
Protokół nr XXXI/14
z XXXI Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 28 marca 2014 roku, godz. 15.00

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 15.05.
poza radnymi w sesji uczestniczyli:
Pan Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów
Pan Leszek Podkański – Z-ca Wójta Gminy
Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Pani Kamila Kaczmarek – Protokolant

• Listy obecności stanowią załącznik  nr 1 do protokołu

Punkt nr 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Pan Andrzej Pietrzak otworzył sesję słowami:
Otwieram trzydziestą pierwszą 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 również pracowników Urzędu Gminy obecnych na sesji:
Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Pana Krzysztofa Piłatowicza i Kamilę Klaczmarek 
protokolanta sesji.

Swoją nieobecność na dzisiejszej sesji usprawiedliwił Pan Leszek Wiśniewski. Pan Waldemar Kijek 
był nieobecny z powodu pobytu w szpitalu.

Na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych jest 12. Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady są 
prawomocne przy których Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały (na tą chwilę nie 
obecny był Pan Sławomir Waćkowski).

Otrzymaliście Państwo porządek obrad dzisiejszej sesji.
Czy ktoś  z  Państwa Radnych lub Pan Wójt  chce wnieść zmiany do przedstawionego porządku 
obrad? Informuję, że każda zmiana wymaga zgody wnioskodawcy, czyli Pana Wójta.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że chce wprowadzić jeszcze jeden projekt uchwały 
w punkcie 3 jako podpunkt 5 związanej z utworzeniem funduszu zdrowotnego z przeznczeniem dla 
nauczycieli pracujacych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Duninów. 
Jest  to zadanie obligatoryjne. Przeprowowadzone były konsultacje ze zwiąskami zawodowymi i 
dobrze byłoby, aby ta uchwała została podjęta. 

Pan Andrzej Pietrzak – przeowdniczący – powiedział,  że należy przegłosować wprowadzenie 
projektu uchwały do porządku obrad w punkcie 3 podpunkt 5.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw 0,
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam, że wprowadzenie projektu uchwały nr 5 zostało przyjęte 12 głoami za ( na tą chwilę 
nie obecny był Pan Sławomir Waćkowski).

Następnie Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem proponowanego porządku obrad XXXI Sesji 
Rady Gminy Nowy Duninów.



Za głosowało 13 radnych,
Przeciw 0,
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty 13 głosami za ( na tą chwilę obecny był już Pan 
Sławomir Waćkowski).

Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty i przystąpino do 
realizacji uchwalonego porządku obrad.

Punkt nr 2. Informacja Wójta Gminy o złożeniu wniosku w sprawie zwołania sesji.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że powstało prawne zamieszanie wokół funduszu 
sołeckiego, ponieważ stara ustawa na podstawie, której  podejmowaliśmy poprzednią uchwałę w 
sprawie utworzenia funduszu sołeckiego obowiązywała do 20 marca 2014 roku. W treści nowej 
ustawy znalazł się zapis, że traci moc ustawa poprzednia. 24 marca przyszła informacja do Urzedu 
Gminy, że w zwiazku z tym proponuje się podjąć nową uchwałę na podstawie nowej ustawy. Po to,  
aby potem nie  było  problemów ze  zwrotem refundacji,  jeżeli  będziemy występować  odnośnie 
funduszu sołeckiego do Wojewody Mazowieckiego.  Mecenas  stwierdził,  że  bezpiecznie  będzie, 
jeżeli podejmniemy tą uchwałę na podstawie nowych przepisów. W nowej ustawie zmieniło się to 
że refundacja wynosi 40%, a w starej było 30% oraz to, że fundusz jest obligatoryjny tzn. że co 
roku będziemy musieli uchwalać uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego.

Poza uchwałą w sprawie funduszu sołeckiego na dzisiejszą sesję weszło kilka dodatkowych 
projektów  uchwał.  Jednym  z  nich  jest  projekt  w  sprawie  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi, który również jest obligatoryjny. Dwa nastęne projekty dotyczą zmiany opisu granic 
okręgu  wyborczego  i  zmiany  opisu  dotychczasowych  obwodów  głosowania.  Zmiany  te 
spowodowane są powstaniem nowej ulicy w miejscowości Nowy Duninów pod nazwą ul. Sosnowa.
Piąta uchwała dotycay pomocy dla nauczycieli będącymi na emeryturze lub ręcie.

Punkt nr 3. Podjęcie uchwał w sprawie.

Projekt uchwały nr 1 –   w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.  

