pan Wójt zaproponował wprowadzenie 2 uchwał do porządku obrad:

– projekt  uchwały nr  13  -  w sprawie  wyrażenia  zgody na  przystąpienie  do  partnerstwa  i 
zawarcia  porozumienia  w  sprawie  współpracy  w  ramach  Obszaru  Funkcjonalnego  m. 
Płocka  powołanego  na  potrzeby  Regionalnego  Instrumentu  Terytorialnego,  który  był 
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omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

– Projekt uchwały nr 14 – w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Przedszkolak w szkole” 
realizowanego  w  ramach  Projektu  IX  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wniosek w tej 
sprawie przeszedł wszystkie oceny i został przekazany do wdrażania. Jednym z elementów 
umowy, która będzie  podpisywana  w roku 2014 jest podjęcie uchwały.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy – zapytał, o to czy są inne propozycje 
zmian do porządku obrad?
Propozycji  zmian nie  było,  po  czym przystąpiono do głosowania  nad zgłoszonymi przez  Pana 
Wójta autopoprawkami. Pan Przewodniczący zaproponował, aby przegłosować obie autopoprawki 
razem.

Przystąpiono do głosowania nad autopoprawkami.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0. 
Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami za.

Następnie  przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu 
uchwały  nr  13  -  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  i  zawarcia 
porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na 
potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0. 
Projekt uchwały nr 13 został wprowadzony do porządku obrad  jednogłośnie 14 głosami za.

Po głosowaniu nad wprowadzeniem projektu uchwały nr 13, przystąpiono do głosowania 
nad wprowadzeniem projektu uchwały nr 14 – w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Przedszkolak 
w  szkole”  realizowanego  w  ramach  Projektu  IX  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0. 
Projekt uchwały nr 14 został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 14 głosami za.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze ma propozycje zmian dotyczące 
porządku obrad? Żadnych propozycji nie wniesiono i przystąpiono do głosowania nad porządkiem 
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0. 
Porządek  obrad  XXIX  sesji  Rady  Gminy  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami  został  przyjęty 
jednogłośnie 14 głosami za.

Pan Przewodniczący poinformował, że wyłożony został protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy.

Zanim przystąpiono do realizacji podjętego porządku obrad, minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłego 10 grudnia 2013 roku Pana Romana Wójcika, wieloletniego radnego naszej gminy. 
Pan Roman Wójcik był radnym trzech kadencji w latach 1990 – 1994, 2002 – 2006 i 2006 – 2010.

Następnie przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak przedstawił ustną informację o pracy 
między sesjami i poinformował, iż:

– 11 grudnia uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Komisja rewizyjna na swoim 
posiedzeniu pracowała nad budżetem na 2014 rok.
Opinie dotyczące budżetu przewodniczący komisji przedstawią w swoich wystąpieniach.

Tego samego dnia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Pan Wójt poinformował członków 
komisji  wraz z zaproszonymi przewodniczącymi pozostałych Komisji  Rady Gminy o   
problemach z Komunikacją  Miejską.  Komunikacja  Miejska  przedstawiła  nam  nowe  
warunki dotyczące finansowania linii nr 8. Komunikacja Miejska żądała od gminy 3,95 zł. 
za 1 wozo  kilometr co wskazuje na wzrost o 11%. Pan Wójt w swoim wystąpieniu powie 
więcej na ten temat.

– również 11 grudnia Pan Przewodniczący uczestniczył w spotkaniu Zarządu Gminnego OSP, 
które odbyło się w Lipiankach.  Głównym tematem posiedzenia było:  omówienie narady 
informacyjno – szkoleniowej  w Płocku, ustalenie terminów walnych zebrań dla naszych 
jednostek OSP.
22 lutego 2014 roku odbędzie się walne zebranie OSP w Dzierząznej,
1 marca 2014 roku odbędzie się walne zebranie OSP w Lipiankach,
15 marca 2014 roku  odbędzie się walne zebranie OSP w Nowym Duninowie.
Jednym z tematów, było również założenie do planu posiedzeń zarządu na 2014 rok. Podjęto 
również  uchwałę,  w sprawie  utworzenia młodzieżowej  drużyny pożarniczej  w jednostce 
OSP w Nowym Duninowie.

– 12  grudnia  2013  roku  odbyło  się  zebranie  wiejskie  w  Lipiankach,  na  które  Pan 
Przewodniczący otrzymał zaproszenie od sołtysa Lipianek Pana Stanisława Starzyńskiego. 
Na to też zebranie zostali  zaproszeni:  Pan Wójt Mirosław Krysiak oraz Przewodnicząca 
Komisji EKSTiSS Pani Ewa Kowalak.

– 16  grudnia  2013  roku  odbył  się  odbiór  kotłowni  w  budynku  komunalnym  w  Nowym 
Duninowie przy ul. Słonecznej. Według słów wykonawcy w tym sezonie kotłownia będzie 
pracować na porycie kosztów modernizacji, natomiast przyszłe sezony grzewcze przyniosą 
oszczędności.

– 18 grudnia 2013 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy w sprawie 
zaopiniowania  materiałów  na  XXIX  sesję  Rady  Gminy,  oraz  zaopiniowania  projektu 
budżetu na 2014 rok.

– 20 grudnia 2013 roku odbyła się gminna wigilia. Pan Przewodniczący usprawiedliwił swoją 
nieobecność podczas wigilii kłopotami zdrowotnymi.

Informacyjnie Pan Przewodniczący powiedział,  że w roku 2013 Rada Gminy odbyło się 
łącznie z dzisiejszą 8 sesji,  na których podjęto łącznie 46 uchwał plus 14 dzisiejszych uchwał. 
Między innymi uchwały te dotyczyły absolutorium dla Wójta Gminy, podatków na 2014 rok, oraz 
uchwały związane z ustawą śmieciową.

Punkt nr 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powitał wszystkich obecnych na ostatniej sesji 2013 roku. 
Następnie przedstawił ustną informację o pracy między sesjami mówiąc, że:

– w ostatnim czasie prowadzone były intensywne prace nad budżetem. Był on omawiany na 
posiedzeniach komisji, był to ciężki budżet ponieważ trudno było go spiąć w całość, gdyż 
art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych wciąż obowiązuje. Wiele samorządów miało dużo 
kłopotów z ustaleniem budżetu. 

– analizowany  był  również  budżet  szkół,  czy  zostaną  osiągnięte  wynagrodzenia  w 
poszczególnych  obszarach  awansu  zawodowego.  W  wyniku  przeprowadzonych  analiz, 
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okazało  się,  że  w przyszłym roku  trzeba  będzie  dopłacić  ok.  40  tyś.  zł  z  tytułu  braku 
osiągniętych wynagrodzeń w poszczególnych grupach awansu zawodowego.

