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

odbytej w dniu 15 listopada 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
Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Pan Józef Łuczak – Prezes Gminny OSP
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik GOK
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 ósmą sesję Rady Gminy Nowy Duninów.
Powitał obecnych na sesji:
Radnych Rady Gminy Nowy Duninów, Wójta Gminy Nowy Duninów Pana Mirosława Krysiaka, 
pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w obradach:
Panią Teresę  Szymańską – sekretarz gminy,  Panią Alinę Szymkowiak – skarbnik gminy,  Panią 
Katarzynę  Stawicką  –  kierownik  GOPS  w  Nowym  Duninowie,  Panią  Kamilę  Kaczmarek  – 
protokolanta dzisiejszej sesji.
Powitał Państwa Sołtysów.
Powitał  również  osoby  zaproszone  na  sesję:  Panią  Elżbietę  Broniecką  –  Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Soczewce, Pana Pawła Adamkowskiego – Dyrektora Publicznego Gimnazjum w 
Nowym Duninowie, Panią Ewę Romańska  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, 
Panią Katarzynę Ludwiczak – Kierownik  GOK w Nowym Duninowie,  Pana  Józefa  Łuczaka – 
Prezesa Gminnego OSP, oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej sesji.

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

Następnie  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? 
Propozycji zmian nie było, po czym przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. 

Za głosowało 15 radnych,
Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pan Przewodniczący poinformował, że wyłożony został protokół z XXVII Sesji Rady Gminy.
Następnie przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak przedstawił ustną informacje o pracy 
między sesjami – poinformował, iż brał udział w spotkaniach:

– 10  października  odbył  się  XI  Rajd  Pieszy  o  Puchar  Przewodniczącego  Rady  Gminy 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Soczewce. W rajdzie uczestniczyły szkoły z 2 
powiatów trasa prowadziła wokół jeziora w Soczewce.
Następnie Pan Przewodniczący podziękował Pani Elżbiecie Bronieckiej  Dyrektor Szkoły 
Podstawowej  w Soczewce  oraz  wszystkim tym którzy  zaangażowali  się  w pomoc  przy 
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organizacji Rajdu.

– 27  października  Pan  Przewodniczący  uczestniczył  w  spotkaniu  z  Księdzem  Biskupem 
Romanem Marcinkowskim na plebanii  w Nowym Duninowie.  Ksiądz Biskup wizytował 
parafię  i  udzielił  bierzmowania,  oraz  poprosił  o  przekazanie  podziękowań  za  dobrą 
współprace z samorządem Gminy Nowy Duninów.

– 5  listopada  odbyło  się  spotkanie  z  Wojewodą  Mazowieckim  Jackiem  Kozłowskim  w 
Ośrodku Doradztwa Finansowego w Poświętnem. Tematami spotkania były:

● współpraca organów i służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
   (stosowne materiały zostały przekazane Pani Kierownik GOPS oraz kierownikowi 
    posterunku policji),

● dotacje dla gmin na prowadzenie przedszkoli publicznych,

● kompetencje kontrolne organów w kontekście realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu 
   czystości i porządku w gminach. Planowana jest zmiana w ustawie obowiązującej, jest  
    kilka propozycji np. kara za brak monitoringu wobec podmiotów, które odbierają śmieci.

Na  314  gmin  w  województwie  mazowieckim  310  gmin  rozstrzygało  przetargi,  a  4 
pozostały nie rozstrzygnięte w tym miasto Warszawa.

● problem utonięć w województwie mazowieckim. W 2013 roku w całym województwie 
    utonęło 90 osób z tego 90% z powodów uprawiania sportów wodnych i rekreacji. Będzie 
   podjęta odpowiednia ustawa po to, aby zinwentaryzować wszystkie akweny  i zbiorniki 
    wodne.

● programy dla bezdomnych zwierząt. Co roku Rada Gminy będzie musiała przyjąć  
   program, potrzebna będzie konsultacja na temat tych programów z lekarzem weterynarii i 
   organizacji zajmujących się opieką zwierząt oraz dzierżawcami obwodów łowieckich.

– 8 listopada w Szkole Podstawowej w Soczewce odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic 
pamięci nauczycieli tajnego nauczania. Mimo, że uroczystość odbywała się w Soczewce, to 
tablica była fundowana również dla szkoły w Nowym Duninowie. Na tablicach widnieją 
nazwiska naszych lokalnych bohaterów: Pana Karola Górnickiego, Pani Sławy Przeżdziach, 
Pani Jadwigi Źędkiewicz i Pana Edmunda Źędkiewicza. Pan Przewodniczący podziękował 
dyrektorom  szkół  za  pamięć  o  naszych  lokalnych  bohaterach  i  zorganizowanie  całej 
uroczystości.

– 11 listopada Pan Przewodniczący uczestniczył wraz z liczną grupą reprezentującą samorząd 
gminy w obchodach 95 rocznicy odzyskania niepodległości. Pod obeliskiem w Lipiankach 
oraz na cmentarzu w Nowym Duninowie zostały złożone kwiaty. 
W tym miejscu Pan Przewodniczący podziękował tym wszystkim, którzy uczestniczyli w 
obchodach tej uroczystości.

– 13  listopada  odbyło  się  Wspólne  Posiedzenie  Trzech  Komisji  Rady  Gminy  w  sprawie 
zaopiniowania materiałów na  XXVIII sesję Rady Gminy.

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

Wójt Gminy Mirosław Krysiak przedstawił ustną informacje o pracy między sesjami mówiąc, że:

– mamy problemy pod względem dostarczania energii cieplnej do naszych obiektów, dlatego 
też zostaną podjęte działania mające doprowadzić do oszczędności w tym zakresie. Dziś w 
zmianach  budżetowych  będzie  podejmowana  uchwała,  która  będzie  odnosiła  się  do 
propozycji  modernizacji  kotłowni  w  bloku  na  ul.  Słonecznej  w  Nowym  Duninowie, 
ogrzewającej blok i urząd gminy. W sezonie grzewczym ogrzewanie kosztuje nas 108 tyś. 
zł.  Modernizacja  będzie  polegała  na  zmianie  materiału  grzewczego.  Dziś  ta  kotłownia 
opalana jest olejem, a po modernizacji będzie opalana peletem. Koszt modernizacji kotłowni 
będzie  w  granicach  50  tyś.  zł.  i  tyle  samo  będzie  kosztował  wsad  na  okres  grzewczy. 
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Następny sezon grzewczy przyniesie  nam 50 % oszczędności.  Taka kotłownia  działa  w 
szkole w Sikorzu i tam koszty spadły o 50%.
Jeżeli  ten  typ  ogrzewania  się  sprawdzi,  to  w  następnych  latach  będziemy  próbowali 
wprowadzić go w kolejnych obiektach.
W  systemie  tym  wykorzystywany  jest  ten  sam  kocioł.  Zmianie  ulega  palnik  oraz 
przygotowanie  pomieszczeń  do  magazynowania  peletu.  System  ten  jest  w  pełni 
zautomatyzowany. W razie potrzeby można będzie wrócić do ogrzewania olejowego.

– przed okresem grzewczym zepsuł się piec w kotłowni w szkole podstawowej w Lipiankach. 
Piec ten został wymieniony w dobrej cenie.

– w miarę naszych możliwości były naprawiane drogi miękkie. Polegało to na uzupełnieniu 
ubytków, które powstały podczas eksploatacji.

– po ok. 11 latach udało się zasypać groblę w Soczewce. Zostanie też zasypany dół niedaleko 
domu Pani Urbańskiej w Soczewce i będzie robiona tam droga dojazdowa od strony drogi 
krajowej do budynku komunalnego.

– została oddana do użytku droga o długości 260 m. na ul. Wierzbowej w Nowym Duninowie 
w ramach wsparcia ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego. Droga została 
zrobiona za 160 tyś. zł.

– zostały wybudowane 2 odcinki  wodociągu w miejscowości  Karolewo i  Nowy Duninów. 
Właściciele  tych działek,  do których doprowadzony został  wodociąg,  chcą mieć  szybko 
podłączenie  do  wody  i  wspólnie  z  Wójtem  podjęli  wspólne  działania,  które  finalizują 
wybudowaniem wodociągu. Po stronie gminy jest materiał, po stronie zainteresowanych jest 
projekt i wykonanie.

