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

odbytej w dniu 28 lutego 2014 roku, godz. 9.00

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 9.10.

Poza radnymi w sesji uczestniczyli:

Pan Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów,
Pan Leszek Podkański – Zastępca Wójta 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,
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie. ,
Pani  Katarzyna  Stawicka  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowym 
Duninowie,
Pani Katarzyna Majchrowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
Pan Paweł Gozdowski – Kierownik Posterunku Policji w Nowym Duninowie,
Pan Sławomir Ruszczak – Prezes LKS „Wisła” w Nowym Duninowie.

• Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokołu.

Punkt nr 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Pan Andrzej Pietrzak przewodniczący Rady Gminy otworzył sesję słowami:
Otwieram trzydziestą 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 Katarzynę Ludwiczak – 
Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Nowym  Duninowie,  Panią  Katarzynę  Stawicką  – 
Kierownika GOPS w Nowym Duninowie,  Panią Katarzynę Majchrowską – Kierownik Referatu 
Organizacyjnego  i  Spraw  Społecznych,  Pana  Pawła  Gozdowskiego  –  Kierownika  Posterunku 
Policji  w Nowym Duninowie,  Pana  Sławomira  Ruszczaka  –  Prezesa  LKS „Wisła”  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.

Następnie  Pan Przewodniczący powiedział,  iż  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? 
Żadnych zmian nie wniesiono i przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.

Za głosowało 14 radnych,
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Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za.

Pan Przewodniczący poinformował, że wyłożony jest protokół z XXIX Sesji Rady Gminy.

Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad.

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

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak przedstawił ustną informacje o pracy 
między sesjami i powiedział, że brał udział w wielu spotkaniach:

– 25  stycznia  2014  roku  odbyła  się  choinka  w  Lipiankach.  Organizatorami  było 
Stowarzyszenie  Nasze  Lipianki  wraz  ze  Szkołą  Filialną  w  Lipiankach.  Dzieci 
zaprezentowały przedstawienie pod tytułem „Bałwankowe Zmartwienie”, a Stowarzyszenie 
Nasze Lipianki zaprezentowały inscenizację „Kopciuszka”.

– odbyły się  dwa spotkania z  Klubem LKS „Wisła”.  Na pierwszym spotkaniu  rezygnację 
złożył dotychczasowy prezes Pan Waldemar Kijek. Na kolejnym odbyło się walne zebranie, 
na którym został wybrany nowy Prezes Pan Sławomir Ruszczak, następstwem czego były 
zmiany w zarządzie klubu.
  W  tym  miejscu  Pan  Przewodniczący  podziękował  Panu  Waldemarowi  Kijkowi  za 
wieloletnią  pracę  z  klubem  i  działalność  charytatywną.  Pogratulował  również  nowemu 
Prezesowi Panu Sławomirowi Ruszczakowi i życzył wiele sukcesów.

– odbyło  się  zebranie  OSP  w  Dzierząznie.  Było  to  jedno  zebranie  z  cyklu  zebrań 
sprawozdawczych naszych jednostek OSP. Jednostka OSP w  Dzierząznie została ogrodzona 
i jest wiele planów na przyszłość, aby ta jednostka się rozwijała.

– 26 lutego 2014 roku odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy, na 
którym zostały zaopiniowane materiały na XXX Sesję Rady Gminy.

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

Wójt Gminy Mirosław Krysiak przedstawił ustną informacje o pracy między sesjami i zaczął od 
omówienia inwestycji:

– droga  Karolewo.  Został  złożony  wniosek  do  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Ornych  na 
budowę 250 metrów dalszej części drogi asfaltowej, która przebiega przez Karolewo.

– droga  Nowy  Duninów,  Kamion,  Grodziska.  Jest  to  droga  powiatowa,  która  będzie 
realizowana wspólnie ze Starostą Płockim. W budżecie zostały zapisane środki w wysokości 
140  tys.  zł.  Wójt  przekazał  Staroście  zaświadczenie,  że  zagwarantujemy  200  tys.  zł, 
ponieważ kosztorys na tą drogę opiewa na kwotę 0,5 mln. 50% tej kwoty daje Starosta, a 
drugie 50% daje samorząd. W ten wniosek były wpisane dwie drogi, drugą z nich była droga 
na Kobyle Błota. W przypadku tej drogi mieliśmy ustalone, że 50% płaci starosta, 25% płaci 
gmina,  a  pozostałe  25%  płaci  Nadleśnictwo.  Jednak  nadleśnictwo  wycofało  się  z  tej 
inwestycji i musieliśmy zrezygnować z tej drogi, ponieważ mamy określone środki.
     Przetarg będzie ogłoszony na 3700m. Droga ta będzie robiona od stacji paliw w kierunku 
Kamiona i Grodzisk na tych terenach, gdzie uregulowany jest stan prawny tej drogi.
     Pan Wójt dodał jeszcze, że współpraca ze Starostą Płockim od wielu lat układa się 
bardzo dobrze.

– złożony został wniosek na budowę kanalizacji w Woli Brwileńskiej. Nasz wniosek opiewa 
na kwotę 700 tys. zł wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Istnieje duża szansa na 
to, że ten wniosek będzie dofinansowany.

– stawy Nowy Duninów. Został złożony wniosek w ramach Fundacji Aktywni Razem z Lider 
Plus. Ocenę formalną przeszedł bardzo dobrze, uzyskał ponad 80%. w tej chwili wniosek 
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znajduje się u Marszałka i czekamy na decyzję, czy dostaniemy pieniądze na drugą część 
modernizacji stawów.

– park  w  Soczewce.  Złożony  został  wniosek  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  o  odrestaurowanie  parku  w  Soczewce.  W tym  wniosku  chodzi  głównie  o 
drzewostan,  a  mianowicie  o  wycięcie  starego  drzewostanu  i  zasadzenie  nowego,  gdyż 
niektóre  drzewa  mogą  zagrażać  bezpieczeństwu.  Wniosek  pozytywnie  przeszedł 
opiniowanie i otrzymamy 50 tys. zł dotacji, 20% inwestycji znajduje się po stronie gminy.

– złożony został  wniosek w sprawie  wsparcia  dla  straży.  W tej  chwili  dofinansowanie  od 
Marszałka dzieli się 50% na 50%, a były takie czasy, że wsparcie wynosiło 100%. Strażacy 
z Nowego Duninowa w ramach tego dofinansowania chcą zakupić agregat.

– place zabaw przy szkołach i wyposażenie sal przedszkolnych. W styczniu została podpisana 
umowa  z  Europejskim  Funduszem  Społecznym  odnośnie  środków  na  to  zadanie  w 
wysokości 300 tys. zł. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.

– rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Nowym  Duninowie.  Odbył  się  już  przetarg  na  tą 
inwestycję jest to zadanie za 2 mln. zł. Został przekazany plac budowy i wkrótce rozpocznie 
się rozbudowa oczyszczalni.

