
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/14
z  XXXIV Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

odbytej w dniu 5 września 2014 roku, o godz. 900

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie rozpoczęła się o godzinie 910.

Poza radnymi w sesji uczestniczyli: 
Pan Mirosław Krysiak -Wójt Gminy Nowy Duninów, 
Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy,
Pani Ewa Romańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie,
Pani Krystyna Pruszyńska – Kierpwnik Gminnej Biblioteki Publicznej,
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik GOK w Soczewce,
Pani Katarzyna Stawicka – Kierownik GOPS w Nowym Duninowie,
Pani Teresa Szymańska - Sekretarz Gminy,
Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy,
Pan Krzysztof Piłatowicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Pani Magdalena Kalwas – inspektor, protokolant,
Sołtysi, oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

Do punktu 1-go porządku obrad:

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył  XXXIV Sesję  Rady Gminy w Nowym Duninowie,  powitał 
uczestników i stwierdził prawomocność obrad.

Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 14 radnych, co stanowi quorum przy którym 
może  obradować  i  podejmować  uchwały  Rada  Gminy.  Radny  Piotr  Kijek  usprawiedliwił  swoja 
nieobecność.

Poinformował  iż  porządek  obrad  wszyscy  radni  otrzymali  wcześniej,  następnie  zapytał 
Radnych i Wójta Gminy, czy chcą wprowadzić zmiany do proponowanego porządku obrad.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak zaproponował, wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: 
- nr 7 - w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/XXV/05 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 marca 
2005r, w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

Pan  Wójt  poinformował,  ze  uchwała  ta  dotyczy  stypendiów,  została  omówiona  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji rady Gminy w dniu 3 września,

- nr 8 – w sprawie zmiany do Uchwały 228/XXX/10 z dnia 30 kwietnia 2010r, dotyczącej ustalenia 
regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre 
inne  składniki  wynagrodzenia,  a  także  wysokość  oraz  szczegółowe  zasady  przyznawania  i 
wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  w  szkołach  Podstawowych  oraz  Gimnazjum  w  Nowym 
Duninowie, z późn. zm.

Wyniki głosowania:

za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało - 14 radnych

głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad wraz z proponowaną poprawką.

- 1 



Wyniki głosowania:

za przyjęciem porządku obrad głosowało - 14 radnych

głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

został przyjęty. 

Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad; 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;

3. Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesjami;

4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;

5. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku;

6. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2014 roku;

7. Informacja z działalności GOK i świetlicy socjoterapeutycznej;

8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie,

9. Analiza Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2014 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

projekt uchwały nr 1 – w sprawie zmiany Uchwały nr 252/XXXII/14 Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Duninowie;

projekt uchwały nr 2 – w sprawie zmiany Uchwały nr 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 –  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Brwilnie Dolnym w zakresie drogi lokalnej;

projekt  uchwały  nr  4  –  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Nowy 

Duninów na lata 2014 – 2023;

projekt uchwały nr 5–zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 r;

projekt uchwały nr 6 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

projekt uchwały nr 7 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/XXV/05 Rady Gminy Nowy Duninów z 
dnia  31  marca  2005r,  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o 
charakterze socjalnym,

projekt uchwały nr 8 – w sprawie zmiany do Uchwały 228/XXX/10 z dnia 30 kwietnia 2010r, 
dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy 
oraz  niektóre  inne  składniki  wynagrodzenia,  a  także  wysokość  oraz  szczegółowe  zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach Podstawowych  oraz  Gimnazjum 
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w Nowym Duninowie, z późn. zm.
11.Sprawy różne,

12.Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania

13. Przyjęcie protokółu z XXXIII sesji Rady Gminy;

14. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wyłożony jest do wglądu protokóły z XXXIII sesji 
Rady Gminy.

Ad.2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami,

Przewodniczący Rady Gminy złożył ustną informację o pracy między sesjami. 

Powiedział,  ze  ostatnia  sesja  Rady  gminy  odbyła  się  w  czerwcu  w  gmachu  Sejmu  RP, 
Przewodniczący  Rady  podziękował   Panu  Piotrowi  Zgorzelskiemu za  pomoc  w zorganizowaniu 
obrad rady w gmachu sejmu, a wszystkim obecnym na tej sesji za udział. 

W okresie między sesjami odbyły się takie imprezy jak: regaty, turniej sołectw, pikniki wakacyjne, 
Przewodniczący Rady podziękował za udział w spotkaniach, drożynom z sołectw za udział, a Pani 
Ewie Kowalak za przygotowanie i przeprowadzenie turnieju sołectw. 

Następnie  powiedział,  że  okres  między sesyjny  to  okres  w którym dyskutujemy i  staramy się 
uruchomić fundusz sołecki,  powiedział,  że jest za tym żeby sołectwa skorzystały z pieniędzy z 
funduszu, ponieważ jest to szansa na zrobienie pewnych rzeczy na terenie sołectw.

Kolejno Przewodniczący RG powiedział, że uczestniczył w spotkaniu dotyczącym likwidacji kursów 
obsługiwanych przez  PKS Włocławek – na linii  Włocławek – Nowy Duninów –  Płock.   Więcej 
informacji na ten temat przedstawi Wójt Gminy.

Przewodniczący rady uczestniczył w posiedzeniu zarządu Gminnego OSP, w dniu 30 sierpnia odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Nowym Duninowie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
OSP z Nowego Duninowa, drugie OSP Dzierzązna, a trzecie OSP Lipianki. 