– w ramach umowy podpisanej z zakładem energetycznym następuje wymiana lamp. W tej 
chwili lamy wymieniane są w Popłacinie. Są to lampy ledowe i energooszczędne.

– droga w Brwilnie Dolnym została udrożniona na odcinku, który zadowala społeczeństwo. 
W przypadku  tej  drogi  kończą  się  już  prace  związane  ze  zmianą  planu.  Być  może w  
I kwartale 2014 roku Rada przystąpi do zmian w planie związanych z tą drogą.

– porządki na terenie gminy trwają na bieżąco. Tam gdzie są sygnały, natychmiast reagujemy i 
sprzątamy. Kończą się już prace związane z porządkami na stadionie w Nowym Duninowie, 
jak również i w parku. W przyszłym tygodniu zaczną się prace w Soczewce.

– uzupełniony został wniosek odnośnie doposażenia oddziałów przedszkolnych. W przyszłym 
roku zostanie zakończona cała formalna procedura. 
Ministerstwo Oświaty przeznaczyło  w tym roku ponad 500 mln.  zł.  na  dofinansowanie 
oddziałów przedszkolnych. Ustawa weszła w życie w czerwcu 2013, a w przyszłym roku 
przewiduje się, że dofinansowanie będzie wynosiło ponad 1 miliard.
Dofinansowanie na jedno dziecko będzie wynosiło ok. 400 zł.

– odbył  się  przegląd  boiska  w  Nowym  Duninowie  i  w  Soczewce.  Ocena  nadzoru  nad 
boiskami jest wysoka. Firma, która robiła oba boiska oraz przegląd tych boisk oceniła, że są 
prowadzone wzorowo. 
W ramach przeglądu na boisku w Soczewce została zamontowana nowa brama, ponieważ 
poprzednia uległa zniszczeniu.
W Nowym Duninowie podklejona  została w jednym miejscu sztuczna murawa.

– w Popłacinie mieszkańcy zgłosili, że nie są konserwowane rowy. 
Wójt powiedział, że spotkał się z przedstawicielem RZGW, oraz że w tej sprawie wysłano 
pismo  do  RZGW w  Warszawie.  W przyszłym  roku  powinny  znaleźć  się  pieniądze  na 
konserwację tych rowów, ponieważ obowiązkiem RZGW jest to, aby dbać o rowy.

– droga do Środonia na odcinku prostym od styku z drogą wojewódzką jest momentami w 
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bardzo złym stanie. Po oględzinach tej drogi wynika, że należy zrobić nakładkę. Nastąpi to 
w przyszłym roku wiosną i trzeba będzie przeznaczyć na ten cel ok. 20 tyś. zł.

– Kierownik  Referatu  Rozwoju  Gospodarczego  Pan  Krzysztof  Piłatowicz  przygotowuje 
wniosek na drugą część stawów w Nowym Duninowie. Będzie on dotyczył głównego stawu, 
będą aleje i punkty informacyjne. Do dyspozycji mamy ok. 300 tyś. zł. 
Pan Wójt zaprosił  zainteresowanych do tego,  aby w przerwie zapoznali  się z projektem 
dotyczącym stawów.

– kolejną,  jedną  z  najważniejszych  i  największych  finansowo  inwestycji,  jest  rozbudowa 
oczyszczalni  ścieków   w  Nowym Duninowie.  Jest  to  inwestycja,  która  daje  szansę  na 
kanalizację  takim miejscowościom jak  Karolewo,  Nowa  Wieś,  Stary  Duninów  i  części 
Nowego Duninowa przy drodze krajowej.
Na dzień dzisiejszy działania zostały wstrzymane, ale dostaniemy 1,5 mln. zł. od Marszałka 
Województwa, a cała inwestycja wynosi 2 mln.  i 100 tyś. zł.  Udział  środków gminnych 
wynosi 0,5 mln. zł.
Inwestycja ta musi być zakończona do 30 czerwca 2015 roku.

– kanalizacja w Woli Brwileńskiej, Pan Wójt powiedział, że ma pewien pomysł na realizację 
tego zadania, ale jest on uzależniony od wielu czynników.  

– w tym tygodniu została podpisana umowa na kredyt konsolidacyjny na 3 mln, 80 tyś. zł. Był 
ogłoszony jeden przetarg na konsolidację kredytu, wygrała Spółdzielcza Grupa Bankowa z 
Poznania. Mamy tylko 1% marży, jest to o 1% mniej w stosunku do tych kredytów, które 
mieliśmy do tej pory.

– projektowanie stacji uzdatniania wody wciąż trwa. W tym roku nie było problemu z dostawą 
wody, jednak zdarzały się lata, gdzie takie problemy były i dlatego należy te działania dalej  
kontynuować.

– drogą na Trzaciannym przejechał walec, ponieważ ta droga była w złym stanie, jednak efekt 
jest nie zadowalający..

– w Popłacinie w sprawie przepustów, ponieważ mieszkańcy dostali decyzje w tej sprawie. Na 
dzień  dzisiejszy  to  tylko  jedna  osoba  zbudowała  przepust,  a  pozostali  mieszkańcy  nie 
zareagowali. Z tego tytułu żadnych konsekwencji nie będzie, jednak będą wtedy, gdy rowy 
będą pełne i wtedy to GDDKiA rozkopie rowy, po to aby woda zeszła i mieszkaniec nie 
będzie miał wjazdu na swoje podwórko.
Jest  jeszcze  jedna  sprawa  związana  z  Popłacinem,  ponieważ  na  odcinku  3/4  drogi  są 
wgrodzenia. Może być taka sytuacja, że GDDKiA nakaże, aby przesunąć się z tymi płotami.  
Jednak nie chcielibyśmy prowadzić do konfliktów.

Pan  Wójt poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  uczestniczył  w  spotkaniach  i 
okolicznościowych uroczystościach:

– 14 października odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Ze względu na sytuację finansową w 
poszczególnych szkołach, dyrektorzy podjęli taką decyzję, że w tym dniu nagrody zostały 
ograniczone lub wcale ich nie było, mimo że zwykle były wręczane.

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nasz wieloletni partner z 
którym współpracujemy od wielu lat obchodził 20 lecie. Wójt uczestniczył w uroczystym 
jubileuszu i był jedynym wójtem obecnym na tym spotkaniu. Spotkanie to odbyło się w 
Warszawie na Politechnice Warszawskiej. 

– odbył się Kongres Gmin Wiejskich w Serocku na którym zajęto się sprawami związanymi z 
perspektywą  unijną  na  lata  2014  -  2020.  Na  Kongresie  były  podjęte  tematy  dotyczące 
budowy  dróg  lokalnych,  zadań  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  zadań  związanych  z 
bezpośrednimi  dopłatami  dla  rolników.  Polskie  Stronnictwo Ludowe jest  w koalicji  i  w 
najbliższym czasie dojdzie do rozmów, aby przesunąć 4,5 mld. zł. z Funduszu Spójności na 
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bezpośrednie dopłaty do rolników. Chcemy to tak podzielić, aby część tych dopłat trafiała 
bezpośrednio do rolników, a część trafiałby na innowacyjność w gospodarce rolnej. W 2020 
roku prawdopodobnie fundusze się skończą i wtedy sami będziemy musieli sobie radzić , 
dlatego  chcemy  skierować  jak  najwięcej  pieniędzy  dla  młodych  rolników,  żeby 
unowocześniali swój warsztat pracy.
W prognozie na lata 2014 – 2020 nie ma przewidzianych środków na lokalne drogi, dlatego 
też  szukamy  rozwiązań  krajowych,  aby  spróbować  w  jakiś  sposób  wesprzeć  gminy  w 
realizacji tych zadań.

– 8 listopada w Szkole Podstawowej w Soczewce odbyła się uroczystość odsłonięcie tablic 
pamięci nauczycieli tajnego nauczania. 
Pan Wójt  powiedział,  że  chyli  czoła  inicjatorom i  organizatorom tej  inicjatywy,  bo  kto 
pamięta o historii to temu należy się lepsza przyszłość.

Wójt informacyjnie powiedział o tym, że:

– w przyszłym roku może być  możliwa inwestycja  pod nazwą budowa zapory bocznej  w 
porcie w Nowym Duninowie od strony wschodniej. Jeżeli prace będą przebiegały w takim 
tempie jak przekazano to Wójtowi na spotkaniu z RZGW to jest szansa, że w 2014 roku 
ruszy ta inwestycje.  Jest  ona dla nas ważna pod względem podniesienia bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego.