– promocja gminy. Wystąpiliśmy w ramach Leader Plus o środki na promocję gminy. Środki 
takie  otrzymaliśmy,  umowa  z  Samorządem  Województwa  Mazowieckiego  jest  już 
podpisana. Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach 
Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu 
małych projektów.  Gmina zobowiązuje się do realizacji operacji pt. Wzmocnienie działań 
promocyjnych obszaru gminy Nowy Duninów poprzez wydanie publikacji, przygotowanie 
filmu oraz modułu turystycznego na stronie internetowej gminy, której celem jest promocja 
walorów turystycznych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych obszaru Gminy 
Nowy Duninów w kontekście rozwoju sektora turystycznego poprzez: wydanie publikacji 
promocyjno – informacyjnej, przygotowanie filmu promującego walory turystyczne Gminy 
Nowy Duninów oraz stworzenie na stronie internetowej  Gminy Nowy Duninów modułu 
informacji turystycznej z uwzględnieniem danych dla potencjalnych inwestorów z branży 
turystycznej.
      Na podstawie złożonego wniosku gminie Nowy Duninów zostały przyznane środki w 
wysokości  49  992,80  zł,  jednak  nie  więcej  niż  80%  kwoty  poniesionych  kosztów 
kwalifikowanych operacji.

Następnie Pan Wójt  poinformował o mieniu na sprzedaż:

– na  dzisiejszej  sesji  zostaną  podjęte  uchwały  dotyczące  sprzedaż  działek  w  Karolewie  i 
Lipiankach obie działki są w granicach 140m².

– mieszkanie w Soczewce po dawnym Gminnym Centrum Kultury.

Informacyjnie Pan Wójt powiedział o:

– tym, że do pracy pożytecznej społecznie zatrudnionych zostało 15 osób. Prace te ruszają już 
od 3 marca 2014 roku. W tym roku kryteria wiekowe są do 25 lat w ubiegłym roku było 50 
plus.

– został wybrany nowy zarząd LKS. Została podpisana umowa z nowym prezesem, który już 
zaczął pracę.
     W tym miejscu Pan Wójt podziękował Panu Waldemarowi Kijkowi za 6 lat pracy, która 
zmieniła  oblicze  klubu.  Pan  Wójt  podziękował  również  Panu  Edwardowi  Stańskiemu  i 
całemu zarządowi klubu.

– wypłacane są już odszkodowania w Brwilnie Dolnym za przejęty grunt pod drogi.
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– GDDKiA zajęła się porządkami przy drodze krajowej.

– RZGW w porę zareagowała i zostały puszczone lodołamacze na Wisłę dzięki czemu nie 
było problemu z zagrożeniem powodziowym.

– 19 lutego 2014 roku odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego. Na 
tym  spotkaniu  Wójt  wyjaśnił  sołtysom  jak  to  będzie  wyglądało,  gdy  taki  fundusz 
stworzymy.

– trwają przygotowania do Regat Żeglarskich. Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu.

– odnośnie szkół na dzisiejszej sesji będą podjęte stosowne uchwały w tej sprawie. 

– przyszła propozycja od Związku Gmin Regionu Płockiego odnośnie podpisania umowy na 
odstawienie bezpańskich psów do schroniska na kwotę 800 zł na miesiąc bez różnicy, czy 
taki pies znajduje się tam, czy też nie. Została jednak podpisana umowa ze schroniskiem w 
Nasielsku. Do tego schroniska samemu trzeba dostarczyć psa i jest jednorazowa opłata w 
wysokości 2 200.00zł i nie trzeba co miesiąc płacić za miejsc.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  – zapytał,  czy  ktoś  z  obecnych  ma  pytania  do 
wypowiedzi Wójta?

Pan Stanisław Starzyński – sołtys Lipianek – zapytał o to po kim jest działka przeznaczona na 
sprzedaż w Lipiankach.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – odpowiedział, że jest to ziemia po Panu Leonie Zarębie.

Punkt nr 4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych.

Pani Barbara Gątarek – sołtys Dzierzązny – powiedziała, ze Pan Wójt obiecał, że ten zjazd z 
drogi krajowej będzie naprawiony. Złożone zostały pisma do Pana Przewodniczącego, Pana Wójta i 
do GDDKiA. GDDKiA odpowiedziała, że to jest droga gminna i gmina ponosi wszystkie koszty 
związane z naprawą. Dopiero gdy gmina zrobi to połączenie z drogą krajową to dopiero GDDKiA 
będzie mogła ustawić znaki.

Na dzień dzisiejszy ten zjazd jest  niebezpieczny. To jest 58 m. niedokończonej drogi, miały 
tam znajdować się wymijanki, ale ich nie będzie. W tej chwili Pani Sołtys ma problem, bo nie wie 
do kogo ma się zwrócić, bo Pan Wójt odsyła do GDDKiA, a GDDKiA odsyła do Wójta.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  odpowiedział,  że  dalej  podtrzymuje  swoje  stanowisko. 
Natomiast jest to droga, gdzie w liniach rozgraniczających o wszystkim decyduje GDDKiA. My nie 
mogliśmy połączyć  tego odcinka z drogą krajowa, bo mielibyśmy na karku nadzór  budowlany, 
ponieważ prace byłyby prowadzone bez zgody GDDKiA. GDDKiA nie musi robić tego zjazdu, 
ponieważ nie jest on im potrzebny. Gmina ponosiłaby pełne koszty za ten zjazd. Obowiązkiem 
GDDKiA jest robienie czegokolwiek tylko w pasie drogowym, natomiast jeżeli droga znajduje się 
w liniach rozgraniczających to potrzebna jest zgoda GDDKiA.

Pani  Barbara  Gątarek  –  sołtys  Dzierzązny  –  zapytała,  czy  wszystkie  drogi  gminne  są  tak 
połączone?

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – odpowiedział, że wszystkie drogi są na takich samych zasadach 
i to jest trudna sprawa i na dzień dzisiejszy będziemy łatać dziury. Chyba, że pojawią się jakieś 
środki i zrobimy projekt, wszystko to znajdowało by się w granicach 100 tys. zł.

Pani Barbara Gątarek – sołtys Dzierzązny – poprosiła w imieniu mieszkańców, aby te ubytki w 
drodze uzupełniać i mieć na względzie to, aby ten zjazd wykonać.
Zgłosiła również przepusty, które zostały zatkane przez bobry i w tej chwili woda jest równo z 
poboczami.

Pan Wojciech Kijek – sołtys Karolewo – Nowa Wieś – zapytał o o to, czy będą większe pieniądze 
z funduszu na drogi?
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Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak –  odpowiedział,  że  do  tych  dróg  trzeba  by było  dokładać  z 
budżetu.

Pan Grzegorz Śpiegowski – radny –  poprosił, aby w następną zimę nie było takiego problemu 
jaki  był  w  tym  roku  z  chodnikiem  w  Popłacinie,  ponieważ  nie  był  on  w  ogóle  odśnieżony. 
Mieszkańcy zamiast odśnieżyć chodnik to w dalszym ciągu chodzą po jezdni.
Zgłosił również, że w miejscowości Jeżewo bobry przewróciły drzewo na druty wysokiego napięcia 
i przez dłuższy czas nie było prądu.

Pan Wiesław Lewandowicz – radny – poprosił  Wójta  o odpowiedź na piśmie,  dlaczego tego 
zjazdu na Dzierzązne nie można dokończyć?

Pan  Piotr  Kijek  –  radny  –  powiedział,  że  po  spotkaniu  z  Panem  Jędrzejewskim  i  z 
przedstawicielem  GDDKiA  stwierdziliśmy,  że  jest  duże  ograniczenie  pola  widzenia.  Pan 
Jędrzejewski zgodził się z przedstawicielem krajówki i usunie te sosny, prosił tylko, aby wystąpić z 
interpelacją  odnośnie  ograniczenia  prędkości  na  tym  odcinku  drogi  to  by  niejako  poprawiło 
bezpieczeństwo na zjeździe na Dzierzązne. 
Pan radny oficjalnie  poprosił  o  odpowiedź na  piśmie,  czy jest  możliwość  postawiania  znaków 
ograniczających prędkość?