– kolejną sprawą jest gospodarka odpadami. Jest to trudny system, który wdrażany był przez 
pół roku. Nasza gmina podjęła się tego, że sama będzie realizować tę ustawę. Po analizie 
wynika, że po stronie kosztów dołożymy niewiele z tytułu nie ściągniętych należności od 
osób, które nie zapłaciły kwoty w wysokości ok. 3 tyś. zł.  Ściągalność jest na poziomie 
85%. W projekcie budżetu na 2014 rok zapisaliśmy, że ściągalność będzie na wysokości 
87%.

– 27  listopada  2013  roku  odbyło  się  zebranie  z  rodzicami  dzieci  chodzących  do 
niepublicznego  przedszkola  w  Nowym  Duninowie.  Pewne  sprawy  zostały  wyjaśnione, 
rodzice  dowiedzieli  się,  że  to  gmina  w  75%  finansuje  ich  dzieci  chodzące  do  tego 
przedszkola.  Pan  Wójt  powiedział,  że  współpraca  między  Panem  Przemysławem 
Piotrowskim, a gminą będzie układała się coraz lepiej.

– kolejną sprawą jest  OSP. Na ostatniej  sesji  Prezes Zarządu Gminnego OSP zapytał,  czy 
zostaną zapisane środki w budżecie na 2014 rok, na zakup nowoczesnego samochodu dla 
OSP Lipianki. Środki te w budżecie nie zostały zapisane, ale jest propozycja zapisania tych 
środków w budżecie na 2015 rok. Nasza jednostka jest w krajowym systemie i od wielu lat 
ma 100% frekwencję wyjazdów do zdarzeń.

– 12 grudnia odbyło się  zebranie  w Lipiankach.  Pan Sołtys  Stanisław Starzyński  co roku 
organizuje takie zabranie przed wigilią.
Pan Wójt zachęcał do organizowania takich zebrań z jego udziałem w przyszłym roku.

Następnie Pan Wójt powiedział o przetargach, które odbyły się w okresie między sesjami:

– 12 grudnia 2013 roku odbył się przetarg na dostawę w roku 2014  oleju opałowego do szkół 
z terenu Gminy Nowy Duninów, oraz na dostawę oleju napędowego do pojazdów będących 
własnością  Urzędu  Gminy Nowy Duninów.  Oba  przetargi  przebiegły  bardzo  dobrze,  w 
przypadku oleju opałowego to - 3% w stosunku do cen zakupu.

– 13 grudnia 2013 roku odbył  się przetarg na dostawę w roku 2014 peletu drzewnego do 
budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów.

– 23 grudnia 2013 roku odbył się przetarg na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Nowym Duninowie.  Kosztorys opiewał na kwotę 2,5 mln.  zł  i  stosowna umowa została 
podpisana  z  Marszałkiem w ubiegłym roku.  Przewidywany czas  realizacji  inwestycji  to 
koniec  maja  2015  roku.  Do  przetargu  stanęło  8  firm.  Wygrała  firma  z  Sierpca,  która 
zaoferowała wykonanie tej inwestycji za kwotę 2 mln. zł.
Inwestycja ta pozwoli na podłączenie do kanalizacji części Nowego Duninowa i Karolewo 
oraz część Nowej Wsi i Starego Duninowa.

– 23  grudnia  odbył  się  odbiór  kotłowni  w  budynku  komunalnym  przy  ul.  Słonecznej. 
Modernizacja tej kotłowni wynikała z konieczności szukania oszczędności. Każdego roku 
na olej opałowy przeznaczane było 108 tys. zł. Takie koszty były nie do przyjęcia, ponieważ 
w przyszłym roku musielibyśmy kolejny raz podnieść cenę czynszu.
Po  zamontowaniu  ciepłomierzy  okazało  się,  że  podział  50/50,  czyli  budynek  przy  ul. 
Słonecznej i budynek gminy nie był dobry.  W tej chwili wiemy, że 33% ciepła idzie na 
ogrzanie gminy a pozostałe 67% na budynek komunalny. W ramach 108 tyś. zł zmieścimy 
się z modernizacją i kosztami związanymi z sezonem grzewczym, natomiast przyszły sezon 
będzie generował oszczędności.

Pan  Wójt  powiedział,  że  na  spotkaniu  z  szefami  komisji  podczas  posiedzenia  Komisji 
Rewizyjnej  11  grudnia  2013  roku  rozmawiał  na  temat  Komunikacji  Miejskiej.  Stawki  jakie 
zaproponowała nam Komunikacja Miejska wzrosły o 11% ze 155 tyś. zł na prawie 170 tyś. zł. Po  
spotkaniu została podjęta decyzja, aby nie rozwiązywać umowy z Komunikacją Miejską, ponieważ 
ma ona więcej do zaoferowania, a mianowicie możliwość jazdy po całym mieście Płock na ten sam 
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bilet miesięczny. Zostaną jednak podjęte pewne zmiany, aby zmieścić się w stawce 155 tyś. zł. 
Zostanie  skrócony jeden kurs,  który obsługuje Szkołę Podstawową i  Gimnazjum w Radziwiu i 
będzie on dojeżdżał tylko do Soczewki. To dało nam oszczędność i do zaproponowanego projektu 
w budżecie gminy na obsługę transportową dokładamy tylko 90 zł. 

Pan Wójt w swoim piśmie poprosił Komunikację Miejską o to, aby informacja dotycząca 
kosztów na kolejny rok docierała do urzędu gminy najpóźniej do 30 października. Ponieważ Pan 
Wójt ma obowiązek do 15 listopada złożyć projekt budżetu. W obecnej sytuacji informacja ta nie 
wpłynęła wcześniej, mimo że Pan Wójt o taką informację wystąpił. Dlatego w projekcie budżetu 
została przyjęta kwota z roku bieżącego, czuli 155 tyś. zł. Informacja o podniesieniu ceny wozo – 
kilometra wpłynęła 30 listopada.

Kolejnym tematem jaki Pan Wójt poruszył były mieszkania w budynku komunalnym przy 
ul. Słonecznej. Zawsze, gdy zwalnia się mieszkanie, powstaje problem związany z tym, komu je 
przekazać, ponieważ jest strasznie dużo chętnych.

Po szczegółowej analizie wolne mieszkanie zostało przekazane Państwu Ambroziak. Pani 
Ambroziak jest  osobą schorowaną i  leżącą,  a jej  mąż opiekuje się nią choć sam też jest  osobą 
schorowaną.

Następnie Pan Wójt powiedział o wyróżnieniach i konkursach:

– Samorząd Gminy Nowy Duninów został wyróżniony jako nowoczesny samorząd.

– Szkoły uczestniczyły w konkursie pn. „ Las wokół nas”. W konkursie tym większość nagród 
przypadła uczniom naszych szkół. Szkoła w Lipiankach otrzymała wyróżnienie. Konkurs 
ten  był  organizowany  przez  Nadleśnictwo  wraz  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Finał tego konkursu odbył się w szkole w 
Nowym Duninowie.
W tym miejscu Pan Wójt podziękował dyrektorom szkół za zaangażowanie. 