– budżet  gminy  został  przygotowany  zgodnie  z  kompetencjami.  Projekt  zostanie  dziś 
przekazany na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – podziękował Panu Wójtowi za udzielenie informacji, 
po czym zapytał, czy są pytania do wypowiedzi Wójta?

Pan Wiesław Michalski – radny – powiedział, że w Popłacinie nie powstał chodnik, ani ścieżka 
pieszo– rowerowa tylko ścieżka dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych. Jednak w tej chwili jest 
sytuacja  patowa,  ponieważ  ustalenia  były  takie,  że  skoro  ma  powstać  chodnik,  rów  będzie 
przesunięty w stronę drogi i zostaną przesunięte przepusty. Każdy mieszkaniec miał zakupić rurę w 
cenie 216 zł, a gmina miała zakopać je na swój koszt. Gdy zaczęły się prace nad tym chodnikiem to 
Pan Wójt poprosił o zdjęcie banerów. Pan Michalski poprosił wtedy Pana Wójta o to, aby zobaczyć 
jak  te  prace  idą  i  wtedy okazało  się,  że  od  starego  sołtysa  Pana  Waldemara  Chyby wszystko 
wygląda dobrze i nic nie trzeba przesuwać. Wykonawca mówił, ze będą starali nawiązać się do 
istniejących  przepustów.  Za  kilka  dni  okazało  się,  że  oni  zmienili  kierunki,  ponieważ  były 
wgrodzone płoty i musieli przesunąć chodnik w stronę drogi.

Pan Radny powiedział, że w tej chwili sytuacja jest taka, że mieszkańcy chcą zapłacić te 216 
zł. Pan Wójt na poprzednim spotkaniu praktycznie wycofał się z poprzednich ustaleń, a wszyscy 
mieszkańcy otrzymali nakazy doprowadzenia wjazdów do porządku.

W tej  chwili  prowadzona jest  ekspertyza  prawna,  która  mówi,  że  umowa,  która  została 
zawarta między Wójtem, a mieszkańcami w miejscowości Popłacin obowiązuje.

Pan Radny poinformował o tym, że w całej gminie przepusty mają 300 mm. przekroju z 
wyjątkiem dróg głównych, które odchodzą od drogi krajowej, natomiast w Popłacinie żąda się od 
mieszkańców 400 mm.

Pan Michalski powiedział, że ma nadzieję, iż Pan Wójt dojdzie do porozumienia z Panem 
Celmerem i do wiosny sprawa zostanie załatwiona.

Pan Waldemar Kijek – radny – poprosił Wójta o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kanalizacji 
na Woli Brwileńskiej.

Pan Józef Łuczak – prezes gminny OSP – powiedział, że zostało wystosowane pismo w sprawie 
zabezpieczenia środków w budżecie na 2014 rok na zakup samochodu dla OSP. Obecny samochód 
jest awaryjny, ma zepsute hamulce, rura wydechowa jest przepalona, dziurawy jest też zbiornik 
paliwa. Pan Prezes dodał, że jest to samochód, który jeździ do zdarzeń.

Pan  Łuczak  powiedział,  iż  jest  możliwość  by  w  danym  roku  gmina  otrzymała 
dofinansowanie na zakup samochodu, ale musi część środków zabezpieczyć we własnym zakresie. 
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Jak na razie  OSP w Nowym Duninowie  dostałą  z  powiatu  20 tyś.  zł.  na garaż.  Prawie 
wszystkie prace wykonywane są we własnym zakresie przez strażaków, a z puli przeznaczonej na 
inwestycję zostały jedynie zakupione materiały. Straż otrzymała też 30 tyś. zł. na zakup nowych 
nożyc (rozpieraków), tylko że stare należy oddać.

Pan Łuczak poinformował, że instytucje, które kiedyś chętnie dofinansowały zakup sprzętu 
teraz się wycofują i w roku 2015 może być za późno na zakup samochodu.

Pan Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  – poprosił  Pana  Wójta  o  udzielenie  odpowiedzi  na 
zadane pytania.

Pan Mirosław Krysiak - wójt – powiedział, że postara się odpowiedzieć na zadane pytania:
Za całą sprawę związaną z Popłacinem odpowiada GDDKiA. To ona wystawiła decyzję 

dotyczącą tego, że zjazdy należą do właścicieli. Podczas rozmowy w sprawie ustaleń kto co ma 
robić,  Pan  Wójt  poprosił,  aby  GDDKiA  odstąpiła  od  rur  grubości  400  m.(wynika  ona  z 
rozporządzenia  Ministra  Transportu)  na  rzecz  rur  o  grubości  315  mm,  bo  taka  byłaby tańsza. 
Odpowiedź ze strony GDDKiA była negatywna . Na chwilę obecną deklaracje  zakupu są mało 
prawdopodobne, bo na dzień dzisiejszy nikt nie przyszedł do Gminy w sprawie zakopania rury 
przepustowej, którą zakupił.

Pan  Wójt  powiedział,  że  wycofał  się  z  wcześniejszych  deklaracji  wbudowania  tej  rury, 
dlatego że na poprzednim spotkaniu podważano roboty, które wykonała GDDKiA z rozważaniem 
podania Generalnej Dyrekcji do Prokuratury. Wójt nie może kierować środków na zadania, które do 
niego nie należą.  Być może 90% społeczności Popłacina nie oddała by tej sprawy do Prokuratury, 
natomiast wystarczy, iż zrobi to jedna osoba i powstanie problem. Padnie pytanie, czy Pan Wójt 
zaangażował środki na zadanie, które do niego nie należą. 
Koszty jakie należałoby na to ponieść mieszczą się w granicach 20 - 30 tyś. zł.

Wójt powiedział, że razem z Panem Przewodniczącym mogą być koordynatorami spotkań 
na linii GDDKiA - mieszkaniec.

Następna sprawa to budowa kanalizacji w Woli Brwileńskiej. Koszt netto tej inwestycji to
1.180.000 zł. Jest to inwestycja w zakresie ochrony środowiska i można od niej odliczyć VAT. Na 
dzień dzisiejszy mamy pozwolenie na budowę. Pan Wójt uczestniczył w  spotkaniu z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego oraz przedstawicielami zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którym padł pomysł odnośnie realizacji tej inwestycji. Więcej 
informacji Pan Wójt udzieli w późniejszym terminie. 

W latach 2014 i 2015 mamy umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  wodnej,  oby  na  te  umorzenia  nam  wystarczyło,  musimy 
korzystać ze środków funduszu. Jeżeli  na ten rok przepada umorzenie w kwocie 90 tyś.  zł.  to 
musimy w tym roku zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 90 
tyś.  zł.  Aby móc z niego skorzystać z tego umorzenia musimy wykonać inwestycję związaną z 
ekologią. Jest 95% szansa na to, że z tych środków uda się zrealizować budowę kanalizację w Woli 
Brwileńskiej.

Pan Waldemar Kijek – radny –  stwierdził,  że 10 tyś. zł.  w budżecie to za mało na budowę 
kanalizacji i jest zszokowany taką informacją.

Pan Mirosław Krysiak - wójt – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Pan Radny ma prawo do 
takiej oceny. Jeżeli chodzi o pieniądze na kanalizację w wysokości 1 mln. zł. to w tej chwili nie ma 
tych pieniędzy w budżecie.  Był  zamiar  podzielenia  tej  inwestycji  na  3 etapy,  żeby robić  ją  w 
częściach  w  ramach  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  ale  utworzyły  się  inne 
możliwości. Pan Wójt chce połączyć udział własny w ramach środków z WFOŚ. 

W ostatnim czasie zasady finansowania inwestycji ze środków Funduszu uległy zmianie. . 
Dotychczas  było tak,  że umorzenie następowało po 2 latach od realizacji  inwestycji.  W chwili 
obecnej  30% pożyczki  umarzane  jest  z  chwilą  powzięcia  decyzji  o  jej  udzieleniu.  Wójt  musi 
zadeklarować, że do 30 czerwca 2015 roku na 100% tą inwestycje zrealizuje.