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – odpowiedział, że ta interpelacja była zgłaszana i o trzymaliśmy 
odpowiedź od GDDKiA, że nie widzą powodów, dla których można by było ograniczyć prędkość 
na tym odcinku drogi. Wystąpimy jednak jeszcze raz z pismem do GDDKiA w tej sprawie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – poinformował, że od tej chwili na posiedzeniu XXX 
Sesji Rady Gminy obecnych jest już 15 radnych.

Pan  Stanisław  Starzyński  –  sołtys  Lipianek  – poprosił  o  odmalowanie  przystanków 
autobusowych w Lipiankach. Powiedział również, że Pan Wójt obiecał założenie lamp. 
Pan Starzyński prosi o założenie przynajmniej dwóch lamp.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  odpowiedział,  że lampy będą założone tylko trzeba jeszcze 
trochę poczekać.

Pan Wojciech Kijek – sołtys Karolewo – Nowa Wieś – powiedział, że na Karolewie i Nowej Wsi 
była  prowadzona  linia  telefoniczna  i  internetowa.  Linia  ta  została  doprowadzona  do  Pana 
Lewandowskiego w Karolewie w polu, a przecież wioska się tam nie kończy tylko kończy się na 
Panu Pędzikowskim. Zostało tam 8 budynków bez dostępu do tej linii.

Pan sołtys zapytał również, kiedy będzie kruszony gruz? Poprosił też o to, aby sprawdzić 
Panie,  które prowadzą gospodarkę odpadami. Pan sołtys zauważył,  że te osoby, które segregują 
śmieci, wcale ich nie segregują i wystawiają te śmieci, Remondis tego nie zabiera, a właściciele 
tych śmieci wywożą je potem do lasu, a płacą za segregowane.

Pani Halina Oczkiewicz – sołtys Środoń – Brzezinna Góra – przypomniała o załataniu dziur w 
asfaldzie w drodze na Środoń, ponieważ po zimie są jeszcze większe ubytki.

Pan Jerzy Nowacki – radny –  poprosił, aby mieć na uwadze drogę obok sklepu na Lipiankach, 
ponieważ zrobiła  się  tarka.  Poprosił  też,  aby zasypać  dziury w drogach po całej  miejscowości 
pokruszonym gruzem.

Pani Zofia Garwacka – sołtys Brwilno Dolne – Soczewka – przypomniała o zjeździe nad Wisłę, 
ponieważ został tam wykopany rów, a nigdy go tam nie było. Zgłosiła również duże ilości śmieci 
znajdujące się na działce Pani Rajskiej Zofii, które są ciągle dowożone.

Pani Maria Stefańska – sołtys Woli Brwileńskiej – poprosiła o naprawę chodnika, który po zimie 
jest w opłakanym stanie.

Pani Halina Zaleska – sołtys Trzcianno – Jeżewo – poprosiła o poprawę drogi od ul. Wierzbowej 
w stronę Jeżewa oraz wjazd od drogi do Gostynina, ponieważ powybijały się dziury.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  –  zapytał,  czy  ktoś  chce  jeszcze  zgłosić  jakieś 

5



interpelacje? Więcej interpelacji nikt nie zgłaszał przystąpiono do następnego punktu.

Punkt nr 5. Informacja na temat przygotowania planowanych inwestycji na 2014 rok, oraz 
źródła pozyskiwania środków na ich wykonanie.

• Szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji na 2014 rok stanowią załącznik 
Nr 2 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – przedstawił informację na temat przygotowania planowanych 
inwestycji i krótko omówił każdą z inwestycji.

– modernizacja  Stacji  Uzdatniania  Wody   -  projekt  został  zlecony  i  jak  będziemy  mieli 
pozwolenie na budowę to pobudowany zostanie dodatkowy zbiornik.

– projekt  kanalizacji  sanitarnej  w  m.  Wola  Brwileńska  –  w  2013  roku  otrzymaliśmy 
pozwolenie na budowę . Zaprojektowanych zostało 3,6 km. sieci głównej. Dofinansowanie z 
zewnątrz wynosi 774.175 zł. Zadanie to będzie realizowane w tym i w przyszłym roku.

– budowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne – droga ta została udrożniona. Realizacja tego 
zadania ciągle trwa, ponieważ są wypłacane odszkodowania. Z budżetu musimy wziąć 300 
tys. zł na zapłatę tych odszkodowań.

– budowa  drogi  gminnej  w  m.  Karolewo –  planowane  jest  250  mb  drogi  o  nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 3m. To zadanie będzie realizowane w tym roku pod warunkiem, że 
otrzymamy środki z zewnątrz.

– modernizacja kotłowni w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie – 
nowy system już działa w tej kotłowni. Po podsumowaniu roku grzewczego wynika, że 35% 
ciepła idzie na Urząd Gminy, 65% ciepła na blok. Mamy nadzieję, że przyszły rok się nam 
zbilansuje, ponieważ groziłaby podwyżka czynszu w wysokości 20% dla mieszkańców tego 
bloku.

– rozbudowa oczyszczalni ścieków – plac budowy został przekazany. Jest to inwestycja dwu 
letnia zakończenie przypada w maju 2015 roku.

– przedszkolak w szkole – inwestycja w 100% dofinansowana jest ze środków zewnętrznych.

– park  w  Soczewce  i  w  Nowym  Duninowie  –  prowadzone  będą  prace  związane  z 
drzewostanem w parku w Soczewce. W przypadku parku w Nowym Duninowie zostaną 
zrobione ścieżki.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – zapytał, czy ktoś ma pytania do wypowiedzi Wójta? 
Więcej pytań nie było. Pan Przewodniczący powiedział, iż Rada Gminy taką informację przyjęła. 
Następnie przystąpiono do omawiania następnego punktu.

Punkt  nr  6.  Informacja  na  temat  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  gminy  Nowy 
Duninów.

• Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa publicznego stanowią załącznik Nr 3 do 
protokołu.

Pan Paweł Gozdowski – kierownik Posterunku Policji  w Nowym Duninowie – przedstawił 
krótko informację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego.

W  roku  2013  w  Nowym  Duninowie  wszczęto  53  postępowania  przygotowawcze. 
Wszystkich przestępstw zostało stwierdzonych 49. Wskaźnik dynamiki w stosunku do wszystkich 
przestępstw w roku 1012 wyniósł 94.6%.

Większość przestępstw stanowią przestępstwa o charakterze kryminalnym i w stosunku do 
roku 2012 było ich o 5 mniej. Do najczęściej popełnianych przestępstw należały:

– kradzież z włamaniem – 9;
– kradzież cudzej rzeczy – 9;
– przestępstwa drogowe – 17.
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Najczęściej  popełnianymi  przestępstwami  są  włamania  do  domków  letniskowych  i  domów 
mieszkalnych, oraz kradzieże mienia w takich miejscowościach jak Soczewka, Brwilno Dolne i 
Nowy Duninów.

Ogólna wykrywalność przestępstw w roku 2013 wyniosła 83.7% i w stosunku do roku 2012 
wzrosła o 26%. Ogółem ustalonych zostało 25 sprawców przestępstw przeciwko którym zostały 
skierowane akty oskarżenia do sądu.

W roku 2013 funkcjonariusze Posterunku Policji wykonali 408 służb patrolowych z czego 
343 w patrolu zmotoryzowanym i 65 w obchodzie.