W dniu 3 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady gminy, po posiedzeniu komisja 
rozwoju gospodarczego, przewodniczący rady oraz przewodnicząca komisji EKSTiSS, udali się na 
oględziny strażnic na terenie gminy. 

Po  przedstawionej  informacji  Przewodniczącego  Rady,  głos  zabrał  Radny  Wiesław  Michalski, 
powiedział,  że  wróci  do  odbytej  „sołtysiady”,  na  komisjach  Pani  Ewa  Kowalak  przedstawiła 
sprawozdanie finansowe z przeprowadzonej imprezy i Pana Michalskiego zaskoczyła jedna pozycja, 
otóż Stowarzyszenie Nasze Lipianki zorganizowało degustację swoich wyrobów. Radny Michalski  
powiedział,  ze  na  co  dzień  spotyka  się  z  takimi  promocjami  i  powiedział,  ze  degustacja  czy 
promocja to jest to pokazanie własnego produktu, natomiast Stowarzyszenie zażyczyło sobie za to 
dwieście złotych. 

Pani  Ewa Kowalak  powiedziała,  że  to  nie  stowarzyszenie  a  Pani  Kowalak  z  własnej  woli  dała 
dwieście złotych.

Radny  Michalski  powiedział,  ze  mimo  to  że  stowarzyszenie  to  organizacja  która  nie  może 
przyjmować żadnych pieniędzy bez  zaksięgowania,  i  przyjęcie  ich bez  wystawienia  faktury  lub 
innego dokumentu jest niezgodne z jej działaniem.

Radna Ewa Kowalak powiedziała, ze owszem wystawienie produktów Stowarzyszenia które działa 
na  terenie  naszej  gminy,  służyło  promocji  ale  zaproszenie  stowarzyszenia  na  imprezę,  miało 
również  na celu wzbogacenie  oferty  o rozdawanie  przepysznych ciast,  które  wypiekane są  na 
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naszym terenie, ponieważ Pani Kowalak nie chciała obciążać dodatkowo, ponieważ stowarzyszenie 
tez musi walczyć o pieniądze, a w tym roku na imprezę turniej sołectw był dość obfity sponsoring, 
więc w ramach zwrotu kosztów za tzw. wsad do kotła, czyli za mąkę oraz prace tych osób, chciała 
w  jakiś  sposób  podziękować.  Więc  po  prostu  Pani  Kowalak  zostawiła  dwieście  złotych  dla 
stowarzyszenie, powiedziała, że jeśli będzie trzeba wypisać KP to nie będzie z tym problemu, i do 
kosztów  to  z  powrotem wróci.  Powiedziała,  że  szkoda  że  nie  porozmawiali  o  tym wcześniej,  
ponieważ  wkrada  się  kolejna  biurokracja  psuje  dobra  współpracę.  Jest  to  w  pewnym sensie 
podcinanie  skrzydeł,  ponieważ  w  roku  ubiegłym  stowarzyszenie  zrobiło  degustację  zupełnie 
nieodpłatnie, z własnej woli, a również częstowano, więc w tym roku pani Kowalak chciała w jakiś  
sposób to wynagrodzić.

Radny Michalski powiedział, że chodzi o przestrzeganie przepisów, o to że skoro stowarzyszenie 
prowadzi działalność gospodarczą i Radny Michalski  chciałby usłyszeć w jakiej formie uzyskano 
pozwolenie na prowadzenie tej działalności gospodarczej.

Następnie głos zabrał Radny Jerzy Nowacki – powiedział, że pokwitowanie za pieniądze przekazane 
Stowarzyszeniu zostanie dostarczone, a jeśli chodzi o zapytanie Radnego Michalskiego to na ten 
temat nie będzie się wypowiadał. Na tym rozmowę zakończono. 

Pytań do przedstawionej informacji Przewodniczącego Rady nie wniesiono. 

Ad.3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami,

Wójt Gminy Nowy Duninów Pan Mirosław Krysiak złożył ustną informację o swojej pracy 
między sesjami. 

Powitał  wszystkich  obecnych na  sesji  Rady  Gminy,  informacje  zaczął  od  przedstawienia  stanu 
inwestycji na terenie gminy:

 „Przedszkolak w Szkole” - inwestycja za około 300 tys zł, nie zakończono przedsięwzięcia 
do  zakończenia  roku  szkolnego,  wystąpiły  problemy  z  brakiem  firmy,  brak  firm  które 
sprostałyby popytowi który pojawił się na rynku. Pojawiły się środki krajowe, natomiast firm 
tego typu jest mało i nie mogliśmy znaleźć firmy która zmieściłaby się w tej kwocie 300 tys  
zł, w realizacji zadania. Inwestycja ta to budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w 
Nowym Duninowie  i  w  Soczewce.  Trzy  razy  ogłaszany  był  przetarg,  za  trzecim razem 
przetarg został nierozstrzygnięty, Wójt Gminy zdecydował się na dołożenie środków do tej  
inwestycji w kwocie 104 tys zł lub 114 tys zł.  W Nowym Duninowie będą dwa place zabaw, 
jeden o charakterze miękkim z podłożem piaskowym, drugi z syntetycznym, natomiast w 
Soczewce będzie jeden plac zabaw z powierzchnia syntetyczną. Pan Wójt powiedział, ze do 
15 października prawdopodobnie place zabaw zostaną odebrane. Za budową placów zabaw 
idzie także wyposażenie sal lekcyjnych dla najmłodszych w meble i  zabawki.

 droga  w  Karolewie  –  odcinek  który  został  zaplanowany,  został  wykonany  przez  PRD 
Gostynin.