W ostatnim  czasie  Pan  Wójt  uczestniczył  w  spotkaniach  wigilijnych  między  innymi  w 
wigilii samorządowej, w wigilii z Marszałkiem, ze sportowcami, strażakami i ze stowarzyszeniami. 
Pan Wójt podziękował wszystkim za organizację wigilii i za oprawę artystyczną wykonaną przez 
dzieci z Nowego Duninowa.

Pan  Wójt  powiedział,  że  dzisiejsza  XXIX  sesja  Rady  Gminy  jest  ostatnią  sesją  w  tym  roku. 
Następnie podsumował kończący się 2013 rok:

– najważniejszą rzeczą jaką się udało zrobić to budżet, który był bardzo trudny do realizacji.

– w roku  2013  nie  udało  się  sprzedać  żadnej  nieruchomości,  które  były  przeznaczone  w 
projekcie  budżetu  na  sprzedaż.  Jest  to  duża  kwota  800 tys.  zł  po  pierwszym zdjęciu  z 
budżetu.

– w  mijającym  2013  roku  zostały  podjęte  trudne  decyzje  dotyczące  oświaty  i  szkół.  A 
mianowicie postanowiliśmy zamknąć Szkołę Podstawową w Soczewce i utworzyć Szkołę 
Filialną w Soczewce Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie im. ks Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Są to trudne decyzje ze względu na ludzi, którzy tam pracują, ale ze względu 
na niż demograficzny takie decyzje były konieczne.

– były  trudności  związane  z  projektem  kanalizacji  w  Woli  Brwileńskiej,  ponieważ 
miejscowość ta jest terenem zalewowym i na takim terenie nie powinno się prowadzić tego 
typu inwestycji.  Dziś  jednak mamy pozwolenie  na budowę kanalizacji  i  możliwe,  że w 
przyszłym roku ruszymy z budową.

– w roku 2013 składaliśmy wiele wniosków na środki unijne. Jest to duża szansa dla Gminy 
Nowy Duninów, ponieważ bez środków unijnych, a tylko z naszym budżetem nie jesteśmy 
w stanie zrobić za wiele. W ramach Lidera Plus będą robione w dalszej części stawy. 

– pozytywnie przeszedł też nasz wniosek na doposażenie oddziałów przedszkolnych i budowę 
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placów zabaw.

– wójt  poinformował  o  podjęciu  działań  związanych  z  zagospodarowaniem  Parku 
Zabytkowego w miejscowości Nowy Duninów. W roku 2011 – 2012 została zrealizowana 
operacja pn. „Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie Paru Zabytkowego w 
Nowym Duninowie, Etap I” dofinansowanego w ramach PROW 2007 – 2013 „Działanie”, 
odbudowa i Rozwój Wsi. 

– w  dobiegającym  końca  roku  wdrażana  była  ustawa  śmieciowa,  która  w  naszej  ocenie 
przebiegła bardzo dobrze.

– została wyremontowana droga krajowa.

– były pozyskiwane pieniądze z zewnątrz na promocję gminy.

– było podejmowanych wiele zadań po to, aby utrzymać infrastrukturę.

– w kończącym się 2013 roku została udrożniona droga w Brwilnie Dolnym.

 Pan Wójt  podziękował  wszystkim zaangażowanym w pracę  i  działalność  naszej  gminy. 
Powiedział, że ma nadzieję, iż przyszły rok przyniesie nam to, na co czekamy.

Pan Andrzej Pietrzak - przewodniczący – zapytał, czy są pytania do wypowiedzi Pana Wójta?

Pan Henryk Kamiński – radny Rady Powiatu Płockiego – zapytał o to, czy droga krajowa była 
modernizowana, czy remontowana?

Mirosław Krysiak  -Wójt Gminy – odpowiedział, że była remontowana.

Punkt nr 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych.

Pan Wiesław Michalski – radny – powiedział, że jest mu przykro, ponieważ już po raz trzeci musi 
się zwracać o to samo do Pana Wójta. Mowa była o interpelacji na którą Pan Michalski otrzymał 
częściową odpowiedź. 

W odpowiedzi na interpelację napisane było, że te działki są własnością – jedna gminy, ale 
jest  w  dyspozycji  Zarządu  Powiatowego  Dróg,  druga  jest  własnością  Skarbu  Państwa.  Pan 
Michalski wyjaśnił, że to stanowiło tylko część jego interpelacji. Druga część brzmiała – czy któraś 
z tych działek może zostać przekazana Radzie Sołeckiej? Następnie Pan Radny wyjaśnił, dlaczego 
o to pyta, mówiąc, że już 2,5 roku temu Pan Wójt zwołał posiedzenie Rady Sołeckiej Popłacina,  
zaprosił Państwa, którzy chcą zafundować Popłacinowi nową, wolno stojącą świetlicę, ale nie ma 
na nią miejsca. Okazuje się jednak, że te działki są, jedna jest własnością gminy, a druga Skarbu 
Państwa. Jeżeli jedna jest własnością Skarbu Państwa to  można przeprowadzić komunalizację i 
udostępnić teren pod budowę świetlicy, dopóki jest inwestor, który chce wyłożyć na to pieniądze. 
Pan  Michalski  powiedział,  że  dowiedział  się,  że  obok  tych  dwóch  działek  jest  trzecia  o 
„wątpliwym” statucie prawnym. Jest to działka, na której znajduje się boisko, najprawdopodobniej 
należy do Skarbu Państwa lub jest to już własność prywatna.

Pan Michalski powiedział, że dalej podtrzymuje swoją interpelację, a dotyczy ona tego, czy 
gmina może wydzielić miejsce na jednej z tych trzech działek pod wybudowanie wolno stojącej 
świetlicy z parkingiem.

Pan Piotr Kijek – radny – powiedział, że te świerki, które zgłaszał na poprzedniej sesji ewidentnie 
rosną w pasie drogowym, mało tego, dosadzono kolejne. Poprosił o przeanalizowanie tego terenu.

Pan Waldemar Kijek – radny – poprosił o naprawę chodników na całej długości, ponieważ są 
duże ubytki.

Pan Henryk Kamiński – radny Rady Powiatu Płockiego – zapytał,  czy są jakieś pytania do 
niego i poprosił o nie w tej części sesji, ponieważ w dalszej części sesji nie będzie mógł wziąć 
udziału.

Pani  Ewa  Kowalak  –  radna  – w  formie  interpelacji  podała,  sprawę  związaną  z  policją. 
Powiedziała,  że już po raz kolejny policja stała na wjeździe do kościoła,  stanowi to problem z 
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wjazdem do kościoła, od strony Płocka. Pani radna zasugerowała, żeby policja stawała w takim 
miejscu,  w  którym  naprawdę  będą  czuwali  nad  bezpieczeństwem,  a  nie  wręcz  zagrażać 
bezpieczeństwu.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zgłosił, że oba światła punktacyjne na przejściach dla 
pieszych na skrzyżowaniu w Nowym Duninowie drogi krajowej z drogą wojewódzką są nie czynne.