W roku 2013  funkcjonariusze  Posterunku  Policji  zatrzymali  10  sprawców na  gorącym 
uczynku, 9 tych zatrzymanych to nie trzeźwi kierowcy, 1 sprawca kradzieży mienia oraz zatrzymali 
2 osoby poszukiwane.

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2013 znacząco 
się poprawił w stosunku do roku 2012. Wpływ na wskaźnik bezpieczeństwa ma w dużym stopniu 
zwiększenie częstotliwości i  ilości służb pełnionych przez funkcjonariuszy policji.  Bezpośrednią 
przyczyną  było  uzupełnienie  2  wakatów  policjantów  patrolowo  –  interwencyjnych.  W chwili 
obecnej stan etatowy i ewidencyjny wynosi 5 policjantów.

Pan Andrzej  Pietrzak – przewodniczący –  powiedział,  że  jest  zauważalna poprawa i  zwrócił 
uwagę na wandalizm szczególnie w Soczewce i w Nowym Duninowie.

Pan Paweł Gozdowski – kierownik Posterunku Policji w Nowym Duninowie – odpowiedział, że 
jeżeli  chodzi o swastyki na sklepie i  na przystanku w Soczewce to ustalone zostało,  że byli  to 
pseudo kibice jadący na mecz.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – zapytał, czy nie można wpłynąć w jakiś sposób na właściciela 
sklepu, aby je zamalował?

Pan Paweł Gozdowski – kierownik Posterunku Policji w Nowym Duninowie – odpowiedział, że 
niestety nie  ma takich środków prawnych.  Odnośnie tej  sprawy prowadziliśmy postępowanie o 
wykroczenie.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  podziękował kierownikowi Posterunku Policji, bo potwierdza 
się to, że bezpieczeństwo w znacznym stopniu uległo poprawie. 

Pan Wójt powiedział, że trochę się niepokoi reformą w policji. Niedawno taka reforma się 
odbyła  i  trzy  posterunki  zostały  zamknięte  między  innymi  w  Staroźrebach.  Jednak  statystyki 
świadczą,  że  Posterunek  Policji  w  Nowym  Duninowie  jest  potrzebny,  ponieważ  poziom 
bezpieczeństwa na terenie gminy wzrósł.

Pani Ewa Kowalak – radna – podziękowała Kierownikowi Posterunku Policji  za pomoc przy 
organizacji imprez środowiskowych oraz za dbanie o bezpieczeństwo na takich imprezach.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy ktoś ma pytania do wypowiedzi Pana 
kierownika? Więcej pytań nie było. 
Pan Przewodniczący powiedział, że Rada Gminy taką informację przyjęła. 
Następnie przystąpiono do omawiania następnego punktu. 

Punkt nr 7.Informacja z działalności GOSiR za 2013 rok.
• Szczegółowe informacje z działalności GOSiR  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział, że GOSiR wspiera i współpracuje z organizacjami 
w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów. 

Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przekazaniem na ten cel 
kwoty 66.500,00 zł z budżetu gminy powierzono w drodze konkursu ofert stowarzyszeniu LKS 
„Wisła” w Nowym Duninowie.

W roku 2013 z  budżetu  gminy wydatkowano kwotę  627,00 zł  na zakup materiałów do 
konserwacji obiektów sportowych.

Zajmuje się tym jedna osoba w urzędzie gminy, a mianowicie Pani Katarzyna Majchrowska, 
która robi to bardzo dobrze.
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Pan  Waldemar  Kijek  –  radny  –  podziękował  Pani  Katarzynie  Majchrowskiej  za  6  letnią 
współpracę  ze  stowarzyszeniem.  Dzięki  tej  współpracy  z  Panią  Katarzyną  i  Urzędem  Gminy 
mogliśmy się rozwijać i osiągać sukcesy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy ktoś ma pytania do wypowiedzi Pana 
Wójta? Więcej pytań nie było. 
Pan Przewodniczący powiedział, że Rada Gminy taką informację przyjęła. 
Następnie przystąpiono do omawiania następnego punktu.

Punkt nr 8. Informacja z działalności LKS „WISŁA” za 2013 rok.
• Szczegółowe informacje z działalności LKS „WISŁA: stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Pan Sławomir Ruszczak – prezes LKS „Wisła” - powiedział, że w styczniu został wybranym 
nowym prezesem LKS „Wisła” w Nowym Duninowie. Jakiś czas temu sam Pan Sławomir grał w 
tym klubie i dlatego wystartował w tych wyborach. Wraz z Panem Ruszczakiem do zarządu weszły 
3 osoby z Płocka i 3 osoby z Nowego Duninowa. 

Klub po poprzednim zarządzie został przejęty w bardzo dobrym stanie dokumentacyjnym i 
sprzętowym bez żadnych zobowiązań.

 W klubie są trzy sekcje grup wiekowych, są to młodzicy, juniorzy i seniorzy. Młodzicy 
zaczynają treningi od przyszłego tygodnia pod okiem Pana Łukasza Stańskiego, który do tej pory 
się nimi zajmował.

Do współpracy z klubem zostali zaproszeni dwaj trenerzy licencjonowani, którzy zajmą się 
juniorami i seniorami. Są to Rafał Bieniek i Marcin Nalepka.

Zarząd  w  tej  chwili  pracuje  nad  znalezieniem  wsparcia  pieniężnego  od  sponsorów 
zewnętrznych, aby zwiększyć budżet.

Pan Sławomir  Ruszczak podziękował  staremu zarządowi,  Panu Prezesowi  Waldemarowi 
Kijek. Zaprosił również na mecze, które teraz będą się odbywały w niedzielę.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział, że to dobra wiadomość, że mecze zostały 
przeniesione na niedziele, bo na pewno frekwencja będzie większa. Pan Przewodniczący życzył 
Panu Ruszczakowi wielu sukcesów i dobrych wyników.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –   również  życzył  sukcesów  nowemu  Prezesowi  i  całemu 
zarządowi LKS „Wisła”.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy ktoś ma pytania do wypowiedzi Pana 
Ruszczaka? Więcej pytań nie było. 
Pan Przewodniczący powiedział, że Rada Gminy taką informację przyjęła. 
Następnie przystąpiono do omawiania następnego punktu.

Punkt nr 9.  Informacja z  wykonania  uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II  półrocze 
2013r.

• Szczegółowe informacje z wykonania uchwał stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  od  wielu  lat  dwa  razy  do  roku  na  sesji 
prezentowane jest wykonanie uchwał. W tej dziedzinie nie wiele się zmienia, ponieważ uchwały są 
w trakcie realizacji, albo zostały już zrealizowane.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy ktoś ma pytania do wypowiedzi Pana 
Wójta? Więcej pytań nie było. 
Pan Przewodniczący powiedział, że Rada Gminy taką informację przyjęła. 
Następnie przystąpiono do omawiania następnego punktu.

Punkt nr 10. Ocena gospodarki  wodno – ściekowej na terenie gminy Nowy Duninów.
• Szczegółowa ocena z gospodarki wodno – ściekowej stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego, na którym ten temat był dokładnie omawiany. Na tym posiedzeniu padły pewne 
propozycje dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, które postaramy się wprowadzić. Odbędzie 
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się kontrola studzienek w okresie deszczowym pod kontem tego, czy nie ma infiltracji, oraz czy są 
dobrze pobudowane w szczególności w miejscu połączenia z rurą kanalizacyjną.  Postaramy się 
uszczelnić włazy i przykanaliki i zobaczymy, czy sytuacja się poprawi.