 Park  w Soczewce – na zadania  związane z  zielenią  w parku zabytkowym w Soczewce 
otrzymaliśmy dotację w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace 
zostały wykonane, ładnie to wygląda.

 Park w Nowym Duninowie – II etap zadania – w dniu dzisiejszym odbyło się wyłonienie  
oferty.  Zadanie realizowane w ramach PROW. Do przetargu stanęło dziewięć firm, trwa 
weryfikacja  czy  wszystkie  dokumenty  zostały  złożone  prawidłowo.  Zadanie  będzie 
realizowane w cyklu dwuletnim. 

 kanalizacja Wola  Brwileńska – została  wyłoniona oferta,  wygrała  firma która  już  u nas 
wykonywała roboty – firma WOD-BUD. Do przetargu stanęło osiem firm. Podpisane zostały 
porozumienia z mieszkańcami Woli  Brwileńskiej  – udział mieszkańca w inwestycji  został  
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przewidziany na kwotę 1000 zł.

 Rozbudowa oczyszczalni w Nowym Duninowie – przebiega zgodnie z harmonogramem. Jest 
to  duże  zadanie  za  ponad  2  mln  zł.  Rozbudowa  ta,  to  nadzieja  dla  części  naszych 
mieszkańców czyli części Nowego Duninowa, Karolewa, Nowej Wsi i Starego Duninowa na 
podłączenie  do  kanalizacji.  Poprzez  rozbudowę zwiększamy możliwości  odbioru  ścieków 
dwukrotnie. 

 Regionalny Instrument Terytorialny – w ramach obszarów funkcjonalnych miasta Płocka, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego wyodrębnił środki w wysokości 6 %, jest to kwota 
w wysokości 136 mln zł.  Jest to kwota bez konkursowa, obszar funkcjonalny to obszar  
który skupia się na liderze, tym liderem jest miasto Płock, i gminy które w ramach tego 
obszaru mogą mieć wzrost konkurencyjności czy atrakcyjności miasta oraz gmin. Do końca 
października Marszałek województwa zatwierdzi ostateczna wersje RIT-u, i w tej wersji na 
dzień dzisiejszy znajduje się gmina Nowy Duninów. Zadaniem jest wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku od Płocka do Soczewki – 6,5 km, koszt to 3,5 mln zł. Realizacja 
inwestycji w latach 2018-2020. 

 gazyfikacja gminy Nowy Duninów – Wójt powiedział, ze zostaliśmy potraktowani troszeczkę 
po macoszemu, ponieważ trwa w tej chwili koncepcja gazyfikacji po tej stronie Wisły, czyli  
przejście z Płocka po rzece / w poprzek rzeki/ i próba zbudowania koncepcji na terenie tej 
części naszej „za wiślanej”. Kilkanaście lat temu jakieś trzydzieści była budowana koncepcja 
ale nie było możliwości żeby ten gaz dochodził tutaj do nas. W tej chwili  przed Panem 
Krzysztofem  -  kierownik  referatu  Rozwoju  Gospodarczego  -  kolejne  potężne  zadanie, 
związane  z  przygotowaniem wszystkich  danych  do  budowy koncepcji  gazyfikacji  gminy 
Nowy Duninów. Koncepcja ma być zamknięta do końca października. Przyszłościowo jest to 
dla nas bardzo ważna sprawa, Pan Wójt powiedział, ze bardzo się cieszy , że w ostatniej  
chwili zauważono, że gmina nasza nie została objęta koncepcją. 

 Odnowa wsi – pojawiła się możliwość wykorzystania środków, które dla nas dodatkowo 
będą przeznaczone, to jest kwota około 130 tys. zł. Jest to reszta środków z rozdania 2007-
2013. Co można zrobić z tych środków: Wójt powiedział, ze myślał o świetlicach lokalnych 
w strażnicach, ale w tym przypadku wchodzi w grę prawo własności,   termin realizacji  
zadania  jest  bardzo  krótki,  więc  po  krótkim przeanalizowaniu  gdzie  najlepiej  te  środki 
wykorzystać, miejscowość Soczewka nie wykorzystywała środków w ramach rozwoju Wsi, 
dlatego powstał pomysł, możliwy do zrealizowania w krótkim czasie, w miejscu zasypanej 
grobli w Soczewce, można zrobić mini part z niska zielenią, ławki, oraz mini siłownię na 
powietrzu.