Jeżeli chodzi o samochód dla OSP to Pan Wójt powiedział, że nie ma dobrych informacji. W 
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projekcie budżetu na rok 2014 nie znalazły się środki na zakup nowego samochodu bojowego. W 
tym roku taki samochód zakupiły Słubice i wzięły kredy na 15 lat. Według opinii Pana Wójta, park 
samochodowy straży nie jest zły. Powstał raport z analizy stanu gotowości Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu działania Oddziału Powiatowego Związku Gmin Regionu RP w Płocku. W tym 
raporcie mowa jest o samochodach i nie ma między innymi żadnej informacji, że zagrożony jest 
park samochodowy straży w Nowym Duninowie. Jeżeli chodzi o instytucje dofinansowujące zakup 
samochodu to nie będzie problemu i Wójt zaproponował zakup samochodu w 2015 roku.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – podziękował za wypowiedzi i przystąpił do omawiana 
następnego punktu.

Punkt nr 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych.

Pani Teresa Michalska – sołtys Nowego Duninowa – podziękowała za realizację II etapu budowy 
ul. Wierzbowej.

Pan Kijek Piotr – radny –  zapytał na jakim etapie jest kanalizacja w budynku po byłym klubie 
przy  ul.  Spacerowej.  Zapytał  również  o  uruchomienie  próbnego  punktu  zlewnego  ścieków i  o 
monitoring, czy jest już założony?

Pan  Nowacki  Jerzy  –  radny  – powiedział,  że  na  ostatniej  sesji  ustalone  zostały  miejsca 
przystanków autobusowych w Lipiankach przy drodze powiatowej. Do tej pory autobus tam nie 
kursuje i zapytał, jaki jest tego powód?

Poinformował również, że od pewnego czasu na terenie Lipianek kręci się jakiś człowiek, 
najprawdopodobniej niezrównoważony. Gdy w lasach było dużo grzybiarzy, nikt go nie zauważył. 
W chwili obecnej wychodzi on z lasu, podchodzi pod zabudowania i wydaje z siebie przerażające 
dźwięki. We wtorek u Pana Radnego była Pani Wiktorska, która wynajmuje dom w Lipiankach i 
mówiła, że zgłaszała ten problem Policji i prosiła, żeby zająć się tą sprawą.

Pan Leszek Wiśniewski – radny –  zapytał, czy jest szansa na tłuczeń, aby uzupełnić ubytki w 
drogach na Nowej Wsi.

Pan Wojciech Kijek – sołtys Karolewa – poprosił o tłuczeń na drogę w Karolewie w polu obok 
Państwa Majewskich.

Poprosił, również o przegląd lamp w Nowej Wsi i Karolewie ponieważ te lamy są oblepione 
robactwem po lecie.

Pan  Sławomir  Waćkowski  –  radny  – powiedział,  ze  tablica  informacyjna  przy  drodze 
wojewódzkiej 573 stoi w złym miejscu.

Zgłosił też, że na ul. Włocławskiej między starym ośrodkiem i gminą stoi woda, ponieważ 
gdy zostały zrobione chodniki, to krawężniki zostały podniesione i woda nie spływa.

Pani  Zofia  Garwacka  –  sołtys  Brwilno  Dolne  –  Soczewka  – podziękowała  w  imieniu 
mieszkańców za budowę drogi w Brwilnie Dolnym.

Zgłosiła  również problem związany ze zjazdem nad Wisłę naprzeciwko drogi  asfaltowej 
obok Pani Sołtys Garwackiej. Zjazd ten został przekopany wtedy, gdy były pogłębiane rowy. Pani 
sołtys powiedziała, że tam powinien być zakopany przepust i zrobiony zjazd. Poprosiła również o 
wykoszenie tego zjazdu.

Pani Stefańska Maria – sołtys Woli Brwileńskiej – prosiła o naprawę chodnika obok Państwa 
Kowalczyków. Wyraziła obawę, iż ubytek ten pozostawiony na czas zimowy, powiększy się.

Pan Wiesław Michalski – radny – powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację złożoną 
na poprzedniej sesji.

Pani Barbara Gątarek – sołtys Dzierząznej – zaapelowała w imieniu wszystkich mieszkańców o 
poprawę  bezpieczeństwa  na  zjeździe  z  drogi  krajowej  na  Dzierzązne.  Ten  zjazd  jest  nie 
oznakowany i jak ktoś chce skręcić i nic nie jedzie za nim i przed nim to uda mu się skręcić. Teraz 
nadchodzi  zima  będzie  ślisko  i  może  tam  dojść  do  wypadku.  Pani  Sołtys  powiedziała,  że 
mieszkańcy Dzierząznej są zawiedzeni, ponieważ Pan Wójt obiecał, że ten zjazd będzie połączony z 
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drogą  krajową.  Powiedziała  również,  że  może  znaki  odblaskowe  poprawiłyby  sytuację,  bo  od 
strony Soczewki jest dobrze, ale od strony Płocka już nie.

Pani Sołtys w imieniu Pani Garwackiej zgłosiła słup wysokiego napięcia pomiędzy Panem 
Piotrem Garwackim,  a  Panią  Krystkowską.  Słup  ten  miał  być  wymieniony  do  końca  sierpnia 
bieżącego roku. Pani sołtys dzwoniła w tej sprawie do zakładu energetycznego, ale to jest sprawa 
między zakładem energetycznym i właścicielem działki, więc poprosiła Pana Wójta o pomoc w tej 
sprawie i ponaglenie jej, żeby przed zimą to zrobić.

Pan Mirosław Krysiak - wójt– powiedział, że będzie rozmawiał na ten temat, ale uważa, że nie 
ma szans na połączenie tego zjazdu z drogą krajową.

Pan Waldemar Kijek – radny – powiedział, że dostał ostrzeżenia od ludzi, że będą wysypywać 
popiół na ulicę. W związku z tym zapytał, jak jest rozwiązany problem wywozu popiołu. Pan radny 
zaproponował, by odbywało się to zgodnie z określonymi w przetargu zasadami, które mówiły, że 
popiół będzie odbierany co miesiąc indywidualnie od każdego mieszkańca. Tak to powinno być 
zrobione tym bardziej, że ludzie wiedzą, iż w sąsiednich gminach jest to robione co miesiąc, mają 
również osobne pojemniki na popiół. Pan Radny powiedział, że nikt z Woli Brwileńskiej nie będzie 
trzymał tego popiołu cały miesiąc i potem wywoził do Duninowa, czy do Soczewki do pojemników 
przeznaczonych na popiół.

Pani Halina Zalewska – sołtys Trzcianno – Jeżewo – przypomniała, że ok. rok temu zgłaszała 
zepsutą lampę na Jeżewie przy posesji po Pastwie Keplin. Lampa tam nie świeci już drugi rok. 
Poinformowała  również,  że  lampa  obok posesji  Pani  Śpiegowskiej  Grażyny nie  działa  tak  jak 
powinna.

Pani  sołtys  przekazała  prośbę  mieszkańców,  dotyczącą  zasypanie  ubytków  w  drodze. 
Powiedziała,  że  sprawa  ta  była  ustalona  na  zebraniu,  a  do  dnia  dzisiejszego  prace  nie  zostały 
wykonane.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – podziękował i zapytał, czy nie ma więcej interpelacji i 
wniosków? 
Nie zgłoszono więcej interpelacji, po czym Pan Przewodniczący przystąpił do następnego punktu.

Punkt nr 5. Podsumowanie sezonu turystycznego.
• Informacja dotycząca podsumowania sezonu turystycznego 2013 w gminie Nowy Duninów 

stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Pan Mirosław Krysiak - wójt – przedstawił podsumowanie sezonu turystycznego. Powiedział, że 
sezon przebiegał sprawnie, oraz że zorganizowaliśmy wiele udanych imprez. Pan Wójt podziękował 
pracownikom, którzy angażowali się w organizację imprez i zajmowali się wszystkimi sprawami 
związanymi  z  sezonem turystycznym.  To  jest  wizytówka  naszej  gminy,  ponieważ  przyjeżdżają 
ludzie z zewnątrz. Wszystkie imprezy były przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  –  zapytał,  czy  są  jeszcze  pytania  do  informacji 
dotyczącej podsumowania turystycznego?
Pytań nie było, Pan Przewodniczący powiedział, że wysoka rada taką informację przyjęła.
Następnie przystąpiono do kolejnego punktu z porządku obrad.