Od lat istnieje problem z kanalizacją w Nowym Duninowie, ponieważ ponad 50% stanowi 
dopływ  nie  kontrolowany.  Natomiast  kanalizacja  ciśnieniowa  sprawdza  się  bardzo  dobrze, 
ponieważ nie ma strat.

 W przypadku wskaźników związanych z wodą to  sytuacja poprawiła  się,  ale  cały czas 
będziemy nad tym czuwać. W miejscowościach Popłacin, Dzierzązna i Brwilno jest ponad 25% 
strat.  Odbędzie się wymiana wodomierzy i  postaramy się spisać stany liczników w tych trzech 
miejscowościach po czym za miesiąc znów je spiszemy i zobaczymy jakie są straty.

Poza tymi trzema miejscowościami straty bazują w granicach 20%.

Pan Wiesław Michalski - radny – zwrócił uwagę na to, że w punkcie woda sprzedana, zużyta z 
ujęcia  Nowy  Duninów  zostały  wpisane  zawody  strażackie,  a  zawody  takie  w  ubiegłym  roku 
odbywały  się  w  Lipiankach.  Oraz  zwrócił  uwagę,  że  nie  ma  ilości  wody  pobranej  przez 
przedsiębiorstwo przy modernizacji drogi krajowej.

Pan Bolesław Szymański – radny – powiedział, że według niego jedną z przyczyn dużych strat są 
źle działające urządzenia pomiarowe. Przykładem tego jest Duży Duninów, gdzie w ubiegłym roku 
straty  wynosiły  35%  po  wymianie  licznika  straty  wynoszą  19%.  Zwrócił  uwagę  na  to,  aby 
sprawdzić  oczyszczalnię  ścieków oraz  studzienki.  Zaproponował,  aby przy okazji  modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody założyć licznik na wodzie uzdatnionej.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział,  że  ten punkt  jest  bardzo ważny w działalności 
gminy, ponieważ każda strata to mniej pieniędzy w budżecie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy ktoś ma pytania do wypowiedzi Pana 
Wójta? Więcej pytań nie było. 
Pan Przewodniczący powiedział, że Rada Gminy taką informację przyjęła. 
Następnie przystąpiono do omawiania następnego punktu.

Punkt nr 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Nowy Duninów.

• Szczegółowe sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli stanowi 
załącznik Nr 8 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  w  tym  roku  nie  dużo  dokładamy  do 
wynagrodzenia  dla  nauczycieli.  W  sumie  dopłacamy  22  tys.  zł,  ponieważ  nie  osiągnęli 
wymaganego  wynagrodzenia  nauczyciele  dyplomowani  i  stażyści.  Natomiast  nauczyciele 
kontraktowi i mianowani osiągnęli wymagane wynagrodzenie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący –  zapytał, czy ktoś ma pytania do wypowiedzi Pana 
Wójta? Więcej pytań nie było. 
Pan Przewodniczący powiedział, że Rada Gminy taką informację przyjęła. 
Następnie przystąpiono do omawiania następnego punktu.

Punkt nr 12. Podjęcie uchwał w sprawie.

Projekt  uchwały  nr 1  –   w sprawie  uchylenia  Uchwały Nr  221/XXIX/13 Rady Gminy Nowy   
Duninów z dnia 30.12.2013 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół im. ks. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.

• Projekt uchwały nr 1 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – wyjaśnił, iż aby uzyskać pozytywną opinię Kuratorium, należy 
dokonać pewnych zmian w zakresie uchwał, odnośnie powołania do życia Zespołu Szkół im. ks. 
Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Nowym Duninowie.  Wcześniej  podjęliśmy uchwałę  gdzie 
wpisana  została  Szkoła  w  Soczewce,  jednak  po  konsultacjach  Szkołę  w  Soczewce  trzeba 
wyprowadzić, bo jest to instytucja, która w w pełnym zakresie działa do dnia 1 września. Pozostałe 
elementy pozostają bez zmian.
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Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 1? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. 

Projekt uchwały nr 2 –   w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana   
Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.

• Projekt uchwały nr 2 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że jest to uchwała o zamiarze utworzenia  Zespołu 
Szkół  im.  ks.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Nowym Duninowie  bez  Soczewki  w  treści 
uchwały.

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

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. 

Projekt uchwały nr 3 –   w sprawie zmiany Uchwały 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z   
dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Statucie gminy nowy Duninów i przyjęcia tekstu 
jednolitego.

• Projekt uchwały nr 3 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  zmieniło  się  prawo.  W Statucie  mieliśmy 
napisane, że sekretarz gminy powoływany jest  przez Radę Gminy w tej  chwili  sekretarz gminy 
pracuje na umowę o pracę i zatrudnia go wójt bez wyrażenia zgody Rady Gminy w formie uchwały.

Pan  Waćkowski  Sławomir  –  radny  – powiedział,  że  nie  pasuje  mu  stwierdzenie  w  tekście 
uchwały  dotyczące  przyjęcia  tekstu  jednolitego.  Stwierdził,  że  powinniśmy  pochylić  się  nad 
tekstem Statutu i dopiero wtedy nanosić poprawki.

Pani Alina Szymkowiak – skarbnik – wyjaśniła, że to tekst jednolity ustawy, który jest podstawą 
prawną naszej uchwały, a nie statutu.

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

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za.

P  rojekt uchwały nr 4 –   w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów.  

• Projekt uchwały nr 4 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
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Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział, że jest to podwyżka w wysokości 238 zł. 
w roku ubiegłym nie było takiej uchwały i regulacji pensji wójta.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  dodał,  że  w  budżecie  zapisane  zostało  5% podwyżki  dla 
pracowników, a dla wójta 2,5%.

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

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.
Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 3.

Pan  Przewodniczący  stwierdził,  że uchwała   została  przyjęta  12  głosami  za  przy  3 
wstrzymujących się.

Projekt uchwały nr 5 –   w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów z   
dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  ustalenia  wysokości  miesięcznego  ryczałtu  dla 
Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie.

• Projekt uchwały nr 5 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Pani Alina Szymkowiak – skarbnik – wyjaśniła, że jest to praktycznie uszczegółowienie zapisu, 
dlatego, że dieta przewodniczącego i radnych uzależniona jest do diety krajowej. Do ubiegłego roku 
dieta krajowa wynosiła 23 zł, ale w ciągu roku uległa zmianie i wynosi 30 zł. W związku z tym 
dieta  radnych  wynosi  180  zł,  a  przewodniczącego  wynosi  1620,00  zł.  Zgodnie  z  Ustawą  o 
Kształtowaniu Wynagrodzeń w Państwowej sferze budżetowej, radny nie może zarobić więcej niż 
półtora krotność kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota 
bazowa  określana  jest  co  rok  w  Ustawie  Budżetowej  i  w  przypadku  naszej  gminy  jest  to 
uzależnione  od  ilości  mieszkańców  i  to  stanowi  50%.  W  takim  przypadku  dieta  radnego  i 
przewodniczącego nie może być większa niż 1324.54 zł. 

Przewodniczący otrzymywał taką kwotę tylko ten zapis musi być dopisany w tej uchwale. 
Kwota wynagrodzenia dla przewodniczącego nie ulega zmianie.

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

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt  uchwały  nr  6  –    w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy   
Społecznej w Nowym Duninowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej obejmujących przeznaczanie dodatku energetycznego.

• Projekt uchwały nr 6 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że upoważniamy kierownika żeby nie komplikować 
pracy. Dodatek energetyczny to są niewielkie pieniądze  uzależnione od wielkości rodziny.