Promocja:

 Regaty Żeglarskie – Wójt gminy powiedział, że jest wielkim darem, że mamy tylu przyjaciół, 
w budżecie zapisywaliśmy że ze sponsoringu zbierzemy 16 tys. zł, będzie zmiana w uchwale 
budżetowej  ponieważ  zebraliśmy  ponad  20  tys.  zł.  A  wszystko  dlatego,  ze  jesteśmy 
komunikatywni  i  potrafimy  z  ludźmi  rozmawiać.  Skierował  słowa  podziękowania  dla 
sponsorów za dar dobrego serca. 

 pikniki wakacyjne – gmina włączyła się w organizację tych imprez. Piknik wakacyjny szkolny 
- Pan wójt podziękował za organizację Pani Dyrektor szkoły, nauczycielom a także rodzicom 
z rady rodziców.

 turniej sołectw – to jest takie novum, które robi furorę nawet w powiecie, bardzo mocno i 
mile oceniany turniej sołectw w Nowym Duninowie. Wójt podkreślił duże zaangażowanie 
całej rady a szczególnie radnej Ewy Kowalak, podziękował i życzył żeby kolejne turnieje  
były na takim poziomie jak dotychczasowe. 
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 niebawem odbędą się zawody wędkarskie o puchar Wójta na jeziorze w soczewce. 

 dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej – Wójt powiedział, ze nie jesteśmy 
gminą mocno rolniczą, część wschodnia gminy Popłacin, Dzierzazna, Brwilno to są te tereny 
rolnicze, żeby nie urazić pozostałej części gminy bo również są rolnicy, ale w mniejszym 
stopniu.  Pan  Wójt  powiedział,  że  chciałby  skierować  słowa  uznania  dla  miejscowości 
Popłacin a zwłaszcza dla Pani sołtys Agnieszki Błaszczak i całej ekipy. 

Pani Sołtys Błaszczak  podziękowała Panu Wójtowi za to, że jest zawsze obecny gdy zostaje 
zaproszony np. przez Proboszcza parafii Radziwie, ponieważ mieszkańcom Sendenia było przykro 
że ich Wójt ich zignorował i nie przyjechał, natomiast Pan Wójt zawsze na zaproszenia odpowiada i 
jest z nami. 

Pan Wójt  podziękował i  powiedział,  że jest  mu bardzo miło być z  mieszkańcami i  jeszcze raz  
dziękuje za zaangażowanie  i organizację na dożynkach.  

  Zawody strażackie  – odbyły się 30 sierpnia.  Służą one poprawie bezpieczeństwa jak i  
sprawności  strażaków.  Przygotowujemy  się  do  uroczystości  90-lecia  OSP  w  Nowym 
Duninowie i marzymy o zakupie w przyszłym roku samochodu dla tej OSP – średniego, 
bojowego. Przygotowania do uroczystości trwają, został powołany komitet obchodów 90 – 
lecia OSP. W tym roku w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będzie 
wsparcie dla straży w postaci sprzętu, już zostały podpisane umowy – jest to sprzęt który  
wzbogaci zaplecze techniczne jednostek OSP. 

 Szkoły – Pani Ewa Romańska została Dyrektorem Zespołu Szkół w Nowym Duninowie, Pan 
Wójt pogratulował wygranego konkursu na dyrektora szkól. Wszyscy uczestnicy obrad sesji 
pogratulowali Pani Dyrektor brawami. 

 Dowozy dzieci do szkół – dzieci dowożone i odwożone są ze szkół – przewoźnicy to: gimbus 
gminny, Pan Wiesław Tomaszewski oraz przedsiębiorstwo PKS Gostynin. 

 PKS Włocławek – poinformował o chęci likwidacji części kursów /6/ na trasie Włocławek – 
Nowy Duninów – Płock, od 1 września tego roku. Odbyło się spotkanie z Prezesem PKS-u  i 
Panią Wójt Włocławka, oraz obecnymi na spotkaniu radnymi ustalono, że termin likwidacji  
kursów  zostanie  przesunięty  do  końca  września.  Czyli  do  końca  miesiąca  kursy  będą 
funkcjonowały jak do tej pory, ale już od 1 października, jeśli nie podpiszemy stosownych 
porozumień czyli nie dołożymy do wozokilometra, to niektóre kursy nie będą funkcjonowały. 
Propozycja dofinansowania wozokilometra to 1zł 30 groszy plus podatek vat. Przy tym tej 
stawce utrzymanie dwóch kursów, które sygnalizowali mieszkańcy że są konieczne to kwota 
25 tys zł. Będziemy się zastanawiali z Państwem radnymi co zrobimy. 

 Fundusz sołecki – idzie to bardzo ciężko, demokratyzacja życia publicznego, jest wartością 
bardzo istotną, ale troszeczkę się tak przyzwyczailiśmy, że zgłaszamy Wójtowi a później 
Wójta oceniamy dlaczego nie zrobił, jeśli mamy zrobić coś sami to jest trudniej, jeśli ktoś 
ma być szefem danego przedsięwzięcia to się wycofuje, tłumacząc brakiem czasu. Do tej 
pory odbyło się już kilka spotkań w sprawie funduszu, zostały podjęte pewne ustalenia, do 
30 września muszą spłynąć wnioski do Wójta, i w przyszłym roku ruszymy z funduszem 
sołeckim. 

 Woda – w ostatnim okresie były krótkie przerwy w dostawie wody, spowodowane były np. 
przerwanym przewodem podczas prac, był przypadek, że mieszkaniec wpinał się do sieci 
akurat w czasie kiedy najwięcej osób korzysta z poboru wody. Także mieliśmy słoneczne, 
piękne  lato  pobór  wody  jest  w  tym  czasie  dużo  większy,  zwłaszcza  w  godzinach 
wieczornych  kiedy  większość  mieszkańców  podlewa  ogródki  i  korzysta  z  wodociągu, 
wówczas dostawa wody była utrudniona. 