• Projekt uchwały nr 1 stanowi załącznik Nr 2 do protokołu

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  przedstawił projekt uchwały oraz najważniejsze zmiany jakie 
zaszły w Ustawie:

– frekwencja podczas zebrania, ma wygladać tak jak przy wyborach i tak jak jest to zapisane 
w starucie sołectwa,

– refundacja jest do 40% w zależności od zamozności gminy w przeliczeniu na mieszkańca 
według statystyki, które prowadzi GUS,

– obligatoryjność  uchwały  na  kolejne  lata,  jeżeli  został  utworzony  fundusz  solecki. 
Obligatoryjność jest konieczna w przypadku, gdy mieszkańcy zaproponują zadanie, które 
nie są w stanie wykonać w ciągu jednego roku to w tej chwili rozłożą je na kilka etapów.  
Mają dzięki temu gwarancę, że w przyszłym roku dostaną na to zadanie środki.

Pan Grzegorz Śpiegowski – radny – zapytał, o to czy w momencie gdy sołectwo nie wykożysrta 
tych środków z funduszu sołeckiego to, czy te środki dalej będą na kącie tego sołectwa?

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – odpowiedział, że nie. Pieniądze te  nie zostaną zagwarantowane 
w budżecie, jeżeli nie zostanie złożony wniosek.

Na dzień 30 czerwca GUS ogłosi ilość mieszkańców w danym sołectwie i wtedy będzie 
wiadomo ile pieniędzy będzie maiło każde sołectwo. W zwiazku z czym należałoby poczekać ze 



składaniem wniosków do początku lipca, ponieważ będzie wiadomo ile mieszkańców jest w danym 
sołectwie i jaka kwota bedzie przeznaczona na ten fundusz w danym sołectwie. Do 30 września 
sołectwa mają prawo składać wnioski na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Wójt ma prawo do 
rozpatrzenia wniosków i te wnioski, które zostaną pozytywnie rozpatrzone będą zabespieczone w 
budżecie na 2015 rok.

Pan Andrzej Pietrzak – przewdniczący – powiedział, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ te 
miejscowości, które nie mają gdzie się spotykać mają jedyną szansę na pobudowanie sobie jakiejś 
świetlicy właśnie z racji ciągłości tej uchwały.

Następnie Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały nr 1.

Pan Andrzej  Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 1? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 11 radnych,
Przeciw 0,
Wstrzymało się 2.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujacych sie.

Projekt uchwały nr 2   – w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów”,

• Projekt uchwały nr 2 stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że do 30 marca mamy obowiązek pzryjąć program 
opieki nad zwierzętami. Zanim zostanie taki program złożony to musi przejść przez opinię wielu 
instytucji między innymi lekarza weterynarii i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Stanowisko 
lekarza weterynarii jest negatywne, ponieważ nie mamy podpisanej umowy na całodobową opieką 
zwierząt  poszkodowanych w ruchu komunikacyjnym.  Towarzystwa Opieki  nad  Zwierzętami  do 
dziś nam opini nie przekazało, natomiast wszystkie koła łowieckie przekazały opinię pozytywną.

Nie została podpisana umowa ze schroniskiem w Płocku, ponieważ koszt całoroczny to 10 
tys.  zł.  Została  podpisana umowa ze schroniskiem w Nasielsku obok Warszawy,  gdzie  ponosić 
będziemy jednorazowy koszt w granicach 2,5 tys. zł za każdego psa. Rozwiazanie takie jest dla nas 
korzystne, ponieważ placimy jednarozow za to zwierzę, które dostarczymy do tego schroniska.

Pan Andrzej  Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 2? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych,
Przeciw 0,
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie13 głosami za.

Projekt uchwały nr 3   – w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego w Gminie Nowy   
Duninów.

• Projekt uchwały nr 3 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  wyjaśnił, że powstała nowa ulica pod nazwą Sosnowa, którą 



musieliśmy wprowadzić uchwałą do opisu granic okręgów wyborczych.

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

Za głosowało 13 radnych,
Przeciw 0,
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie13 głosami za.

Projekt uchwały nr 4   – w sprawie zmiany opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania w   
Gminie Nowy Duninów.

• Projekt uchwały nr 4 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział, że ten projekt jest konsekwencją uchwały, która 
została  podjęta  przed  chwilą.  Ulicę  Sosnową  należy  dopisać  do  dotychczasowych  obwodów 
głosowania.

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 0,
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie13 głosami za.

Projekt uchwały nr 5 –   w sprawie utworzenia regulaminu dysponowania środkami finansowymi   
na pomoc zdrowotną dla  nauczycieli  zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Nowy Duninów.