Punkt nr 5. Informacja z wykonania planowanych inwestycji w roku 2013.
• szczegółowe informacje z realizacji  planowanych inwestycji  stanowią załącznik Nr 2 do 

protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  przedstawił informację z wykonania inwestycji  w 2013 roku 
mówiąc, o:

– modernizacji stacji uzdatniania wody. W okresach letnich zdarzały się problemy z dostawą 
wody, dlatego została podjęta decyzja o modernizacji i rozbudowie stacji uzdatniania wody. 
Powstał  kolejny  zbiornik  na  wodę  uzdatnioną.  Jednak  mijający  2013  rok,  był  rokiem 
dobrym i nie zdarzały się przerwy w dostawie wody. Projektowanie zostało już zlecone i 
sukcesywnie będziemy się starali to zadanie wykonać w najbliższym czasie.

– projekt  kanalizacji  sanitarnej  w  m.  Wola  Brwileńska.  Uzyskaliśmy  już  pozwolenie  na 
budowę, opracowana została dokumentacja na długość 3,6 km. sieci głównej, 1,3 km to 
odgałęzienia i 51 przyłączy. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1.274.000 z. do realizacji 
zadania przystąpimy w przyszłym roku.

– monitoring Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie oraz Oczyszczalni Ścieków w 
Nowym Duninowie. Prace nad monitoringiem zostały już zakończone. Wartość zadania to 
9 298 zł.

– budowa drogi  gminnej  w m. Nowy Duninów ul.  Wierzbowa – Etap II.  Zadanie zostało 
wykonane. Wartość zadania 162.797,81 zł. 

– budowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne. Droga ta została udrożniona, jest to w tej chwili 
droga szeroka, która została wykonana ze środków własnych.

– modernizacja kotłowni w Szkole Filialnej w Lipiankach. W kotłowni tej został wymieniony 
piec,  ponieważ poprzedni  uległ uszkodzeniu.  Koszt  wymiany wraz z montażem wyniósł 
10.500 zł.

– modernizacji  kotłowni w bloku komunalnym przy ul.  Słonecznej w Nowym Duninowie. 
Zadanie zostało wykonane, a 23 grudnia odbył się odbiór. Wartość inwestycji to 60.577 zł.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy nie ma pytań do przedstawionej przez 
Pana Wójta informacji?
Pytań nie było, Rada Gminy informację przyjęła.

Punkt Nr 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nowy Duninów w 
roku 2013.

• szczegółowe  informacje  z  analizy  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  stanowią 
załącznik Nr 3 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak –  powiedział,  że  jest  zadowolony z  prowadzenia  gospodarki 
odpadami komunalnymi w ramach tzw. ustawy śmieciowej. Z obserwacji wynika, ze zrobiło się 
bardzo czysto na posesjach. Jeżeli są jakieś śmieci w rowach przy drodze krajowej to zgłaszamy to 
do GDDKiA, aby ten problem rozwiązać.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy nie ma pytań do przedstawionej przez 
Pana Wójta informacji?
Pytań nie było, Rada Gminy informację przyjęła.

Punkt Nr 7. Informacja z przygotowania gminy do sezonu zimowego.
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• szczegółowe informacje z przygotowania gminy do sezonu zimowego stanowią załącznik 
Nr 4 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że co roku musimy sobie z tym problemem radzić. 
Na dziań dzisiejszy tam, gdzie to jest możliwe, drogi są naprawiane.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy nie ma pytań do przedstawionej przez 
Pana Wójta informacji?
Pytań nie było, Rada Gminy informację przyjęła.

Punkt Nr 8. Podjęcie uchwał.

Projekt uchwały nr 1 -   w sprawie    Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.  

• Projekt uchwały nr 1 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  projekt  ten  szczegółowo  omawiany  był  na 
posiedzeniu Komisji, ale jeśli ktoś ma pytania to Pani Skarbnik na nie odpowie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023. Regionalna Izba Obrachunkowa 
wydała pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący  zapytał, czy są pytania do projektu uchwały nr 1? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosowało 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził,  że  projekt  uchwały nr  1  został  podjęty jednogłośnie  14 
głosami za.

Projekt uchwały nr 2   - w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 2014 rok.  

• Projekt uchwały nr 2 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że zacznie od autopoprawki do uchwały. Dotyczy 
ona zwiększenia dotacji  na zadania bieżące o kwotę 91 zł  do kwoty 155, 091 zł.  Wynika to  z 
różnicy po zdjęciu części kursu linii nr 8 do Soczewki. Druga autopoprawka dotyczy modernizacji 
kotłowni w bloku komunalnym w Nowym Duninowie. Wartość tego zadania netto to 49, 250 zł.  
Zmniejszamy też kwotę wykupu gruntów, zostanie to zapłacone w roku 2014.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący - zapytał, czy są pytania do przedstawionych przez Pana 
Wójta autopoprawek? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosowało 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami 
za.

Następnie przystąpiono do omawiania projektu budżetu na 2014 rok.  

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że projekt budżetu na 2014 rok zakłada dochody w 
kwocie 12.194.073 zł.  Wydatki na podobnym poziomie, 11.888.073 zł.  Projekt budżetu zawiera 
wszystkie sprawy, które są konieczne do wykonania w 2014 roku. Zakłada utrzymanie wszystkich 
instytucji na tym samym poziomie. Zakłada również wzrost wynagrodzeń na poziomie 5%. Zakłada 
też niewielki wzrost podatku średnio o 1.1%. Musimy tak zorganizować budżet, aby te zadania, na 
które były przetargi i zostały przygotowane do realizacji wykonać w 2014 roku. W przyszłym roku 
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jeżeli zostanie podpisane porozumienie z instytucją wdrażającą środki unijne odnośnie projektu pn. 
„ Przedszkolak w szkole”, oraz z chwilą podpisania umowy, pieniądze te będą wprowadzane do 
budżetu. Kwota dofinansowania wynosi 304 980 zł.

Niewiele  środków  zostało  zapisanych  ze  sprzedaży,  bo  nic  nie   zostało  sprzedane. 
Najprawdopodobniej rok 2014 też będzie rokiem trudnym i możliwe, że będziemy mieli trudności 
ze sprzedażą.

W projekcie budżetu zostały zapisane sprawy związane z oświatą.

Dzięki rozwiązaniom, które wprowadziliśmy do budżetu na rok 2014, został  on przyjęty 
pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach, został 
dobrze skonstruowany.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  – powiedział,  że  za  nim  Przewodniczący  Komisji 
przedstawią swoje opinie dotyczące budżetu, odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie budżetu 
na 2014 rok. 

& 1  –  opiniuję  pozytywnie  przedłożony  przez  Wójta  Gminy  Nowy  Duninów  projekt 
uchwały budżetowej na rok 2014. 

& 2  –  od  uchwały  służy  odwołanie  do  Kolegium Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w 
Warszawie w terminie 14 dni od daty wręczenia niniejszej uchwały.

Pan Przewodniczący dodał,  że punkt 7 uzasadnienia mówi „ zachowane zostały wymogi 
określone w art.  243 Ustawy o finansach publicznych,  gdyż planowane wydatki bieżące nie  są 
wyższe niż planowane dochody w budżecie”

Następnie Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili swoje opinie dotyczące budżetu.