 Droga powiatowa – w ramach porozumienia ze Starostą Płockim realizowana jest droga 
Nowy  Duninów-Kamion-Grodziska,  ponad  trzysta  drzew  jest  tam  do  wycięcia.  Zlecone 
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zostały prace naprawy drogi do Środonia, natomiast droga Trzcianno – Jeżewo -  trzeba 
będzie  zrobić  korekty,  nasypać piasku,  szczególnie  droga na  Trzciannym.  Wójt  poprosił  
Panią Sołtys , żeby w ramach funduszu sołeckiego zastanowiła się nad naprawą drogi. 

Pytań do przedstawionej informacji nie wniesiono. 

Ad.4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,

Sołtys B. Gatarek – zadała pytanie odnośnie wypowiedzi na temat Programu Odnowa Wsi, czy 
tych pieniążków nie można by było przeznaczyć na bezpieczeństwo mieszkańców, i zrobić zjazd z 
drogi krajowej do Dzierzązny, a nie na jakiś park rozrywki w Soczewce, bo w Soczewce jest już 
boisko, a my bezpiecznego zjazdu nie mamy, i na razie na dzień dzisiejszy nie ma pieniążków żeby 
zrobić ten bezpieczny zjazd, a tych pieniędzy akurat by wystarczyło. Powiedziała, że myśli że było 
by lepsze zadowolenie wśród mieszkańców, gdyby zrobiono bezpieczny zjazd niż park rozrywki w 
Soczewce. 
Radny L. Wiśniewski – powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na rosnące topole przy drodze 
krajowej nr 62 w miejscowości Nowa Wieś, topól rośnie tam około 11 sztuk, stanowią one 
zagrożenie podczas wiatrów ponieważ łatwo się łamią i już kilkakrotnie straż interweniowała, 
ponieważ gałęzie się łamią i trzeba to zgłosić do dyrekcji dróg, bo naprawdę jest to zagrożenie. 
Pan H. Kamiński – powiedział, że topól jest określana przez ludzi którzy się na tym znają, że 
topól to chwast.
Sołtys M. Stefańska – zabrała głos w sprawie chodnika w Woli Brwileńskiej, który jest zarwany 
na wysokości pana Józefa Misiaka, po całej szerokości jest dość spora wyrwa, nie można tam 
przejść ani minąć tego w jakikolwiek sposób, i koło tego Pana jest bardzo zarośnięte, Pani sołtys 
już zgłaszała żeby zrobić tam jakiś oprysk lub okosić. 
Kolejna sprawa to słupy na działce 101 tzw. teren szkolny w Woli Brwileńskiej, po oględzinach tej 
działki okazało się że leżą tam słupy telefoniczne /szt. 6/ i zapytała czy ta firma która je zostawiła 
to mogłaby je zabrać, czy jest jakiś inny sposób na ich uprzątniecie, ponieważ to jest ciężkie i 
potrzeba do tego ciężkiego sprzętu.  
Radny S. Waćkowski - zgłosił zagłębienie przy wjeździe na parking przy nowo położonym 
chodniku na Placu Strażackim, po deszczu jest tam bardzo duża kałuża.
Radny W. Michalski – powiedział, ze jeśli dobrze zrozumiał Pana Wójta, to od 1 października, 
autobusy z Włocławka nie będą kursowały między Duninowem a Płockiem.
Odpowiedział Wójt, że przewidziana jest likwidacja sześciu kursów, dwa zostają bez zmian. 
Powiedział, że osobom zainteresowanym przekaże projekt Przedsiębiorstwa PKS, odnośnie linii 
które nie będą kursowały. Następnie odczytał kursy które są do likwidacji:

 godz. 500 – Nowy Duninów – Telążna – Włocławek – proponowany do wycięcia ale według 
opinii mieszkańców, chcą żeby go za wszelką cenę utrzymać,.

 godz. 1945  - Nowy Duninów – Włocławek,
 godz. 1130 – Włocławek – Nowy Duninów – Płock,
 godz. 1315 – Płock – Nowy Duninów – Włocławek,
 godz. 1745 – Płock – Nowy Duninów – Włocławek,
 godz. 1425 – Włocławek – Nowy Duninów – Płock – proponowany do utrzymania ale tylko 