• Projekt uchwały nr 5 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  zapisy  tego  projektu  wynikają  z  karty 
nauczyciela. W tej chwili o tym kto otrzyma taką pomoc decyduje wójt, a nie dyrektor szkoły. W 
przypadku naszej gminy kwota jaka możemy przeznaczyć na pomoc zdrowotną dla nauczycieli to 4 
tys. zł w skali roku.

Pan wójt wyjaśnił, że to Panie ze związków zaproponowały te minimum. W innych gminach 
jest  od 0,3% do 0,5%, a  u nas  zostało przyjęte  0,2%. Panie zdają  sobie  sprawę ze złożoności  
problematyki naszych szkół i stąd właśnie to minimum.

Pomoc ta jest przeznaczona nie tylko dla tych nauczycieli co są teraz, ale i dla tych, którzy są 
na emeryturach i na rentach.

Pani Ewa Kowalak – radna – wyjaśniła, że zmieniły się przepisy prawa i dotychczas było tak, że 
to  dyrektorzy  szkół  dysponowali  tymi  środkami.  W tej  chwili  to  organ  prowadzący  ma  nimi 
dysponować, a Rada uchwałą Rady Gminy może przekazać to wójtowi. Teraz będzie się składało 
wnioski do gminy i tu będą się odbywały komisje.

Pani radna stwierdziła, że takie rozwiązanie jest bardzo dobre, ponieważ te pieniądze będą 
przekazane osobie, która naprawdę ich będzie potrzebowała.

Pan Wiesław Michalski – radny – zwrócił uwagę na to, że na wstępnie Pan Wójt powiedział, że 



rada musi podjąć uchwały, a Rada wcale nie musi tylko może podejmować uchwały.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że Pan radny ma rację i przeprosił za pomyłkę.

Pani Ewa Kowalak – radna – wyjaśniła, że projekt nr 5 to nie jest nic nowego, ponieważ to jest 
już ujęte w budżecie i zapisane w uchwale budżetowej w środkach szkolnych. Zmieniły się tylko 
formy dysponowania tymi środkami.

Pan Dariusz Wożnikowski – radny – uważa,  że na konsultacjach ze związkami powinni brać 
udział przewodniczący komisji, ponieważ rada podejmuje takie uchwały i powinna wiedzieć co i 
dlaczego.

Pani Ewa Kowalak – radna – wyjaśniła, że konsultacje prowadzone są z organem prowadzącym, 
czyli wójtem.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział,  że można by nad tym dyskutować, jednak wójt 
musi  przedłożyć  radzie  określone  dokumenty.  Jeżeli  dokumentem  wymaganym  jest  opinia 
związkowa to taka opinia musi do wójta trafić bez różnicy, czy jest pozytywna, czy też nie.

Natomiast zawsze tam, gdzie jest potrzeba rozszerzenia tego zespołu osób mimo, że prawo 
stanowi inaczej to wójt z tego korzysta. Każdy projektu uchwały jest omawiany na posiedzeniach 
komisji. 

Ten  projekt  uchwały  został  wprowadzony  dlatego,  że  on  nie  daje  tak  jakby  większej 
możliwości dyskusji, ponieważ zawiera opinię związków i zawiera minimalną kwotę.

Pani Ewa Kowalak – radna – powiedział, że brała udział w wielu konsultacjach i zawsze na nich 
są  wójt, sekretarz, skarbnik. W momencie gdy radni chcą uczestniczyć w konsultacjach to składają 
wniosek do wójta i jest to dopuszczalne.

Pan Andrzej  Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 5? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych,
Przeciw 0,
Wstrzymało się 0.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie13 głosami za.

Punkt nr 4. Sprawy Różne.

Pan Andrzej  Pietrzak –  przewodniczący  – powiedział,  ze  wpłynęło  do  biura  rady pismo od 
Państwa Anny i Romana Krukowskich z Parcelowej 12a w Nowym Duninowie w sprawie przyjęcia 
uchwały o rozszerzenie planu przestrzennego zagospodarowania dla działki nr 381 położonej w 
obrębie geodezyjnym Nowy Duninów. Prośbę swą motywują tym, iż maja plany zagospodarowania 
tej działki.

Podobnej  treści  pismo  wpłynęło  do  Pana  Wójta  i  odpowiedź  została  już  udzielona.  Pan 
przewodniczący przytoczył treść pisma z odpowiedzią.

• Pismo z prośbą Państwa Krukowskich oraz odpowiedź wójta stanowią załącznik nr 7 do 
protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że to skomplikowana sprawa, ponieważ tam nie ma 
drogi  tylko  taka  zwyczajowa  po  prywatnych  gruntach.  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 



zagospodarowania przestrzennego gminy nie przewiduje zabudowy na tym terenie, ponieważ są to 
tereny użytków zielonych i rolnych.