• Szczegółowe opinie Przewodniczących Komisji stanowią załącznik Nr 7 do protokołu.

Pan  Wiesław  Michalski  –  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  - Powiedział,  że  Komisja 
Rewizyjna bardzo dokładnie przeanalizowała założenia budżetu przygotowane przez Pana Wójta i 
stwierdziła, że budżet ten jest budżetem konsumpcyjnym. Komisja Rewizyjna próbowała znaleźć 
odniesienie do czegoś, co pozwoliłoby zrozumieć budżet. Wzięto więc budżet sprzed 4 lat na rok 
2010, gdzie dochody były podobne, wydatki też były podobne tylko w  kolumnie inwestycje kwota 
wydatków  na  inwestycje  wynosiła  4  600.000zł.  Natomiast  w  przedstawionym  dziś  projekcie 
budżetu mamy 500.000zł.

Komisja uważa, że proponowany budżet jest budżetem przetrwania Gminy Nowy Duninów w roku 
2014 oraz, że jest budżetem konsumpcyjnym.

Pan Waldemar Kijek – przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego – powiedział,  że 
Komisja Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 roku przeanalizowała 
projekt budżetu na 2014 rok. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego stwierdza, że projekt budżetu zawiera wszystkie elementy 
wynikające  z  przepisów  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz  uchwały  Rady  Gminy  Nowy 
Duninów z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i pracy nad projektem uchwały 
budżetowej. 

Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 12 194.073 zł, natomiast wydatki budżetu 
gminy planuje się w wysokości 11 888.073 zł. Różnica 306.000 zł między dochodami, a wydatkami 
przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

W części opisowej budżetu zostały ujęte wszystkie składniki dochodów z poszczególnych 
źródeł i kwoty wydatków. 

Komisja nie zgłasza do projektu budżetu żadnych propozycji, ani po stronie dochodów, ani 
po stronie wydatków. Zwraca jednak uwagę na wzrastające wydatki na utrzymanie szkół, które w 
przeciągu ostatnich 5 lat wzrosły o ok. 1 mln. zł i w tej chwili wynoszą 1 700.000 zł, stanowi to 
dopłatę ze środków gminy. Na inwestycję przekazano 500.00 zł. co stanowi tylko 4,1% dochodu. 
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Podsumowując Komisja Rozwoju Gospodarczego stwierdza, ze przedłożony Radzie Gminy 
projekt budżetu na rok 2014 wraz z uzasadnieniem opracowany został zgodnie z wymogami prawa i 
opiniuje go pozytywnie.

Pani Ewa Kowalak – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sporu, Turystyki i Spraw 
Społecznych – powiedziała,  że Komisja EKSTiSS opiniuje pozytywnie budżet na rok 2014. W 
projekcie budżetu znaczną część stanowią wydatki na cele oświatowe ze względu na jej znaczące 
miejsce  w  budżecie  wynikające  z  przekazywania  subwencji  oświatowej,  oraz  realizacji  zadań 
własnych w zakresie  wychowania przedszkolnego,  dowożenia  oraz  ponoszenia stałych kosztów 
utrzymania  placówek  oświatowych  przy  nieproporcjonalnym  wzroście  przelicznika  subwencji 
oświatowej na 1 ucznia w stosunku do niżu demograficznego.

Pani Kowalak powiedziała dyrektorom szkół, ze trudno było radzie podejmować decyzje
dotyczące reorganizacji, ale zostały przyjęte  najbardziej kompromisowe i optymalne rozwiązania w 
stosunku do uwarunkowań finansowych i postępującego niżu demograficznego.

Pani Alina Szymkowiak – skarbnik gminy -  powiedziała, że te wydatki majątkowe dotyczą tych 
lat kiedy była rozbudowywana droga w Dzierząznie, był robiony wodociąg w Jeżewie, kanalizacja 
w Nowym Duninowie. Na te zadania braliśmy pożyczki i kredyty, a teraz musimy je spłacać.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział,  że chce się odnieść do tego co powiedział  Pan 
Wiesław  Michalski  odnośnie  budżetu  konsumpcyjnego.  W  ciągu  ostatniej  dekady  zrobiliśmy 
inwestycje za 22 mln. zł. Nie można oceniać budżetu wybiórczo na dany czas, ponieważ inwestycje 
które w tym roku wchodzą do realizacji będą finansowane dopiero w 2015 roku. Wiele jest takich 
inwestycji, gdzie rozpoczynamy w danym roku, a kończymy w następnym.

Pan Wiesław Michalski – radny – powiedział, że chce się ustosunkować do wypowiedzi Pana 
Wójta i Pani Skarbnik, bo żadna z wypowiedzi nie zawierała faktów. Budżet jest konsumpcyjny, bo 
4 lata temu środki własne na inwestycje wyniosły 1,8 mln. zł i taka kwota jest wpisana w projekcie 
budżetu na 2010 rok i można było wtedy znaleźć te pieniądze.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania do przedstawionego 
projektu budżetu? Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych,
Przeciw głosował 1,
Wstrzymało się 0.

Pan  Przewodniczący  stwierdził,  że  budżet  wraz  z  autopoprawkami  został  przyjęty  13 
głosami za przy jednym głosie przeciw.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – dodał tylko, że chce podziękować radnym, bo to nie jest tylko 
budżet  wójta,  ale  cała  Rada  go zatwierdzała.  Życzył  sobie  i  radnym,  aby te  wszystkie  rzeczy 
zapisane w budżecie  udało się  zrealizować.  Podziękował wszystkim radnym i sołtysom, którzy 
współpracowali w tworzeniu budżetu na rok 2014.

Pan Wiesław Michalski  –  radny –  powiedział,  dlaczego głosował  przeciw przyjęciu  budżetu. 
Mianowicie od 4 lat zapomina się o Popłacinie. Był robiony remont drogi krajowej, a w Popłacinie 
nie ma pasów, nie ma znaków przystankowych. Sprawa następna to, że Pan Wójt na jednym ze 
spotkań powiedział, że Popłacin to teren zalewowy i nie można nic budować. Jednak w Popłacinie 
są tereny położone 2 metry wyżej od terenów zalewanych. To daje nam nowe budownictwo, nowe 
zakłady i gminie podatki. Pan Michalski stwierdził, że dla Popłacina robi się tylko to co trzeba, a 
nic więcej i dlatego zagłosował przeciw projektowi budżetu.

Pani Ewa Kowalak – radna – powiedział,  że  Pan Michalski  mimo,  że jest  przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej odniósł się tylko do Popłacina, a powinien brać pod uwagę dobro wszystkich 
miejscowości  w  Gminie  Nowy  Duninów.  Musimy  patrzeć  na  naszą  gminę  globalnie,  a  Pan 
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Michalski skupia się tylko na Popłacinie. Pani Kowalak powiedziała, że nie zgadza się z opinią 
Pana Michalskiego.