do Nowego Duninowa. 
Radny W. Michalski – powiedział, że chciałby otrzymać informację jakie autobusy będą 
kursowały od 1 października na trasie Nowy Duninów – Płock. /oprócz kursu ósemki/
Odpowiedział Wójt, jeżeli to będzie transport publiczny, to jest zadanie gminy, to mamy PKS 
Gostynin który na razie nie mówi o żadnych cięciach, ale Wójt powiedział, że podejrzewa, ze jeśli 
zapłacimy za dwa kursy PKS-owi Włocławek, to automatycznie pismo wpłynie z Gostynina, linia nr 
8 która funkcjonuje na tych samych zasadach jak do tej pory oraz PKS Włocławek w zakresie 
minimalnym – tylko do Nowego Duninowa. Jednak wycięcia kursów nie wynikają z tego że ktoś tak 
chce, głównie wynika to z ilości pasażerów którzy jeżdżą   tymi liniami. Wójt powiedział, że jeśli 
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ktoś ma w gronie swoich znajomych przewoźników, to zachęca do uruchomienia transportu 
prywatnego. W tej chwili jest weryfikacja rynku potrzeb, bo autobus dla jednej czy dwóch osób, 
jeśli ktoś z nas by tym przedsiębiorstwem zarządzał to pewnie nie podjął by decyzji, żeby taki kurs 
jeździł. Wójt jest za utrzymaniem kursu z Włocławka o godzinie 19.45, do nowego Duninowa, 
ponieważ w tym czasie do Płocka jedzie autobus linii nr 8. Natomiast dla osób, którzy jeżdżą tym 
kursem jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ większość osób zabezpiecza sobie dojazd, koszt 
biletu z Nowego Duninowa do Włocławka to 10 zł, natomiast koszt biletu miesięcznego na tej 
trasie to 260 zł. Trzeba patrzeć jakie jest obłożenie, bo jeśli sprzedajemy cztery bilety na tej linii, to 
jest trochę za mało, żeby wysłać duży autobus. 
Radny D. Woźnikowski – zapytał o kurs linii nr 8, bo z dniem 1 stycznia mają nastąpić zmiany, 
Odpowiedział Wójt – że to się zmieni i zaproponował spotkanie z radnymi lub szefami komisji, w 
sprawie przedyskutowania strategii związanej z transportem publicznym. Powiedział, że muszą o 
tym bardzo poważnie porozmawiać, ponieważ dzisiaj PKS Włocławek, jutro może Gostynin, w 
listopadzie ósemka – ceny, dopłaty do kursów, trzeba przemyśleć strategię transportu publicznego. 
Następnie Pan Wójt powiedział, że trzeba będzie to spotkanie odbyć do końca września, ponieważ 
musi odpowiedzieć Prezesowi PKS Włocławek na propozycje, które zostały złożone i musi mieć 
jasna drogę do realizacji problemu związanego z transportem publicznym.    
Radny L. Wiśniewski – powiedział, że chce poruszyć sprawę linii nr 8, powiedział że mówił o 
tym już kilka razy, chodzi o autobus szkolny który jest przed godz. 7 w Nowym Duninowie, to z 
Nowej Wsi na ten kurs dojeżdża sporo młodzieży chodzących do szkół w Płocku. Dlatego chciałby 
żeby do Nowej Wsi dojeżdżały dwa kursy ósemki, jeden rado i drugi powrotny, ponieważ 
mieszkańcy o to proszą. Natomiast jeśli chodzi o dopłatę do kursu jadącego do Włocławka, to 
mieszkańcy powiedzieli że będzie to dopłacanie dla jednej osoby, dokładnie dla pracownika PKS 
Włocławek. 
Sołtys A. Błaszczak – poprosiła o przesłanie w ostatnim tygodniu września informacji o zmianach 
kursów PKS Włocławek, żeby mogła wcześniej poinformować o tym mieszkańców. 
Odpowiedziała Sekretarz – że jeśli już będą takie ustalenia to prześle je do Pani Sołtys. 
Radny G. Śpiegowski – zapytał - w celu uzupełnienia informacji - jakie będą jeździły w ogóle 
kursy z Włocławka do Płocka?
Odpowiedział Wójt – wszystkie te które jeździły do tej pory, oprócz wymienionych w rozpisce 
którą odczytał Wójt. 
Radny J. Nowacki – zgłosił do naprawy tablicę z herbem Nowego Duninowa, połamany znak na 
drodze powiatowej, oraz zapytał o postawienie przystanku w m. Lipianki na drodze pod lasem.
Sołtys T. Michalska – podziękowała za naprawę ścieku na ulicach Osiedlowa, Słoneczna, oraz 
naprawę chodnika. 
Sołtys S. Starzyński – zgłosił prośbę pomalowania przystanku /udzielono odpowiedzi, że przystanek 
został pomalowany/, w takim razie podziękował, następnie poprosił o okoszenie drogi powiatowej , 
oraz zapytał o lampy w m. Lipianki – odpowiedział pan Wójt, że lampy są aktualne. 
Radny W. Michalski – zgłosił, że na przystanku na Popłacinie podczas malowania przystanku 
zamalowano rozkład jazdy i teraz nikt nie może rozczytać. 
Sołtys B. Gontarek – zgłosiła prośbę na temat autobusu, powiedziała, że ani nie mają ósemki 
ani nie maja autobusu, mieszkańcy Dzierzązny mają najbliżej do Płocka, ale nie mają żadnego 
połączenia.  
Radny S. Waćkowski – powiedział , żeby zamontować próg zwalniający na osiedlu w Nowym 
Duninowie,
Radny G. Śpiegowski – zapytał czy byłaby możliwość przyśpieszenia tego pierwszego kursu 
autobusu nr 8 do Płocka, o jakieś 20 do 30 minut, ponieważ mieszkańcy którzy mają do pracy na 
godz 6 mogliby wtedy jeździć. 
Odpowiedział Wójt – że musi być jasny sygnał ze strony mieszkańców, ponieważ na spotkaniu 
w Soczewce, jedna osoba prosiła, żeby przyśpieszyć ostatni kurs powrotny z płocka, bo kończy 
prace o godzinie 17, a autobus wychodzi o godzinie 1915 z Płocka, i ta osoba musi czekać. Należy 
pamiętać że jest to ostatni kurs z Płocka a są osoby które kończą pracę o godzinie 1900, dlatego też 