Punkt nr 6. Projekty uchwał w sprawie.

Projekt uchwały nr 1-   w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna,   
przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 roku.

• Projekt uchwały nr 1 stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  –  powiedział,  że  wszystkie  projekty  uchwał  były 
omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji.
Intencją komisji było, aby obniżki średniej ceny drewna nie stosować, czyli pozostawić taką jaką 
ustalił minister.

Pan Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za tym, aby zastosować obniżkę średniej 
ceny skupu drewna?
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Za głosowało 0 radnych,
Przeciw głosowało 15 radnych,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały nr 1 nie został przyjęty.

Projekt uchwały nr 2 -     w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w   
2014 roku.

• Projekt uchwały nr 2 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Pan Mirosław Krysiak - wójt– przedstawił projekt uchwały nr 2 i powiedział, że w stosunku do 
roku  ubiegłego  jest  niewielki  wzrost.  Otrzymaliśmy  pozytywną  opinię  Mazowieckiej  Izby 
Rolniczej. Wystąpienie o taką opinię należało do naszych obowiązków. W naszej gminie jest to 
niski podatek i wzrasta tylko o 2 zł.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy są pytania do projektu uchwały nr. 2? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 15 radnych,
Przeciw głosowało 0'
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził,  że  projekt  uchwały nr  2  został  podjęty jednogłośnie  15 
głosami za.

Projekt uchwały nr 3   - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.  
• Projekt uchwały nr 3 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Pan Mirosław Krysiak - wójt– przedstawił projekt uchwały nr 3 i powiedział, że tam gdzie stawki 
były  maksymalne,  to  pozostały  na  takim  poziomie,  zgodnie  z  sugestią  Ministra  Finansów. 
Natomiast w przypadku spraw, które dotyczą mieszkań, nieruchomości i budynków gospodarczych 
wzrosły o 4%, średnio to jest o 10, 15 gr. za metr.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy są pytania do projektu uchwały nr. 3? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania. 

Za głosowało 15 radnych,
Przeciw głosowało 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził,  że  projekt  uchwały nr  3  został  podjęty jednogłośnie  15 
głosami za.

Projekt uchwały nr 4 -   w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2014 rok.  
• Projekt uchwały nr 4 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Pan Mirosław Krysiak - wójt – powiedział, że uchwała ta dotyczy opłat lokalnych, czyli opłat od 
handlu np. obwoźnego, miejscowego. Trudno jest znaleźć inkasentów, ale udało się zmobilizować 
dwie osoby do zbierania tych opłat. Imiona i nazwiska tych inkasentów muszą być wskazane w 
uchwale.  Stawki pozostały na poziomie z  poprzedniego roku.  Obniżeniu  z  16 na 15 zł.  uległy 
jedynie  w  dwóch  przypadkach.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zasugerowała  wprowadzenie 
zmian. W innym wypadku uchwała nie powinna być podejmowana.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy są pytania do projektu uchwały nr. 3? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania. 

Za głosowało 15 radnych,
Przeciw głosowało 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził,  że  projekt  uchwały nr  4  został  podjęty jednogłośnie  15 
głosami za.
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Projekt  uchwały  nr  5  -   w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków   
transportowych na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Nowy Duninów.

• Projekt uchwały nr 5 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Pan Mirosław Krysiak - wójt – powiedział, że tabor mamy niewielki i podatek też jest nieduży. Z 
tego  względu  zostały  przyjęte  stawki,  że  w  miejscach,  gdzie  nie  mamy  takich  pojazdów 
podnieśliśmy maksymalnie, a tam gdzie mamy, podnieśliśmy o 4%.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy są pytania do projektu uchwały nr. 3? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania. 

Za głosowało 15 radnych,
Przeciw głosowało 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził,  że  projekt  uchwały nr  2  został  podjęty jednogłośnie  15 
głosami za.

Projekt  uchwały  nr 6  -   w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy gminy Nowy Duninów z   
organizacjami  pozarządowymi i  podmiotami,  o  których mowa w art.3  ust.  3  ustawy z dnia  24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014.

• Projekt uchwały nr 6 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Pan Mirosław Krysiak - wójt – powiedział, że Rada ma obowiązek przyjąć Program współpracy 
gminy  z  organizacjami  pozarządowymi.  Taki  projekt  został  przygotowany  i  jest  już  po 
konsultacjach  społecznych  z  tymi  organizacjami.  Jak  nigdy do tej  pory,  odbyły się  prawdziwe 
konsultacje ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi i wszystkie te organizacje stawiły się na 
konsultacjach. Na wspólnym posiedzeniu komisji powstała jedna wątpliwość, a mianowicie chodzi 
o punkt, który powinien znaleźć się w tym programie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – oddał głos Pan Jerzemu Nowackiemu autorowi tej 
poprawki.

Pan Jerzemu Nowacki – radny – powiedział, że proponuje wnieść poprawkę w postaci podpunktu 
3 w rozdziale 5, punkt 3. Poprawka ma mieć następującą treść „ udzielanie rekomendacji i pomocy 
partnerskiej przez jednostkę samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym ubiegającym 
się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych”.

Pan Nowacki wniósł formalny wniosek o wprowadzenie tego zapisu do Programu 
współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy są pytania do przedstawionej poprawki? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania. 

Pan Wiesław Michalski – radny – powiedział, że nie weźmie udziału w głosowaniu. Dlatego że 
współpracę  z  gminą  polegającą  na  polepszeniu  warunków  życia  odczuł  na  własnej  skrze. 
Szczególnie  na  sesji  marcowej  tego  roku,  gdy  radnemu  naubliżano  w  związku  z  komitetem 
społecznym budowy chodnika w Popłacinie. Jednak zostało to wszystko doprowadzone do końca i 
chodnik  powstał.  Nie  mniej  jednak  przez  cały  czas  działalności  komitetu  ze  strony  gminy  i 
niektórych radnych padały ostre słowa. Na naradzie przewodniczących komisji u Pana Wójta tylko 
Pan Waldemar Kijek zabrał pozytywny głos i zaproponował,  żeby pomóc tym ludziom. Pomoc 
przyszła dopiero, gdy sprawa trafiła do Ministra Transportu skierowana przez 7 senatorów.

Pan  radny  powiedział,  że  w  ramach  protestu  nie  weźmie  udziału  w  głosowaniu  nad 
programem współpracy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy są pytania i inne uwagi do projektu 
uchwały nr 6? 
Pytań nie było i przystąpiono do przegłosowania samej poprawki.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że poprawka została przyjęta 14 głosami za, przy 1 radnym 
Wiesławie Michalski, który nie wziął udziału w głosowaniu.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi dotyczące samej uchwały?
Pytań  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania  nad  projektem  uchwały  nr  6  wraz  z  przyjętą 
poprawką..

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 radnym 
Wiesławie Michalski , który nie wziął udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały nr 7   - w sprawie zamiaru 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 7 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Pan  Mirosław  Krysiak  -  wójt  –  powiedział,  że  sytuacja  ta  spowodowana  jest  niżem 
demograficznym, który przekłada się na duże koszty związane z utrzymaniem szkół. W budżecie 
gminy nie ma pieniędzy, a nawet nie ma możliwości przesunięcia tych pieniędzy. Dlatego też po 
wielu analizach i  burzliwych dyskusjach zapadła decyzja likwidacji  szkoły i  utworzenia szkoły 
filialnej. Jest to trudna decyzja wiążąca się z siecią szkół, ludźmi i perspektywą funkcjonowania 
naszych szkół. Oświata była i jest priorytetem na terenie naszej gminy i zawsze Wójt wspierał ją i 
będzie wspierał, ale nie ma możliwości finansowania szkół ze względu na coraz mniejszą liczbę 
dzieci. 