Projekt uchwały nr 3 –   uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013   
rok.

• Projekt uchwały nr 3 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Pani  Alina  Szymkowiak  –  skarbnik  – powiedziała,  że  w  budżecie  dokonały  się  następujące 
zmiany:  

W pozycji dochody dokonujemy zmniejszeń:
– o kwotę 459.500 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
– zmniejszamy również o kwotę 34.000 zł jest to podatek od nieruchomości,
– następnym zmniejszeniem jest podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000 zł,
– zmniejszamy również o podatek od osób fizycznych w kwocie 12.631 zł,

Dokonuje się również zwiększeń w budżecie:
– 10.000 zł środki z wpłaty za wodę,
– 7.500 zł środki z wpłat za czynsz,
– 30.735 zł jest to subwencja oświatowa,
– 20.000 zł jest to kwota za ścieki.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian:
– zmniejszamy o 10.000 zł na zadanie pn „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”,
– zmniejszamy  o  19.000  zł  na  zadanie  pn.  „Rozbudowa  sieci  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych”,
– 2.066zł  zmniejszenie  wydatków  na  realizację  projektu  w  ramach  RPO  Województwa 

Mazowieckiego na lata 2007 – 2013,
– 13.705 zł zmniejszenie wydatków na zadania statutowe i wynagrodzenia,
– 49.250 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w 

budynku komunalnym w Nowym Duninowie”'
– 237.757 zł odszkodowania za wykup gruntów,
– 10.903 zł zmniejszenia wydatków za wynagrodzenia,
– 8.490 zł zmniejszenie wydatków na oświetlenie,

W załączniku wydatki dokonuje się zwiększeń:
– 26.074  zł  środki  na  zapłatę  za  przedszkola  dla  dzieci  uczęszczające  do  przedszkoli 

niepublicznych na terenie Miasta Płocka.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – dodał tylko, że to, co przedstawiła Pani Skarbnik jest dowodem 
na to, jak mocno cięte były wydatki, aby można było zapiąć budżet.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 3? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 14 głosami za. 

Projekt  uchwały  nr 4 –    w sprawie  likwidacji  Szkoły Podstawowej  w Soczewce i  utworzenia   
Szkoły Filialnej w Soczewce Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie im. ks Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.

• Projekt uchwały nr 4 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
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Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  jest  to  bardzo  trudna  uchwała.  Projekt  tej 
uchwały był wielokrotnie omawiany. Kuratorium pozytywnie opiniuje ten projekt tak jak Związek 
Nauczycieli Polskich.

Pani Ewa Kowalak – radna – poprosiła Panią Elżbietę Broniecką dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Soczewce  w  imieniu  całej  Rady Gminy,  aby przekazała  Radzie  Pedagogicznej  i  pracownikom 
placówki, że decyzja, która została podjęta jest decyzją bardzo trudną, ale i najbardziej optymalną. 
Każda likwidacja placówki oświatowej to degradacja środowiska kulturowego. Placówka nie jest 
likwidowana całkowicie, ale będzie funkcjonowała w innej strukturze. Szkoła ta będzie istniała jako 
punkt strategiczny tej miejscowości.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  podziękował  Pani  Elżbiecie  Bronieckiej  dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Soczewce i całemu zespołowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. Mimo, że 
to  bardzo  trudna  decyzja,  jednak  w  rozmowach  przeważał  rozsądek.  Nie  było  żadnych  nie 
uzasadnionych  wystąpień  związanych  z  tą  uchwałą  i  za  to  Pan  Wójt  podziękował  rodzicom i 
wszystkim, których ta uchwała w jakiś sposób dotyczy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 4? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 2.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 11 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujących się (w tej chwili nieobecny był Pan Waldemar Kijek).

Projekt uchwały nr 5 –   w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana   
Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.

• Projekt uchwały nr 5 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział, że to jest kolejny krok w kierunku oświaty, aby 
mieć większe możliwości na stabilizację pracy wszystkich tych, którzy pracują w naszej oświacie. 
Jest konieczność utworzenia  Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym 
Duninowie. Ta uchwała ma charakter intencyjny. 

W styczniu  będziemy rozmawiać  już  bardzo  konkretnie  jakie  będą  usprawnienia  z  tego 
tytułu. Zostanie zorganizowana debata z dyrektorami, na której będzie mowa o szczegółach, czyli o 
zasadach funkcjonowania Zespołu Szkół. 

Do końca kwietnia  musi  być podjęta  uchwała dotycząca utworzenia Zespołu Szkół,  aby 
mieć podstawy do tego by utworzyć nową instytucję i arkusz organizacyjny dla szkoły na rok 2014 
– 2015. 

Pan Wójt prosi o przyjecie tej uchwały, ponieważ będą to fundamenty pod kolejne działania 
z tym związane zaraz po nowym roku.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 5? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została przyjęta 12 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymującym się (w tej chwili nieobecny był Pan Waldemar Kijek).
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Projekt uchwały nr 6 –   w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole   
Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa 
ogólnodostępnego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie”.

• Projekt uchwały nr 6 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  jest  to  inwestycja  finansowana  ze  środków 
unijnych i wymagany jest dostęp do terenu. Ze względu na to, że plac zabaw będzie na terenie  
Szkoły  w  Nowym  Duninowie,  dlatego  też  konieczna  jest  taka  uchwała.  Będzie  to  teren 
ogólnodostępny. Ta uchwała konieczna jest po to, aby otrzymać środki unijne.

Pan Stanisław Starzyński – sołtys Lipianek – zapytał,  czy te pieniądze na place zabaw będą 
rozłożone na wszystkie trzy szkoły?

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  odpowiedział,  że  ta  uchwała  dotyczy  wniosku  w  ramach 
programu Lider Plus budowy placu zabaw w Nowym Duninowie. Ta kwota będzie rozłożona na 
trzy szkoły z tym, że w Lipiankach zostanie doposażony oddział przedszkolny, ale nie będzie placu 
zabaw.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 6? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została przyjęta 13 głosami za (w tej chwili 
nieobecny był Pan Waldemar Kijek).

Projekt uchwały nr 7 –   w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 2014   
rok.

• Projekt uchwały nr 7 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział, że radni otrzymali projekt Planu Pracy 
Rady Gminy na 2014 rok i nie ma potrzeby przytaczania go teraz. Pan Przewodniczący zapytał, czy 
są jakieś uwagi lub propozycje zmian w planie?
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została przyjęta 13 głosami za (w tej chwili 
nieobecny był Pan Waldemar Kijek).

Projekt uchwały nr 8   - w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.  

• Projekt uchwały nr 8 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Pan  Wiesław  Michalski  –  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  powiedział,  że  Komisja 
Rewizyjna  nie  wprowadza  żadnych  zmian  w  Planie  Pracy  na  2014  rok.  Pan  Michalski 
zaproponował, aby Państwo Radni zgłaszali swoje propozycje zmian do Planu Pracy Komisji w 
ciągu roku 2014. Według regulaminu Rady Gminy na każdej sesji można wprowadzać zmiany do 
Planów Pracy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 8? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.
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Za głosowało 13 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została przyjęta 13 głosami za (w tej chwili 
nieobecny był Pan Waldemar Kijek).