Pan  Dariusz  Woźnikowski  –  radny  – poprosił  o  dokładniejsze  wyjaśnienia,  aby mieszkańcy 
wiedzieli o czym mowa.

Pani Katarzyna Stawicka – kierownik GOPS – wyjaśniła, że taki dodatek przysługuje osobom, 
które otrzymują dodatek mieszkaniowy i mają podpisaną umowę z zakładem energetycznym. 
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Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 6? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt uchwały nr 7 –   w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w   
formie  posiłku,  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

• Projekt uchwały nr 7 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Pani Katarzyna Stawicka – kierownik GOPS – wyjaśniła, że przyjęcie tej uchwały pozwoli jej na 
objęcie większej liczby osób i rodzin pomocą w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego. Daje 
również możliwość pozyskania środków w ramach przyjętego przez Radę Ministrów wieloletniego 
programu  wspierania  finansowego  gminy  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania na lata 2014 – 2020. Podwyższenie tego kryterium warunkuje otrzymanie wsparcia 
finansowego.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 7? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt  uchwały  nr 8  –   w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do   
przyznania  nieodpłatnie  pomocy  w zakresie  dożywiania  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

• Projekt uchwały nr 8 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że podwyższamy to kryterium dochodowe do 150% 
po to, aby pomocą objąć większą ilość rodzin, które mogą z takiego dożywiania skorzystać.

Pani Katarzyna Stawicka – kierownik GOPS – dodała jeszcze, że  w przypadku tej  uchwały 
będzie to pomoc finansowa, która przyznawana jest sporadycznie w wyjątkowych sytuacjach np. 
jak dziecko wymaga specjalnej diety.

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

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt uchwały nr 9 –   w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie   
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dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

• Projekt uchwały nr 9 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Pani Katarzyna Stawicka – kierownik GOPS – wyjaśniła, że uchwalenie programu osłonowego 
jest  warunkiem otrzymania  środków finansowych  na  dożywianie  dzieci,  które  w  wyjątkowych 
sytuacjach może zgłosić do dożywiania dyrektor szkoły. W takich sytuacjach nie przeprowadza się 
wywiadu środowiskowego, w tym przypadku wszystko leży w gestii dyrektora szkoły.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 9? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt uchwały nr 10 –   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w   
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2014-2016.

• Projekt uchwały nr 10 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Pani  Katarzyna  Stawicka  –  kierownik  GOPS – powiedziała,  że  Ustawa  o  Przeciwdziałaniu 
Przemocy w Rodzinie nakłada na gminę obowiązek podjęcia programu  Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Uchwała ta stanowi realizację 
zapisów  aktów  prawnych  w/w  ustawy.  Jest  kontynuacją  działań  podejmowanych  w  latach 
poprzednich.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – dodał, że ciekawe jest to , że zespół interdyscyplinarny będzie 
przedkładał radzie sprawozdanie ze swojej działalności.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 10? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt uchwały nr 11 –   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki, położonej   
w miejscowości Lipianki, gminie Nowy Duninów.

• Projekt uchwały nr 11 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że jest to działka o powierzchni 0,1424 ha po Panu 
Zarembie Leonie.

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

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.
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Projekt uchwały nr 12 –   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki, położonej   
w miejscowości Karolewo, gminie Nowy Duninów.

• Projekt uchwały nr 12 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że jest to działka o powierzchni 0,1400 ha po Panu 
Lewandowskim Romanie.

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

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt uchwały nr 13 –   w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia   
porozumienia  w  sprawie  współpracy  w  ramach  Projektu  ”Współpraca  w  ramach  Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach 
Programu  Operacyjnego  Pomoc  techniczna  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 
terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”

• Projekt uchwały nr 13 stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – wyjaśnił, że jeżeli gmina chce pozyskać środki unijne to w tej 
chwili  musi  się  o  to  starać  w ramach  partnerstwa.  Ośrodkiem partnerstwa  jest  Związek  Gmin 
Regionu  Płockiego,  który  przygotowuje  określone  dokumenty,  żeby  wyznaczyć  obszar 
funkcjonalny kilkunastu gmin w ramach, którego wybierze się te zadania, które są najistotniejsze 
dla rozwoju naszego regionu.

Wniosek  przeszedł  pozytywnie  ocenę  formalną.  Należy  teraz  szukać  rozwiązań,  które 
pozwolą na sięgnięcie po środki unijne w ramach partnerstwa. Dziś indywidualnie będzie bardzo 
ciężko  zdobywać  środki  unijne,  będzie  trzeba  to  robić  w  grupie.  Partnerzy  muszą  być 
odpowiedzialni.  Wystarczy,  że  ktoś  zawali  sprawę to  trzeba  będzie  oddać  środki,  które  się  ma 
przyrzeczone, czy też już się pozyskało.

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

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt uchwały nr 14 –   w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej ws. Roku Rzeki Wisły w   
2017roku.

• Projekt uchwały nr 14 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że jest to taka inicjatywa poselska, żeby rok 2017 
był rokiem Rzeki Wisły. Jesteśmy gminą, która na odcinku 20 km. przylega do tej rzeki. Mamy z 
tym wielokrotnie różne problemy i być może pojawią się jakieś możliwości finansowe gdy sejm 
uchwali rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Pan Henryk Kamiński – radny Rady Powiatu Płockiego – powiedział,  że taka inicjatywa to 
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dobry  pomysł  tylko  szkoda,  że  dopiero  w  roku  2017  i  szkoda,  że  ta  uchwała  ma  charakter 
intencyjny. Pan Kamiński dodał jeszcze, że ma nadzieję, że wszystkie gminy przylegające do Wisły 
podejmą taką uchwałę.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 14? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt uchwały nr 15 –   uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na   
2014 rok.

• Projekt uchwały nr 15 stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Pani Alina Szymkowiak - skarbnik –  powiedziała,  że Ministerstwo Finansów przekazało nam 
informację  o  ostatecznych  kwotach  zmniejszającej  się  subwencji  i  o  zysku  od  podatku 
dochodowego od osób fizycznych w roku 2014. Kwota subwencji zmniejszyła się o ponad 41 tys. zł 
Łącznie w porównaniu do roku ubiegłego dostaliśmy 139 tys. zł mniej subwencji. 

Urząd Wojewódzki dał informację o ostatecznym przyznaniu dotacji w tym roku na zadania 
zlecone i na zadania bieżące. W tej chwili subwencja jest dzielona na dziecko, a na dzień dzisiejszy 
dzieci nam nie przybywa.

Wprowadzamy kwotę w wysokości 304.890 zł na zadanie pn. „ Przedszkolak w szkole”. 
Umowa jest już podpisana i od kwietnia będziemy realizować to zadania. Wprowadzamy też kwotę 
84 tys. zł na przedszkolaków w szkole.

Dostaliśmy  dotację  od  Starosty  Płockiego  w  wysokości  8  tys.  zł  na  realizację  Regat 
Żeglarskich.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  dodał  jeszcze,  że od początku 2014 roku na terenie gminy 
Nowy Duninów urodziło się tylko dwoje dzieci.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący  - zapytał,  czy są jeszcze pytania dotyczące projektu 
uchwały nr 15? 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta 15 głosami za.

Projekt  uchwały  nr  16  –   w  sprawie  wyrażenia  lub  nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie   
funduszu sołeckiego w 2015 roku.