Wójt zaproponował 2 reformy oświaty, pierwszą była restrukturyzacja na rok szkolny 2012 – 
2013. Druga propozycja związana jest z pierwszą i wiąże się z utworzeniem szkoły filialnej. W tym 
roku budżetowym po raz kolejny w budżecie jest mniej o 200 tyś. zł., mimo oszczędności, które się 
pojawiają w tym kwartale. Restrukturyzacja ta dotyczy okresu od września do końca tego roku. 
Będziemy  musieli  znaleźć  pieniądze  na  pomniejszoną  subwencję,  na  niedobór  w  zakresie 
wynagrodzenia  dla  nauczycieli  oraz  na  zapłacenie  kary  z  tytułu  nieprawidłowości  w  funduszu 
socjalnym w kwocie 200 tyś. zł. Na dziań dzisiejszy posiadamy taką informację, że w przyszłym 
roku subwencja na oświatę będzie pomniejszona o 100 tyś. zł. Dlatego Wójt jako odpowiedzialny 
za zarządzanie gminą we wszystkich obszarach z oświatą włącznie musi podejmować określone 
działania. Projekt ten dotyczy bezpośrednio Soczewki. Od początku roku szkolnego 2014 zostaną 
tam klasy I – III, a klasy IV – VI będą uczęszczały do szkoły w Nowym Duninowie. 

Radni zapoznali się ze szczegółową analizą związaną z demografią urodzeń w tym roku, ile 
dzieci trafi do tej szkoły, ile jest obecnie i jakie są koszty utrzymania tej szkoły. 

Jeżeli ta reforma zostanie przyjęta i szkoła będzie funkcjonowała w formule klas I – III, to 
część pracowników będzie miała problemy z zatrudnieniem na terenie gminy w obszarze oświaty, a 
być  może  nawet  straci  pracę.  Według  prognoz  pracę  straci  5  lub  6  pracowników.  W Szkole 
podstawowej w Soczewce pracuje 12 osób, pozostaną ok. 4 etaty, czyli ok. 5 lub 6 pracowników, 
którzy będą pracowali w pełnym lub nie pełnym wymiarze.

Aby  zmniejszyć  koszty  związane  z  utrzymaniem  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  został  on 
przeniesiony do budynku Szkoły Podstawowej w Soczewce.

Gdybyśmy  zamknęli  szkołę  w  Soczewce,  to  doprowadzilibyśmy  do  zubożenia 
środowiskowego i  kulturowego.  Natomiast  trzeba  podejść  racjonalnie  do problemu,  aby być  w 
stanie utrzymać to co jest i żeby nie robić krzywdy tym co mają małe dzieci. Propozycja rządu jest 
taka, że prawo do wychowania przedszkolnego będą miały od 2015 roku  4 - latki, a od 2017 roku 
takie  prawo będą miały 3 -  latki.   Miejsce  edukacji  musi  znajdować się  jak najbliżej  dziecka, 
ponieważ w sytuacji, gdy rodzic będzie zmuszony do dowozu dziecka do przedszkola z bardziej 
oddalonych od niego miejscowości to z takiej możliwości nie skorzysta. Te placówki, które będą 
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placówkami  filialnymi  według  struktury  zaproponowanej  przez  Pana  Wójta,  będą  oddziałami 
przedszkolnymi z klasami I – III. 

Ponieważ referendum zostało odrzucone to rząd przyjmie, to że 6 latki będą chodziły do I 
klasy.  Dlatego  też  kładziony  jest  silny  nacisk  na  doposażenie  oddziałów  przedszkolnych.  Na 
doposażenie oddziałów przedszkolnych w przyszłym roku będziemy mieli 300 tyś. zł. W Soczewce 
i w Nowym Duninowie będą wybudowane place zabaw. W Lipiankach zostanie doposażony oddział 
przedszkolny, aby rodzice chcieli wysyłać tam swoje dzieci, oraz aby  nauczyciel opiekujący się 
tym dzieckiem miał odpowiednie instrumenty przeznaczone do opieki i edukacji. Z tego właśnie 
powodu Wójt chce te placówki utrzymać. W niektórych gminach zamknięto szkoły, ale nie wiedzą 
co dalej z tym zrobić, bo budynku nie mogą sprzedać, a trzeba rozbudowywać te szkoły, do których 
te  dzieci  przekierowano.  W naszym przypadku  nie  da  się  tych  wszystkich  dzieci  przenieść  do 
szkoły w Nowym Duninowie, bo nie będzie można ich pomieścić. Nie logiczne jest na tym etapie 
zamykać szkoły filialne z klasami I – III w perspektywie reformy rządowej, w wyniku której na 
dzieci otrzymamy środki w wysokości ok. 400 zł. Stąd też zamiar taki, aby powstała Szkoła Filialna 
w Soczewce Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie im. ks Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Na przyszłej  sesji  będzie zamiar  utworzenia zespołu.  Wójt  chce,  aby zespołem szkół  zarządzał 
jeden dyrektor, żeby mieć możliwość oceny i wpływania na procesy edukacyjne.

Procedura  jest  taka,  że  do  lutego  trzeba  zakończyć  wszystkie  działania  związane  z 
przekształceniem szkół. Dzięki temu możemy liczyć na oszczędności w wysokości ok. 400 tyś. zł. 
w skali roku. Zasady te wejdą w życie od września 2014 roku. Czyli dajemy czas tym osobom na 
znalezienie pracy.  które będą miały zaproponowane godziny, ale się na nie zdecydują.

Pan Dariusz Woźnikowski – radny – zapytał w jaki sposób Wójt rozwiąże problem z dowożeniem 
3 i 4 - latków, które pójdą do przedszkola ze Środonia i Jeżewa ?
Zapytał również o to, ile dzieci pójdzie od września do I klasy w Lipiankach ?

Pan Mirosław Krysiak - wójt – odpowiedział, że gdyby była w Jeżewie, czy w Środoniu szkoła to 
sytuacja byłaby taka sama jak w przypadku szkół w Lipiankach, czy w Soczewce.

Do szkoły w Lipiankach na dzień dzisiejszy chodzi ok.16 dzieci. Dokładną liczbę dzieci, 
które pójdą do I klasy Pan Wójt poda w odpowiedziach w sprawach różnych, ponieważ musi to 
sprawdzić.

Pan Dariusz Woźnikowski – radny – zapytał, czy w Soczewce organizacyjnie będzie tak jak jest 
to napisane ?

Pan Mirosław Krysiak - wójt – odpowiedział, że może dojść kilka godzin. Dzisiejsza propozycja 
wynika z możliwości finansowania szkół przy progresywnych wydatkach na szkoły. Te 100 tyś. zł. 
które zaoszczędzimy, stracimy w przyszłym roku, bo docierają do nas informacje, że subwencja 
będzie wówczas mniejsza o 100 tyś. zł. Jeżeli nic nie robili, problem będzie narastał i budżet tego 
nie wytrzyma.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy są pytania do projektu uchwały nr. 7? 
Pytań nie było i przystąpiono do przegłosowania.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosowało 0,
Wstrzymało się 1.

Pan Przewodniczący stwierdził,  że uchwała została przyjęta 14 głosami za,  przy 1 głosie 
wstrzymującym się.

Projekt uchwały nr 8 -    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy   
Duninów na lata 2013 – 2023.

• projekt uchwały nr 8 wraz z objaśnieniami  stanowiących załącznik Nr 10 do protokołu.

Pani Alina Szymkowiak – skarbnik – powiedziała, że dokonuje się zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
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Dokonuje się również zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 
niniejszej uchwały 
(szczegółowe informacje zawarte są w projekcie uchwały i objaśnieniach stanowiących załącznik 
Nr 10 do protokołu)

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy są pytania do projektu uchwały nr 8? 
Pytań nie było i przystąpiono do przegłosowania.

Za głosowało 14 radnych,
Przeciw głosowało 0,
Wstrzymało się 1.

Pan Przewodniczący stwierdził,  że uchwała została przyjęta 14 głosami za,  przy 1 głosie 
wstrzymującym się.

Projekt uchwały nr 9 -   Uchwała Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na   
2013 rok.

• projekt uchwały nr 9 wraz z objaśnieniami  stanowiących załącznik Nr 11 do protokołu.

Pani Alina Szymkowiak – skarbnik – powiedziała, że ta uchwała była omawiana szczegółowo na 
posiedzeniu komisji i jeżeli ktoś ma pytania to Pani skarbnik chętnie na nie odpowie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy są pytania do projektu uchwały nr 9? 
Pytań nie było i przystąpiono do przegłosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 13 głosami za.

Punkt nr 7. Sprawy Różne.