- 8 



musi to być większa liczba mieszkańców, którzy tym kursem dojadą do pracy. 
Radny G. Śpiegowski – powiedział, że są osoby które rezygnują z pracy ponieważ na godzinę 6 
nie mają czym dojechać. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi Pani Sołtys B. Gontarek – powiedział, że odpowiedzi na 
interpelacje udzieli w odpowiednim punkcie ale teraz chciałby odpowiedzieć na pytanie Pani Sołtys, 
która powiedziała, że Wójt próbuje zrobić park rozrywki a na Dzierząznę nie ma zjazdu, powiedział 
ze jest to takie zapytanie ciężkie, ponieważ nie buduje żadnych parków rozrywki, tylko trzeba 
wiedzieć że zjazd ten to zjazd z drogi krajowej, na który należy wykonać projekt, mówiłem 
odnośnie wykorzystywania środków w ramach programu Rozwój i odnowa wsi , że szukam zadania 
które będę mógł zrobić już natychmiast, że nie będzie pozwoleń na budowę i zadanie które wpisuje 
się w program. Natomiast zjazd to jest zadanie z drogi krajowej i tutaj Pani sołtys może nie mieć 
tej wiedzy, dlatego szukam zadania które możemy zrealizować. Może nawet udało by się zrobić 
świetlicę na Dzierząznie, ale potrzebne tam jest pozwolenie na budowę, rada musi przejąć obiekt 
na własność, następnie musi być podjęta uchwała , ze przekazują gminie ponieważ beneficjentem 
jest gmina i musi mieć prawo do dysponowania gruntem, dlatego Wójt powiedział, że szuka takich 
rozwiązań które pozwolą te środki wykorzystać, w Duninowie już te środki zostały wykorzystane – 
500 tys zł, na miejscowość i już tutaj nie możemy ich wykorzystać. 
Pani Sołtys B. Gontarek – powiedziała, że droga została zrobiona 4 lata temu, a zjazdu jak nie 
było tak nie ma.
Pan Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma szans, że ten zjazd będzie zrobiony. 
Radny W. Michalski – powiedział, że jako radny Dzierzazny nie zgadza się ze zdaniem Wójta, 
skoro był robiony projekt drogi to trzeba było również zrobić projekt zjazdu z drogi krajowej. 
Odpowiedział Wójt – powiedział, ze zawsze można zrobić projekt, wpisać go w budżet, koszt 
projektu wyniesie jakieś 50 tys zł, Generalna Dyrekcja dróg da warunki wykonania, wykonanie 
jakieś 200 tys zł. Można wszystko zrobić, jeżeli pan radny uzna, że trzeba to zrobić ze środków 
naszych własnych, zadanie które nie jest nasze, to zrobimy. Wójt powiedział, że w przypadku tym 
musielibyśmy jeszcze pozyskać grunty z nadleśnictwa, bo robiąc zjazd wchodzimy w grunty 
nadleśnictwa. Jesteśmy przed projektem budżetu na rok 2015 możemy na ten temat rozmawiać. 

Ad.5. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku,

Informację z wykonania budżetu, bardzo szczegółowo przedstawiła Pani Skarbnik. Sprawozdanie to 
było szczegółowo analizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, Pani Skarbnik 
udzieliła radnym odpowiedzi na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku. . Budżet 
realizowany w sposób zadowalający. Uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Plan dochodów za I półrocze wynosi: 11.281.062,56zł
     wykonanie: 6.389.545,18 zł tj. 56,64%

Plan wydatków za I półrocze wynosi: 11.035.028,09zł
     wykonanie: 5.303.798,42 zł tj. 48,06%

Pytań nie wniesiono. 

Ad.6. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2014 roku,

Informację z realizacji uchwał przedstawiła Pani Sekretarz Gminy Teresa Szymańska, pytań do 
informacji nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

- 9 



Ad.7.Informacja  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce,

Informacja została przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu. 

Informację Przedstawiła Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury. 

Radna E. Kowalak – zapytała o festiwal dzieci i młodzieży im. Jana Wojdaka „Tęczowe piosenki”,  
i poprosiła Panią Kierownik o przedstawienie w przybliżeniu jak to wygląda. 

Odpowiedziała Pani Ludwiczak, że jest to impreza ogólno-polska, kolejna już edycja, w naszym 
domu kultury  odbywa się  taka edycja  cząstkowa – półfinały,  przygotowywane corocznie  przez 
organizatora głównego, czyli  przez agencją Pana Wojdaka, który jest dyrektorem artystycznym 
tego festiwalu, głównie wszystkie zaproszenia do udziału, są kierowane do szkól, domów kultury,  
bo to one odpowiadają najczęściej i uczestniczą w festiwalu. 

Pani  Kowalak  –  zapytała  jak  to  jest  z  publicznością?  Czy  ktoś  z  zewnątrz  przychodzi  na  ten  
konkurs?  

Pani Ludwiczak – mogą przychodzić wszyscy zainteresowani, natomiast warunki lokalowe są jakie 
są,  przyjeżdżają  wykonawcy  razem  z  opiekunami  lub  rodzicami,  a  także  instruktorami  którzy 
przygotowują te dzieci na co dzień,  więc jest ciasno, ale zadowalające jest to ze festiwal ten cieszy 
się duża popularnością, także gdyby ktoś z państwa radnych był zainteresowany można przyjść 
zobaczyć wstęp jest wolny.  

Pani  dyrektor  Romańska  powiedziała,  że  jeśli  będzie  za  mały  lokal  to  zaprasza  na  salę 
gimnastyczna do Duninowa, odpowiedziała Pani Ludwiczak, że już rozmawiała z organizatorem, że 
ze  względu  na  rosnące  zainteresowanie,  żeby  przenieść  imprezę  do  większego  lokalu  nawet 
wchodziła w grę sala na jednym z ośrodków w Soczewce, ale organizator odpowiedział, że cieszy 
się że festiwal dotarł do małej miejscowości i celem tej imprezy jest nie zebranie osób które będą  
słuchały,  ale  osób  które  są  przesłuchiwane,  ponieważ  na  naszym etapie  to  są  przesłuchania 
zainteresowanych. 