W  przypadkach  indywidualnych  staliśmy  na  stanowisku,  że  plany  są  robione  na  koszt 
zainteresowanego. Ten przypadek trzeba by było poddać głębokiej  analizie.  W przyszłości tych 
sytuacji będzie prawdopodobnie więcej to być może po analizie kosztów zostanie to zlecone.

Pan Krzysztof Piłatowicz – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – powiedział, że takie 
zmiany wiązałyby się ze zmianą całego studium i wiązałyby się z bardzo dużymi kosztami.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że nie można tam zastosować na dzień dzisiejszy 
decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ trzeba spełnić 5 warunków:

– dostęp do drogi publicznej,

– dostęp do wodociągu, 

– dostęp do kanalizacji,

– dostęp do prądu,

– bezpośrednie sąsiedztwo o podobnym charakterze jak wnosi zainteresowany.
W tym przypadku znaczna część tych warunków jest nie do spełnienie, czyli w momencie złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy tej działki to nie spełni ona warunków i nie 
dostanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Planując jakąkolwiek rozbudowę i gospodarkę przestrzenną to musimy mieć świadomość, że 
za każdą naszą decyzją idą duże koszty.

Pan Andrzej Pietrzak- przewodniczący –  zapytał, czy radni chcą coś powiedzieć w sprawach 
różnych?

Pani Ewa Kowalak – radna –  powiedziała, że jest przewodniczącą komisji oświaty, ale i spraw 
społecznych i strasznie boli ją sytuacja mieszkaniowa Państwa Mondzików z Karolewa. Ci Państwo 
mieszkają w jednej izbie z kilkoma dziećmi. Rodzina ta jest niezaradna życiowo i sami sobie nie 
pomogą, a my jako radni jesteśmy od tego, aby takim rodzinom pomagać.

Pan Dariusz Wożnikowski – radny – powiedział, że tam są dwie izby. A takich rodzin jak ta jest 
coraz więcej.

Pan Edward Stański – radny - powiedział, żeby tą sprawę zgłosić do GOPS – u.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział,  że jest  to poważny problem. W momencie gdy 
zwolniło się mieszkanie to Pani Mondzik była u wójta w tej sprawie, ponieważ wystarczyłoby żeby 
wybiła drzwi i powiększyłaby swoje mieszkanie. 

W tej samej sprawie zjawiła się też Pani Kostecka. Obie te rodziny miały duże zadłużenie, 
dlatego  Pan  wójt  zaproponował,  że  jeżeli  uregulują  zadłużenie  to  mieszkanie  będzie  ich.  Pani 
Kostecka  uregulowała  swoje  zadłużenie  i  dostała  to  mieszkanie,  natomiast  Pani  Mondzik 
powiedziała,  że  ureguluje  i  już  więcej  się  nie  pokazała  i  nie  pofatygowała  się,  aby  zapłacić  
jakikolwiek czynsz.

Pan Dariusz Wożnikowski – radny – stwierdził,  że  tacy ludzi  powinni dostawać pracę,  a nie 
pieniądze.



Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział,  że na 27 osób, którym zaproponowano pracę to 
ledwo 4 osoby się zdecydowały. To jest poważny problem z tymi ludźmi, ponieważ oni nie chcą 
pracować. Nikogo również nie można zmusić do pracy. Jednak ze względu na dzieci Pani Mondzik 
sprawa ta zostanie zgłoszona do GOPS- u.

Pan Jerzy Nowacki – radny – powiedział, że w gminie Baruchowo robiona jest droga w stronę 
Lubat. Dodał, że należało by sprawdzić, czy gmina Baruchowo ma w planach robić tą drogę do 
granicy gmin, ponieważ wtedy byśmy połączyli oba odcinki. Jeżeli jednak tak się nie stanie to ta 
droga nigdy nie będzie dokończona.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział,  że postara się umówić z wójtem Baruchowa w 
przyszłym tygodniu, aby porozmawiać o tej sprawie.

Pan Andrzej Pietrzak- przewodniczący –  poinformował o dzisiejszej  mszy świętej  w intencji 
zdrowia pana Waldemara Kijka Radnego Gminy Nowy Duninów, która odbędzie się w kościele w 
Soczewce o godzinie 17.30. Radny uległ wypadkowi w  pracy.

Punkt nr 5. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zakończył sesję słowami: zamyka XXXI Sesje Rady 
Gminy.

XXXI Sesja Rady Gminy Nowy Duninów zakończyła się o godz. 16.00.

      Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady Gmin 

/-/ Kamila Kaczmarek                                                                               /-/ Andrzej Pietrzak

  