Projekt uchwały nr 9   - w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na   
2014 rok.

• Projekt uchwały nr 9 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Pan  Waldemar Kijek  –  przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  –  zaproponował 
wprowadzenie zmiany w I kwartale  w punkcie 1 Planu Pracy Komisji, który po zmianie brzmi 
„ sprawdzenie przygotowania inwestycji – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie 
i  budowy kanalizacji  Woli  Brwileńskiej”.  Pozostałe  punkty Planu  Pracy komisji  pozostają  bez 
zmian.
Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 9? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 14 głosami za. 

Projekt uchwały nr 10    - w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,   
Turystyki i Spraw Społecznych na 2014 rok.

• Projekt uchwały nr 10 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Pani Ewa Kowalak – przewodnicząca Komisji EKSTiSS – powiedziała, że Plan Pracy Komisji 
EKSTISS jest  bardzo bogaty,  ponieważ zajmuje  się  wieloma sprawami.  Komisja  EKSTiSS nie 
wnosi żadnych zmian do Planu Pracy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 10? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 14 głosami za.

Projekt uchwały nr 11   – w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów   
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów 
na 2014 rok.

• Projekt uchwały nr 11 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  Programu  Profilaktyki  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy 
Nowy Duninów na 2014 rok Państwo Radni otrzymali wcześniej. Jest to program, który daje szanse 
na funkcjonowanie Komisji w roku 2014.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 11? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.
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Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 14 głosami za.

Projekt uchwały nr 12   – w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 33/VI/07 z dnia 23 marca   
2007 roku dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z 
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

• Projekt uchwały nr 12 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  ta  uchwała  jest  uchwałą  tradycyjną,  która 
podejmowana  jest  z  końcem  każdego  roku.  Dotyczy  ona  bonifikaty  dla  tych  ludzi,  którzy 
wyraziliby chęć wykupienia mieszkania należącego do gminy. Jest kilka takich pozycji i jeśli ktoś 
byłby chętny wykupić to mieszkanie, w którym zamieszkuje to gmina udzieli mu 95% bonifikaty.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 12? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 14 głosami za.

Projekt uchwały nr 13 -   w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia   
porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na 
potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.

• Projekt uchwały nr 13 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział, że jest to uchwała, która daje nam szansę na to, 
abyśmy  mogli  realizować  to  co  sobie  zaplanowaliśmy.  W przypadku  naszej  gminy  to  chodzi 
głównie o budowę ścieżek i ciągów pieszo – jezdnych. Mamy plany budowy 22 km. ciągu pieszo – 
rowerowego w ramach Obszaru Funkcjonalnego. Finansowany byłby ze środków unijnych i jest 
planowany na lata 2014 – 2020. To będzie trudne zadanie od strony projektowej, bo planowana jest 
duża pętla od Płocka przez Nowy Duninów do Gostynina oraz Lucień, Gostynin, Łąck i Płock. 
Planowana jest  również mała pętla od Płocka przez Soczewkę, Sendeń,  Łąck do Płocka.  Są to 
tereny leśne i przylegają do drogi krajowej, gdzie jest mało miejsca i zaprojektowanie tych ciągów 
będzie wielką sztuką. Wartość tego zadania, jeśli uda się je zaplanować, będzie wynosić 5,5 mln. zł. 
Zadanie  jest  na  liście  zadań  kluczowych  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego. 
Najtrudniejszym etapem tego zadania będzie projektowanie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 13? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 1.

Pan Przewodniczący stwierdził,  że uchwała   została przyjęta 12 głosami za przy jednym 
głosie wstrzymującym się Pana Włodzimierza Krysiaka ( w tej chwili nie obecny był Pan Sławomir 
Waćkowski).

Projekt  uchwały  nr  14  –    w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  pn.  „Przedszkolak  w  szkole”   
realizowanego  w  ramach  IX  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  współfinansowanego  ze 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

• Projekt uchwały nr 13 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  inwestycja  ta  zostanie  zrealizowana  do  28 
listopada 2014 roku. Uchwała jest  dokumentem koniecznym do podpisania umowy z jednostką 
wdrażającą. Program ten w 100% jest finansowany ze środków unijnych.

Pan Krzysztof Piłatowicz – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego –  powiedział, że po 
naszej stronie są tylko opracowania i mapy. Wartość projektu wynosi 305 tyś. zł. Z tej kwoty 105 
tyś.  zł  przeznaczona  jest  na  realizację  placów  zabaw  w  Nowym  Duninowie  i  Soczewce. 
Przewidziany  jest  zakup  sprzętów  związanych  z  doposażeniem  oddziałów  przedszkolnych.  W 
szczegółowym  projekcie  zawarte  zostało  310  pozycji,  między  innymi  telewizory,  tablice 
interaktywne, meble i wykładziny, umywalki, osłony grzejników i wiele innych.

Pan Kierownik podziękował Pani Elżbiecie Romańskiej dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Nowym Duninowie i  Pani  Elżbiecie  Bronieckiej  dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Soczewce za 
pracę w zespole, który przygotowywał ten wniosek.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 14? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 13 głosami za ( w tej chwili nie 
obecny był Pan Sławomir Waćkowski).

Punkt nr  9.  Informacja Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w roku 2013.

• Szczegółowe informacje Przewodniczących Komisji z działalności stanowią załącznik Nr 
20 do protokołu.

Pan  Wiesław  Michalski  –  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  powiedział,  że  Komisja 
Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia i  wspólnie uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Komisji 
Rady Gminy.

Głównymi tematami na samodzielnych posiedzeniach były:

– analiza wykonania budżetu za rok 2012,

– analiza  zasad  i  kosztów  uruchomienia  nowych  procedur  gospodarowania  odpadami 
komunalnymi.

Pozostałe tematy pracy komisji to tematyka statutowa.

Bolesław  Szymański  –  radny  i  członek  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego –  powiedział,  że 
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 8 wspólnych posiedzeń i 3 samodzielne. Na wspólnych 
posiedzeniach omawiano i  opiniowano materiały na Sesje Rady Gminy,  oraz dyskutowano nad 
bieżącymi sprawami, które dotyczyły mieszkańców gminy.
       Na  posiedzeniach  samodzielnych  omawiano  tematy  wynikające  z  planu  pracy Komisji  
Rozwoju Gospodarczego na 2013 rok. Najważniejszymi tematami były:

– wprowadzenie w życie nowej Ustawy o Gospodarce Odpadami Komunalnymi,

– inwestycje,

– reorganizacja szkół na terenie gminy.

          Komisja Rozwoju Gospodarczego uczestniczyła w nadzorowaniu  inwestycji, w której po 12  
latach udało się dojść do porozumienia z mieszkańcami Brwilna Dolnego i udało się udrożnić drogę 

16



po tzw. Górkach.