Pan Mirosław Krysiak - wójt –  powiedział, że ma dylemat związany z kursowaniem autobusu 
linii  nr  8  na  terenie  naszej  gminy.  Do  gminy  wpłynęło  pismo  od  mieszkańców  w  sprawie 
przesunięcia kursu linii nr 8. Podpisało się pod nim wiele osób. Zmiana polegałaby na tym, by kurs, 
który  jest  z  Soczewki  do  Płocka  z  godziny  7:17  przesunąć  na  godzinę  7:00.  prośba  jest  
zmotywowana tym, że kurs z Nowego Duninowa o 6:54 jest przeładowany, w związku z czym 
młodzież nie może zdążyć do szkoły.

Kolejnym  problemem  stanowi  kurs  powrotny  z  Płocka  do  Nowego  Duninowa,  który 
odjeżdża o godzinie 19:30 z przystanku przy ul. Jachowicza w Płocku. W tym przypadku chodzi o 
przesunięcie  kursu  na  godzinę  18:50,  ponieważ  większość  osób  kończy  pracę  o  18:00  i  czas 
pozostały do odjazdu  są zmuszone spędzić na przystanku, a zbliża się zima.

Wójt powiedział, że jest taka możliwość przyspieszenia tego kursu, jednak zmiana ta budzi 
obawy związane z uniemożliwienia wieczornego powrotu mieszkańców do domu oraz porannego 
dojazdu do szkoły. Jeżeli przyspieszymy ten poranny kurs z Soczewki to dzieci z Popłacina będą na 
07:10 w szkole. Pan Wójt postanowił nie odpisywać na tę prośbę. Jeżeli Pani Agnieszka Błaszczak - 
sołtys Popłacina i Pan  Wiesław Michalski - radny powiedzą, że należy przyspieszyć ten kurs, to 
Pan Wójt wystąpi do Pana Prezesa o przesunięcie. Bierzemy jednak na siebie odpowiedzialność za 
to, że dzieci o 07:05 są już w szkole.

W piśmie od Pana Prezesa jest napisane, że w środy tym autobusem jeździ 59 pasażerów, w 
czwartki 63, a w piątki 58 pasażerów. Autobus taki przygotowany jest na 100 osób (łącznie miejsca 
stojące i siedzące).

Pan Wójt powiedział, że odpowiedź prezesa jest taka, że można ten autobus przyspieszyć. 
Prosi jednak Panią Sołtys i Pana Radnego o przemyślenie i odpowiedź w tej sprawie.

Pani Agnieszka Błaszczak – sołtys Popłacina – powiedziała, że to rozwiązanie jakie jest obecnie 
jest najkorzystniejsze i nie jest za tym, aby coś zmieniać.

Pan Wiesław Michalski – radny – powiedział, że popiera Panią Sołtys i uważa, że przy takich 
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problemach  należałoby  wyznaczyć  pracownika,  który  by  trzy  razy  w  ciągu  tygodnia  w 
poniedziałek, środę i piątek sprawdził ile tych osób jeździ. Jeżeli faktycznie jeździ 50, czy 60 osób 
to odpisać im, żeby nie zawracali głowy, tylko to musi być poparte faktami.

Pan  Mirosław  Krysiak  -  wójt–  powiedział,  że  jest  to  poparte  faktami,  bo  firma,  która  jest 
przewoźnikiem na naszym terenie sprawdziła  to. 
Podziękował za wysłuchanie tej sprawy i szybkie udzielenie odpowiedzi.

Pan Stanisław Starzyński – sołtys Lipianek – poprosił o poprawienie przystanku koło szkoły na 
pętli, ponieważ jest bardzo zdewastowany, deski są poodrywane, ściany wymalowane i znajduje się 
tam tam dużo śmieci.

Pani Barbara Gątarek – sołtys Dzierzązne – poprosiła o podsypanie drogi, do czasu aż zostanie 
zrobiony bezpieczny zjazd.

Pani Janina Figiel – sołtys Brwilno – zaproponowała, że jak nie ma gdzie wysypywać popiołu to 
można by to było robić na drogę, tylko żeby ten popiół był bez gwoździ. 
Powiedziała, że trzeba koniecznie przed zimą pozasypywać ubytki na drogach.

Pan Kijek Piotr – radny – zapytał o sosny przy drodze krajowej obok Pan Jędrzejewskiego? Oraz 
czy zostało ustalone to, czy one są w pasie drogowym, czy nie?

Pan  Mirosław  Krysiak  -  wójt  –  odpowiedział,  że  to  najprawdopodobniej  nie  jest  w  pasie 
drogowym tylko w liniach  rozgraniczających,  ale  nie  jest  w stanie  udzielić  100% odpowiedzi, 
ponieważ nie było tam geodety.  Służby drogowe nie wejdą na teren prywatny, aby je usunąć.
Pan Jędrzejewski zwrócił się z prośbą  do GDDKiA o ograniczenie prędkości do 50 km/h. GDDKiA 
odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.

Na  zakończenie  spraw  różnych  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak przekazał  Panu 
Przewodniczącemu Andrzejowi Pietrzakowi projekt budżetu na 2014 rok.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział, że przekaże projekt radnym tylko, że za 
kilka dni, ponieważ poczeka na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Punkt nr 8. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania.

Pan Mirosław Krysiak - wójt – udzielił odpowiedzi na zapytania i interpelacje:

– kanalizacja  Ul.  Spacerowa  –  w  tej  chwili  podejmowane  są  działania  z  zakładem 
energetycznym w sprawie przyłącza energetycznego do studni,  która będzie obsługiwała 
mieszkańców z tej ulicy. Jest jednak duża opieszałość z opłatami ze strony mieszkańców, bo 
jest  taki  warunek,  że  należy  wpłacić  pieniądze  na  przyłącze  energetyczne.  Potem 
mieszkańcy  sami  wykonają  przyłącza  do  własnych  mieszkań.  Zakład  energetyczny  do 
wiosny to przyłącze zrobi.

– monitoring – od jutra zaczynają się prace związane z monitoringiem obiektów, tj.  stacja 
uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków i Urząd Gminy w Nowym Duninowie. 

– jeżeli chodzi o zrzut ścieków, to gdy zostanie uruchomiony monitoring, należy uzgodnić 
wszystko  z  Panem Krzysztofem Piłatowiczem -  kierownikiem Referatu  Gospodarczego, 
ponieważ zostały przyjęte pewne reguły zrzutu ścieków.

W sprawie przystanków autobusowych na Lipiankach odpowiedzi udzieliła:

Pani  Teresa  Szymańska  –  sekretarz  gminy  – powiedziała,  że  rozmawiała  z 
przedstawicielem PKS. W tej chwili PKS czeka na uchwałę Rady Powiatu, posiedzenie jest 
19 listopada.  Znak przystankowy uznawany jest  za znak drogowy.  Gdy będzie uchwała 
Rady Powiatu, to PKS wystąpi o zezwolenie do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie 
trasy kursowania autobusów.

Pan  Mirosław  Krysiak  -  wójt  –  powiedział,  żeby  na  uwadze  miał  to  wszystko  Pan 
Krzysztof Piłatowicz – kierownik, aby ta uchwała z Rady Powiatu jak najszybciej trafiła do 
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PKS.
– następną sprawą była interpelacja zgłoszona przez Pana Jerzego Nowackiego związana z 

nieznajomym mężczyzną straszącym ludzi w Lipiankach.

Pan Mirosław Krysiak - wójt– powiedział, że była u niego Pani z Lipianek, która mówiła, 
że  ten  człowiek  bardzo  ją  niepokoi.  Mieszkańcy  lipianek  sami  próbowali  go  ująć,  ale 
bezskutecznie. 
Pan Wójt poprosił Panią Sekretarz o skierowanie pisma do policji w Nowym Duninowie i 
do komendanta w Gąbinie jako sprawę bardzo pilną zgłoszoną w formie interpelacji.

Następnie Pan Wójt wrócił do odpowiedzi na zapytania i interpelacji:

– ubytki w drodze na Karolewo zostaną zasypane.

– w sprawie tablicy informacyjnej przy drodze wojewódzkiej 573 Pan Wójt powiedział, że 
porozmawia ze Starostą, aby pamiętał o przesunięciu jej.

– sprawa wody stojącej przy chodniku na ul. Włocławskiej  między starym ośrodkiem i gminą 
jest nie do załatwienia, ponieważ odwodnienie należy do właściciela gruntu.