• Projekt uchwały nr 16 stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział, że jest za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego. 
Pieniądze  na  fundusz  sołecki  są  pieniędzmi  w  ramach  budżetu  gminy  to  nie  są  dodatkowe 
pieniądze. Musimy takie pieniądze zdjąć z budżetu z następnego roku na wnioski, które zostaną 
złożone i zaakceptowane. 

Pan Wiesław Michalski  –  radny – zapytał  o  to,  czy Rada Sołecka  musi  dołożyć  z  własnych 
kieszeni 20% ? Następnie zapytał, czy zgłaszanie wniosków ma nastąpić do końca września ? Oraz 
kiedy Pan Wójt ogłosi regulamin dotyczący działalności tego funduszu ? Zaproponował również, że 
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w momencie gdy taki program się pojawi to, aby Rada Gminy wprowadziła go do budżetu.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – odpowiedział, że wkładu własnego Rad Sołeckich nie ma to jest 
w ramach środków, które są do dyspozycji i większe nie będą, a gdy będą przekraczały to trzeba 
będzie dopłacić. Zadania, które będziemy chcieli realizować w ramach funduszu sołeckiego to są 
zadania, które wynikają z kompetencji samorządu. Organem władnym jest tylko sołectwo, a Rada 
Gminy nie ma na to wpływu i żadnego programu nie uchwala. To mieszkańcy sołectw decydują o 
tym co chcą zrobić i piszą wniosek do wójta o realizację określonego zadania. Wniosek taki musi 
być precyzyjny tak samo jak jest w przypadku wniosków na środki unijne. Jeżeli we wniosku jest  
konkretna rzecz to nie można po zatwierdzeniu wniosku wprowadzać zmian.

Wójt powiedział, że musi się zastanowić nad punktacją i nad tym jakie zadania będą miały 
charakter priorytetowy.

Pan Edward Stański – radny – zapytał, jaki jest wkład własny sołectwa?

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – odpowiedział, że nie ma żadnego. Najczęściej jest tak, że wieś 
się decyduje na remont drogi i jak chcą zrobić coś więcej to dają własny sprzęt, chyba że chcą 
zrobić w ramach tych pieniędzy co mają od początku do końca to biorą firmę, która to zrobi, ale to 
wszystko musi znaleźć się we wniosku.

Pani Alina Szymkowiak - skarbnik –  powiedziała, że jeżeli sołectwo składa wniosek do końca 
września to musi w tym wniosku precyzyjnie określić, że np. kupuje pospółkę na drogę, bo uważa, 
że wbuduje ją sobie sama. Jeżeli jednak w ciągu roku sołectwo dojdzie do wniosku, że pospółki nie 
będzie kupować, bo był suchy rok i nie trzeba uzupełniać tylko przydałoby się wziąć równiarkę, 
żeby podrównać to już nie można takiej zmiany zrobić. 

W budżecie to możemy między działami na sesji pieniądze przesuwać, ale w przypadku 
funduszu sołeckiego to co do końca września zostanie określone to musi w takim zakresie zostać 
wykonane.

Pan Bolesław Szymański – radny – zapytał na czyje konto należy kupować materiały?

Pani Alina Szymkowiak- skarbnik – odpowiedziała, że na Urząd Gminy .

Pan Edward Stański – radny – zapytał, o to co jest gwarancją wykonywanej pracy?

Pani Alina Szymkowiak - skarbnik – odpowiedziała,  że jeżeli  komuś się zleca to zlecenie to 
umowa  musi  zostać  podpisane  przez  gminę.  Jeżeli  mieszkańcy  wybudują  i  się  zepsuje  to 
mieszkańcy naprawia.

Pan Andrzej  Pietrzak – przewodniczący  – powiedział,  że  uważa punktację  za nie  potrzebną, 
ponieważ  fundusz  solecki  należy  do  sołectw.  To  sołectwa  same  decydują  na  co  te  pieniądze 
przeznaczą.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że tylko rozważa taką myśl, żeby nie było tak, że 
we wszystkich sołectwach odbędzie się impreza integracyjna.

Pan Andrzej  Pietrzak – przewodniczący  – powiedział,  że  wtedy Pan Wójt  powie,  że na  coś 
takiego to nie może się zgodzić.

Pani Alina Szymkowiak- skarbnik – powiedział, że może się tak zdarzyć, że wykonawca, który 
zrobił coś na wniosek sołectwa inaczej opisze fakturę niż było we wniosku to wtedy gmina nie 
może wypłacić pieniędzy.

Pan Stanisław Starzyński – sołtys Lipianek – powiedział, że mieszkańcy są za wyodrębnieniem 
funduszu sołeckiego.
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Pani Agnieszka Błaszczak – sołtys Popłacina – powiedziała, że sołectwo Popłacin jest przeciwna 
wyodrębnianiu  funduszu,  ponieważ  miejscowość  Popłacin  jest  dość  rozpięta  i  podzielona  na 
mieszkańców stałych i działkowiczów. W takiej sytuacji to każdy chce czegoś innego. Pani sołtys 
uważa również,  że to  jest  mało czasu na to,  aby się  rozeznać,  czy np.  na budowę zatoczki  są 
potrzebne  plany.  Rada  Sołecka  Poplacina  zastanawiała  się  nad  zakupem  kładu  służącego  do 
odśnieżania chodnika, ale istnieje problem związany z tym kto miał by to robić.  Zapytała jeszcze, 
czy jest konieczny wkład własny sołectwa?

Dodał  jeszcze,  ze otrzymała  pismo dotyczące odśnieżania chodnika i  rozesłała  je wśród 
mieszkańców.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – odpowiedział, że nie ma wkładu własnego, ale może być.

Pan Bolesław Gapiński – sołtys Starego Duninowa – powiedział, że po spotkaniu Rady Sołeckiej, 
sołectwo Stary Duninów jest przeciwna wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.

Pani  Barbara  Gątarek  –  sołtys  Dzierzązny  – powiedziała,  że  sołectwo  może  być  za 
wyodrębnieniem funduszu. Zapytała również o to, czy w momencie gdy ten fundusz jednak nie 
zostałby wyodrębniony to, czy Rada Gminy i Pan Wójt może te pieniądze przeznaczyć na naprawę 
drogi w stronę żwirowni? Z tego co Pani Sołtys wie to znaleźliby się ludzie, którzy zaoferowali 
pomocą, żeby tą drogę dobrym materiałem utwardzić. 

Pani Zofia Garwacka – sołtys Brwilno Dolne – Soczewka – powiedziała, że sołectwo Brwilno 
Dolne – Soczewka jest przeciwne wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.

Pani Teresa Michalska – sołtys Nowego Duninowa – powiedziała, że Sołectwo Nowy Duninów 
jest przeciwne wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.

Pan Wojciech Kijek – sołtys Karolewo – Nowa Wieś – powiedział, że sołectwo Karoleo – Nowa 
Wieś jest przeciwne wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.    

Pani  Ewa  Kowalak  –  radna  – powiedziała,  że  wyodrębnienie  tego  funduszu  w  niczym  nie 
przeszkadza, ponieważ nie zwalnia gminy z finansowania poszczególnych miejscowości na terenie 
gminy. Różnica polega na tym, że to mieszkańcy decydują o tym co będzie robione.

Pan Jerzy Nowacki – radny – powiedział, że w tej chwili wyodrębnienie funduszu i tak nic nie 
zmienia tyle, że nie zamknie drogi sołectwu, które chce coś zrobić. Pan radny powiedział, że na 
liście  tego co  można zrobić  z  funduszu sołeckiego znajduje się  20 pozycji  do,  których można 
podstawić wiele rzeczy.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział, że jest za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego 
tylko chciał, aby wszyscy wiedzieli na czym to polega i z czym się wiąże. To sołtysi na wniosek 
mieszkańców będą wykonywali zadania w ramach funduszu.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział, że będzie głosować za wyodrębnieniem 
funduszu  sołeckiego,  ponieważ  nie  chce  zamykać  możliwość  dla  tych  sołectw,  które  są  nim 
zainteresowane.