  Komisja  stwierdza,  że  w br.  nie  podjęto  żadnych  prac  remontowych przy kanalizacji  w 
Nowym Duninowie,  oraz  instalacji  wodociągowej.  Komisja  zaleca  zwiększenie  zainteresowania 
Gminy sprawami melioracyjnymi.
    Komisja Rozwoju Gospodarczego uczestniczyła w dyskusjach związanych z oświatą.  Przez 
zwiększający się niż demograficzny jest coraz mniej dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. 
Dlatego zaszła konieczność modernizacji szkół. Ponadto GOK w Soczewce został przeniesiony do 
budynku Szkoły Podstawowej w Soczewce. Wszystkie te zmiany mają przynieść oszczędności w 
wysokości ok. 700 tyś. zł.

Pani  Ewa  Kowalak  –  Przewodnicząca  Komisji  EKSTISS  – powiedziała,  że  prace  Komisji 
przebiegały zgodnie z przyjętym planem pracy. W ciągu roku odbyło się 9 posiedzeń komisji, na 
których dokonano analizy sieci szkół na terenie gminy, ich potrzeby oraz perspektywy rozwoju. 
Analizowano inwestycje  na 2013 rok oraz źródła ich finansowania oraz działalność jednostek na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 
Zapoznano się ze stanem bezrobocia, potrzebami oraz projektem pomocy społecznej na 2013 rok. 
Poza tym Komisja zajmowała się jeszcze: podsumowaniem wykonania uchwał Rady Gminy za II 
półrocze 2012 roku, omówieniem przygotowania gminy do sezonu turystycznego. Zorganizowano 
posiedzenie wszystkich Komisji wraz z sołtysami, podczas którego omawiano organizacje imprezy 
sportowo- rekreacyjnej pn. „ Turniej sołectw”.

Komisja zapoznała się również z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2013/2014. 
dokonano podsumowania osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych  szkół oraz podjęto działania 
w sprawie zmian w strukturze i sieci organizacji placówek oświatowych na terenie Gminy. Zostały 
one spowodowane malejącą liczą dzieci  w poszczególnych oddziałach w Szkole Podstawowej w 
Soczewce oraz niewystarczającą subwencją.

Wybrano najbardziej  optymalne i  kompromisowe rozwiązanie w stosunku do uwarunkowań 
finansowych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia opieką najmłodszych dzieci.

Punkt nr 10. Sprawy różne.

Pan Andrzej  Pietrzak – przewodniczący – przedstawił informację  z sekretariatu Prokuratury 
Rejonowej  w  Gostyninie,  który  zawiadamia  o  odmówieniu  wszczęcia  dochodzenia  w  sprawie 
narażenia w okresie od 31 października 2013 roku do 15 listopada 2013 roku na terenie Lipianek w 
Gminie Nowy Duninów przez bliżej nie określoną osobę za bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia  lub  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu  dzieci  i  osób  dorosłych,  poprzez  dochodzenie  do 
zabudowy  mieszkalnej,  gwizdanie  i  wydawanie  zwierzęcych  dźwięków  oraz  straszenie 
mieszkańców wsi.

Pan Jerzy Nowacki – radny – powiedział, że w tej sprawie otrzymał takie samo pismo.

Punkt nr 11. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – udzielił  odpowiedzi na interpelacje i pytania:

– w odpowiedzi na interpelację Pana Wiesława Michalskiego Pan Wójt powiedział, że na tych 
działkach nic nie można zrobić. Cały ten teren jest w zarządzie Gminy. Na jednej z tych 
działek  o nr 123/2  znajduje się przepompownia ścieków. Na terenie tym znajduje się też 
tablica telekomunikacji oraz słup energetyczny. Obok znajduje się zjazd z drogi krajowej na 
drogę  powiatową.  Zostaje  na  samym  rogu  niewielki  klin,  ale  na  pobudowanie  tam 
czegokolwiek nie  ma mowy,  ponieważ są linie  rozgraniczające i  nikt  nie  udzieli  zgody. 
Natomiast działka, na której znajduje się boisko, jest terenem prywatnym.

W Popłacinie jest świetlica i nie ma jakichkolwiek problemów, aby z niej korzystać.

Pan Wiesław Michalski – radny – powiedział,  że się spodziewał się takiej  odpowiedzi. Dodał 
jeszcze,  ze  ten  człowiek,  który chce  wybudować świetlicę  zadeklarował  się,  że  ją  wybuduje  z 
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własnych środków. Pan Michalski zapytał o to, co by Wójt powiedział, jeżeli załatwi zezwolenie od 
urbanisty, że na tym terenie można pobudować świetlicę, oraz o to, czy Pan Wójt zwróci koszty, 
które poniesie Pan Michalski.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –   powiedział,  że  jest  to  teren  gminny i  z  punktu  widzenia 
prawnego nie  ma szans.  Jeżeli  Pan Michalski w porozumieniu z tym potencjalnym sponsorem, 
który pokrywa wszystkie koszty, wystąpią na tą drogę to Pan Wójt nie ma nic przeciw temu. Gmina 
jednak w tym nie  będzie  uczestniczyła.  Gmina może ewentualnie  wyrazić  zgodę na użyczenie 
terenu. 

      Następnie Pan Wójt przeszedł do odpowiedzi na pozostałe interpelacje i zapytania i mówił o 
tym, że:

– w przypadku sosen przy drodze krajowej to gmina wystąpiła do GDDKiA. Oględziny w tej 
sprawie były, lecz nie ma jeszcze wyników  w tej sprawie. Jeżeli drzewa te rosną  w pasie  
drogowym to GDDKiA wyda decyzję o usunięciu tych drzew. 

– chodnik w woli Brwileńskiej. To nie jest to prosta sprawa, ponieważ trzeba by przełożyć go 
na całej długości. Chodnik ca całej długości zostanie zweryfikowany, aby zobaczyć, gdzie 
należało by go przełożyć. Sprawdzone zostanie jakie byłyby koszty z tym związane.

– w odpowiedzi na interpelację Pani Ewy Kowalak Pan Wójt powiedział, że zwróci uwagę 
Komendantowi  Policji,  aby  nie  kontrolowali  kierowców  na  wjeździe  w  ul.  Kościelną, 
ponieważ to może zagrażać bezpieczeństwu.

– brak świateł pulsacyjnych na skrzyżowaniu w Nowym Duninowie zostanie zgłoszony do 
zarządcy drogi krajowej. 

Pan Waldemar Kijek – radny – stwierdził, że nie było porządnego przeglądu chodników.

Punkt nr 12. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było i przystąpiono do 
głosowania.
Za przyjęciem protokołu nr XXVIII głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za.

Punkt nr 13. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Pan Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu XXIX Sesji Rady Gminy. Następnie 
powiedział: zamykam XXIX sesję Rady Gminy Nowy Duninów.

Sesja zakończyła się o godz. 13.30.

Protokołowała                                                                                 Przewodniczący Rady Gmin 

Kamila Kaczmarek                                                                                   Andrzej Pietrzak
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