– w  odpowiedzi  na  interpelację  Pani  Garwackiej  dotyczącej  wykopania  rowu  w  miejscu 
zjazdu,  Pan  Wójt  powiedział,  że  to  jest  droga  i  to  jest  zjazd  na  tę  drogę,  ale  należy 
zniwelować  różnicę  między  zjazdem  w  stosunku  do  działki.  Właściciel  tej  działki 
zaproponował, że zepchnie spycharką, żeby było można wjeżdżać, ale tego nie zrobił.

– lampy  Karolewo,  Nowa  Wieś.  Jeszce  dwa  lata  trwa  umowa  podpisana  z  zakładem 
energetycznym. Teraz za czyszczenie lamp trzeba będzie podzielić się kosztami. W nowej 
perspektywie współpracy z zakładem energetycznym w umowę zostanie wpisany ten temat, 
bo  problem dotyczy generalnie  całej  gminy ze  względu na  duże  ilości  owada zwanego 
ochotką.

Pan Edward Stański – radny – zauważył, że w umowie jest wpisana konserwacja i można 
byłoby to zrobić w jej ramach.

Pan Wójt powiedział, że się zwrócimy o to w ramach konserwacji, natomiast w umowie nie 
ma wyszczególnionego czyszczenia lamp. Aby wyczyścić lampy należało by wyłączyć pas 
drogowy i to musi być ustalone z zarządcą drogi. W nowej umowie zostanie to zapisane, aby 
nie było wątpliwości co znajduje się pod pojęciem konserwacji.

Pan Krzysztof  Piłatowicz  -  kierownik –  powiedział,  że  przy konserwacji  lamp zakład 
energetyczny powinien je czyścić, ale sam ma co do tego wątpliwość, czy tak się dzieje?

Następnie Pan Wójt powrócił do odpowiedzi na interpelacje i zapytania:

– chodnik obok Pana Kowalczyka zostanie poprawiony.

– Pan Wójt przeprosił Pana Wiesława Michalskiego – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
za to, że nie otrzymał on pisemnej odpowiedzi na swoją interpelację z poprzedniej sesji. 
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

– zjazd z drogi krajowej nr 62 na drogę w kierunku Dzierząznej i oznakowanie. Pan Wójt 
powiedział, że rozmawiał z Panem Celmerem, ale jeszcze raz na piśmie się zwróci przede 
wszystkim o oznakowanie, aby ten zjazd był bezpieczny. Natomiast dziury na tym odcinku 
znajdujące  się  w  ramach  linii  rozgraniczającej  nie  będą  w  najbliższym  czasie  zalane 
asfaltem. Zjazd w ramach pasa drogowego należy do GDDKiA i złożymy pismo w formie 
interpelacji w tej sprawie.

– Słup  wysokiego  napięcia,  który  zgłosiła  Pani  Barbara  Gątarek  –  sołtys  Dzierząznej  w 
imieniu  Pani  Garwackiej.  Pan  Wójt  powiedział,  że  może  uda  się  to  zrobić  w  sposób 
nieformalny z zakładem energetycznym.
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Pani  Barbara  Gątarek  –  sołtys  Dzierzązne  –  powiedziała,  że  Pani  Garwacka  dostała 
pismo w którym było napisane, że do końca sierpnia ubiegłego roku miał być wymieniony 
słup.

– jeżeli chodzi o popiół to Pan Wójt powiedział, że w umowie podpisanej z Remondisem całą 
odpowiedzialność  za  wszystkie  odpady  i  ich  nadwyżki  ponosi  firma.  Związek  Gmin 
Regionu Płockiego podpisał od tonażu, zakładając, że w Gminie Nowy Duninów średnio 
powstaje 500 ton odpadów to za każdą dodatkową wartość firma obciążyła by gminę i tym 
samym  mieszkańców.  W  tych  gminach  gdzie  umowy  podpisane  są  od  tonażu,  firmy 
zabierające śmieci zabierają wszystko co możliwe, a potem obciążają gminy. 

– W naszej  gminie  nie  jest  od  tonażu  tylko  Remondis  bierze  to  ryzyko na  siebie.  Naszą 
intencją było, żeby ten popiół tam gdzie to możliwe zagospodarować, po to aby nie trafiał 
na  wysypisko.  Jednak zgodnie  z  specyfikacją  mają  Państwo prawo wyrzucać  popiół  do 
pojemników na odpady zmieszane. 
Chcieliśmy jednak mieć taki argument, aby firma Remondis w kolejnym przetargu mogła 
pozwolić sobie na niższe stawki. W przyszłym roku w grudniu będzie rozstrzygany przetarg 
na wywóz śmieci na kolejne lata, może być tak, że będziemy płacili wyższą kwotę od osoby. 
Ponieważ popiół jest ciężki to każda dodatkowa tona kosztuje firmę 350 zł. 
Zostały postawione pojemniki na popiół  między innymi w Nowym Duninowie, Soczewce. 
Ludzie, mimo że na tych pojemnikach jest napisane popiół, wyrzucają do nich inne odpady.

Pan Kijek Piotr – radny –  zapytał, czy nie lepiej byłoby się z firmą porozumieć w taki 
sposób, że na sezon grzewczy daliby osobne pojemniki na popiół i osobno by go odbierali.

Pan Wójt – odpowiedział,  że raczej nie, bo to powinny być pojemniki metalowe. Jeżeli 
pojemniki te plastikowe zostaną uszkodzone, czyli stopione przez gorący popiół to firma 
będzie musiała sobie z tym jakoś poradzić.

– Sprawa  nie  świecącej  się  lampy  na  Jeżewie  obok  Państwa  Keplinów  i  Państwa 
Śpiegowskich zostanie załatwiona.

– dziury w gminnych drogach na bieżąco będą zasypywane.

Pan Mirosław Krysiak – wójt – powiedział jeszcze kilka słów odnośnie współpracy 
gminy z powiatem w programie drogowym. Zadanie to jest wpisane w budżecie w pozycji drogi. 
Rocznie  przeznaczaliśmy na  drogi  120  tys.  zł.  Na  dzień  dzisiejszy  wypadają  takie  zadnia  jak 
budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Soczewka – Sendeń, bo operatorem tego partnerstwa 
jest  gmina  Gąbin.  Będziemy  chcieli  znaleźć  środki  na  projektowanie  w  ramach  mechanizmu 
norweskiego  i  to  zadanie  starostwo  wpisało  sobie,  dlatego  u  nas  go  nie  ma.  Zostały  również 
wpisane dwie drogi: droga Nowy Duninów – Kobyle Błoto i droga Nowy Duninów – Kamion – 
Grodziska.  Prowadzone były rozmowy z Nadleśnictwem Gostynin odnośnie współfinansowania 
tych  dróg,  głównie  Nowy  Duninów  –  Kobyle  Błoto,  bo  ona  służy  głównie  Nadleśnictwu. 
Przyjęliśmy, że 25% kosztów pokryje gmina, 25% Nadleśnictwo i 50 % Starostwo. Nie ma odzewu 
ze strony Nadleśnictwa, czy będzie uczestniczyło w tym programie, który jako droga musi być 
zrealizowany w przyszłym roku budżetowym. Jeżeli mamy wchodzić w ten program to Pan Wójt 
proponuje  drogę  Nowy  Duninów  –  Kamion  –  Grodziska.  W  ramach  środków  wspólnych  z 
Marszałkiem Województwa jest wpisana droga w Karolewie, będzie to ok. 260 m.

 W projekcie budżetu zostało zapisane dużo zadań i mimo trudnej sytuacji finansowej, pan 
Wójt wierzy, że to wszystko się poukłada i ten przyszły rok będzie dobry. Niektóre inwestycje będą 
realizowane w cyklu dwu letnim.

Punkt nr 9. Przyjęcie protokołu z XXVII  Sesji Rady Gminy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – podziękował Panu Wójtowi za udzielenie odpowiedzi 
na interpelacje,oraz czy odpowiedź wójta satysfakcjonuje wszystkich obecnych?

Następnie powiedział, ze wyłożony do wglądu był do wglądu protokół z XXVII sesji Rady 
Gminy i zapytał, czy są uwagi do w/w protokoły?
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Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty 12 głosami za.

Punkt nr 10. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy powiedział „ zamykam obrady XXVIII sesji  
Rady Gminy”

Obrady XXVIII sesji Rady Gminy zakończyły się o godzinie 14.00.

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