Pani  Barbara  Gątarek  –  sołtys  Dzierzązny  – powiedziała,  że  taka  uchwała  powinna  być 
podejmowana na początku kadencji,  a nie na końcu, ponieważ po wyborach wszystko się może 
zmienić, a fundusz będzie wyodrębniony dopiero w przyszłym roku.

Pan Waldemar Kijek – radny – powiedział, że trzeba rozwiać obawy mieszkańców i wyjaśnić na 
czy to polega, ponieważ fundusz sołecki to są pieniądze dla sołectwa. Ważne, aby inicjatywa wyszła 
od  mieszkańców.  Pan  radny uważa  też,  że  fundusz  sołecki  to  nie  są  pieniądze  na  inwestycje, 
ponieważ  inwestycję  są  drogie,  ale  fundusz  powinien  posłużyć  jako  impuls  do  integracji 
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społeczeństwa.

Pani Alina Szymkowiak – skarbnik – powiedziała, że podstawą złożenia wniosku  jest zebranie 
wiejski i musi być do niego dołączona lista obecności i protokół z tego zebrania.

Pan Wiesław Michalski  –  radny –  zapytał  co w przypadku,  gdy chcą coś  razem zrobić  dwa 
sołectw i mają jeszcze sponsora.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział, że to komfortowa sytuacja, której można 
tylko przyklasnąć.

Pan Bolesław Szymański – radny – zaproponował,  aby zamknąć dyskusję i  przegłosować ten 
temat.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział,  że rozumie,  że to wniosek formalny i 
należy go przegłosować.

Następnie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem formalnym Pana Bolesława Szymańskiego.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że wniosek  została przyjęta 15 głosami za.

Po głosowaniu  nad wnioskiem  Pana Bolesława Szymańskiego przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały nr 16 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że wniosek  została przyjęta 13 głosami za przy 2 głosach 
wstrzymujących się.

Punkt nr 13. Sprawy różne.

Pan Edward Stański – radny – zgłosił.  Że przy ul. Włocławskiej  znajduje się stara siatka na 
długości ok 20 m, która znajduje się na terenie najprawdopodobniej GDDKiA. Siatka ta stwarza 
zagrożenie.

Pan  Henryk  Kamiński  –  radny  Powiatu  Płockiego  – powiedział,  że  popiera  wniosek  Pana 
Edwarda  Stańskiego,  ponieważ w tej  chwili  prowadzona jest  wycinka  i  może możliwe byłoby 
dojście do jakiegoś porozumienia i udałoby się uporządkować ten teren.

Pani  Teresa  Michalska  –  sołtys  Nowego  Duninowa  – poprosiła  o  przegląd  poboczy  na  ul. 
Parcelowej, ponieważ po deszczu woda zostaje na asfaldzie. Pani sołtys zgłosiła również, że  na ul.  
Wesołej przy Panu Pędzikowskim odsłonięty jest ściek, a na ul Słonecznej 10 leży złamany znak.

Punkt nr 14. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania.

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

• odśnieżanie chodnika w Popłacinie –  odśnieżanie ścieżki w miejscowości Popłacin leży po 
stronie GDDKiA, a odśnieżanie chodników po stronie gminy.

• bobry na Dzierzążnie – jest to stały problem, ale nic z tym nie można zrobić.

• przystanki autobusowe zostaną pomalowane w ramach prac użytecznych.
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• lampy w Lipiankach – zgodnie z obietnicą zostaną zamontowane dwie lampy.

• linia telefoniczna w Karolewie – zostanie wystosowywane pytanie do operatora, którym w 
tej chwili jest Orange odnośnie infrastruktury i czy są plany na dalszą rozbudowę tej sieci.

• w marcu  w  momencie  pozyskania  kruszarki  będzie  kruszony gruz  i  sukcesywnie  będą 
zasypywane ubytki w drogach.

• w  przypadku  śmieci  to  zostanie  poinformowana  Pani  Bińkowska  Hanna,  aby  zwróciła 
szczególną uwagę na ten proceder.

• droga  asfaltowa  na  Środoń  –  wiosną  rozpocznie  się  naprawa  najbardziej  zniszczone 
fragmenty zostaną wycięte i uzupełnione nową masą asfaltową. Koszt remontu wynosi 10 
tys. zł.

• droga na Lipiankach zostanie naprawiona w ramach wiosennych napraw.

• zjazd na Dzierzązne – Pan Wójt powiedział, że jeżeli bardzo będziemy chcieli zrobić ten 
zjazd to trzeba będzie znaleźć pieniądze na zaprojektowanie i wykonanie zjazdu.

• śmieci  na  terenie  Pani  Rajskiej  Zofii  –  zostanie  powiadomiona  o  tym  Pani  Hanna 
Bińkowska, aby sprawdziła, czy rzeczywiście te śmieci tam są i dlaczego.

• dziury na ul. Wierzbowej w kierunku Jeżewa – tam gdzie będzie potrzebna równiarka tam 
zostanie puszczona, pozostałe ubytki zostaną uzupełniane kruszonym gruzem.

Pan Grzegorz Śpiegowski - radny – zabrał głos w sprawie odśnieżania chodników w Popłacinie i 
powiedział, że należy uświadomić mieszkańców w tej sprawie, ponieważ w Popłacinie  i tak chodzą 
ulicą zamiast chodnikiem.

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  –  powiedział,  że  gdy  będzie  spotkanie  z  mieszkańcami  w 
Popłacinie to porozmawia na ten temat.

Pan Wiesław Michalski – radny – wyjaśnił, że mieszkańcy chodzą poboczem dlatego, że pobocze 
jest lepiej zbudowane niż chodniki.

Punkt nr 15. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Nowy Duninów za 2012 
rok.

• Szczegółowa analiza oświadczeń majątkowych stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział, że mimo to, że oświadczenia majątkowe 
były omawiane na posiedzeniu komisji to muszą być omówione w ramach sesji jako oddzielny 
punkt.

Pan przewodniczący powiedział, że wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w 
terminie. W oświadczeniach, w których zauważono błędy zostały poprawione przez radnych. Żaden 
z tych błędów nie wpłynął na ważność oświadczeń.

Pan Przewodniczący przypomniał jeszcze, że do 30 kwietnia 2014 roku każdy z radnych ma 
obowiązek  złożyć  oświadczenie  majątkowe  za  2013  rok  w  dwóch  egzemplarzach  wraz  z 
rozliczeniem do Biura Rady Gminy.

Punkt nr 16. Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Gminy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący – powiedział, że protokół z XXIX Sesji Rady Gminy był 
cały czas wyłożony. 
Następnie zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu  z XXIX sesji Rady Gminy. 
Uwag do wyłożonego protokołu nie było i przystąpiono do głosowania.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół  została przyjęty jednogłośnie 14 głosami za ( w 
tej chwili nie obecna była Pani Ewa Kowalak).

Punkt nr 17. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie.

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

XXX Sesja Rady Gminy Nowy Duninów zakończyła się o godz. 11.50.

      Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady Gmin 

/-/ Kamila Kaczmarek                                                                                /-/ Andrzej Pietrzak
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