Przewodniczący  Rady  zapytał  o  uczestniczkę  festiwalu  Panią  Więckiewicz,  mieszkankę  naszej 
gminy, zapytał jak dalej potoczyły się jej losy. 

Odpowiedziała Pani Ludwiczak, że posiada informacje z ubiegłego roku, Paulina nagrała dwa krążki 
-  single,  koncertowała  w agencji  Pana  Wojdaka,  występowała  przed  koncertem jakiejś  więcej 
gwiazdy, koncertowała w domach kultury w Krakowie i Małopolsce, ponieważ tam studiowała i  
realizowała się muzycznie. Sprawozdanie z tej imprezy jest przedstawiane w telewizjach lokalnych,  
gzie są wymienione wszystkie placówki które organizują, między innymi nasz dom kultury, są także 
na płytach które okazują się co roku tez są podziękowania dla organizatorów, którzy biorą udział. 

Więcej pytań do informacji nie wniesiono.

Na koniec Pani Ludwiczak powiedziała, że chciałaby zaprosić w imieniu Pan Wójta oraz własnym na 
imprezę  rekreacyjną  którą  organizują  14  września,  o  godzinie  1500 z Nowego  Duninowa  z 
przystanku PKS, wyruszy rodzinny rajd rowerowy. Zaprosiła całe rodziny z rowerami na rajd. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad.8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie,

Informacja została przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu. 

Informację Przedstawiła Pani  Krystyna Pruszyńska – Kierownik Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w 
Nowym Duninowie.  

Pytań do informacji nie wniesiono.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informacja została przyjęta. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, podziękował Pani Kierownik za zarządzanie biblioteką na terenie 
naszej gminy, również za to ze Pani kierownik aktywnie współpracuje z Wójtem, jeżeli chodzi o 
pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Ad. 9.  Analiza Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2014 
rok.

Informacje przedstawiła Pani Sekretarz, informację radni otrzymali na piśmie i była ona omawiana 
na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie   zmiany Uchwały nr 252/XXXII/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia   
9 maja 2014 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Duninowie;

Projekt uchwały nr 1 przedstawił Pan Mirosław Krysiak.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało -  14 radnych,

 przeciw głosowało – 0 radnych,

głosów  wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr 1 została przyjęta.

Projekt uchwały nr 2   w sprawie   zmiany Uchwały nr 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 2 omówiła Pani Teresa Szymańska – sekretarz gminy,
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 2.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt  uchwały  nr  3   w  sprawie    miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zespołu   
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Brwilnie Dolnym w zakresie drogi lokalnej;

Projekt  uchwały  nr  3  przedstawił  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak,  powiedział,  że  projekt  uchwały 
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dotyczy tematu drogi, prace trwały ponad rok, ale został uregulowany temat drogi po „górkach” w 
Brwilnie Dolnym, to są te tereny które wynikały z podziału w ramach spec ustawy, uregulowaliśmy 
zmiana w planie miejscowym. Zostały już wypłacone odszkodowania za drogę. Następnie Pan Wójt 
zapytał, czy były uwagi przy wyłożeniu planu – odpowiedziała pani Sekretarz, że nie było żadnych  
uwag. 

Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3.

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych,

            głosów przeciw – 0 radnych, 

 głosów wstrzymujących się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 4   w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów   
na lata 2014 – 2023;

Projekt  uchwały  nr  4  omówiła  Pani  Skarbnik,  uchwała  była  szczegółowo  omówiona  i 
przeanalizowana na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4.

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych,

            głosów przeciw – 0 radnych, 

głosów wstrzymujących się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 5    z  mieniający Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 r;  

Projekt uchwały nr 5 szczegółowo omówiła Pani Skarbnik, projekt ten był również analizowany na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 

Radny Wiesław Michalski – powiedział, że Pani skarbnik podczas omawiania projektu uchwały, 
stwierdziła że nie było zgłoszeń odnośnie konserwacji i remontu zabytków, co prawda nie było 
zgłoszeń  z  Parafii  Nowy  Duninów  ani  Parafii  Soczewka,  ale  było  zgłoszenie  dot  zabytku  w 
miejscowości Popłacin, w połowie ubiegłego roku.

Odpowiedział Pan Wójt, że owszem zgłoszenie było, ale obiekt nie jest wpisany do rejestru 
zabytków, jest to obiekt upamiętniający epidemię na terenie naszej gminy. A warunkiem głównym 
otrzymania dotacji jest wpis do rejestru zabytków. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.

W głosowaniu udział brało 14 radnych.
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Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało  - 13 radnych,

            głosów przeciw – nie było,

  głosów wstrzymujących się – 1 radny.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt  uchwały  nr  6    w  sprawie    zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  spłatę  wcześniej   
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

Projekt uchwały nr 6 omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak. Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6.

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych,

            głosów przeciw – 1 radny,

 głosów wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 7   - w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/XXV/05 Rady Gminy Nowy Duninów z   
dnia  31  marca  2005r,  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  
charakterze socjalnym,

Projekt uchwały nr 7 omówił Pani Skarbnik. Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7.

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt  uchwały  nr  8    w  sprawie    zmiany  do  Uchwały  228/XXX/10  z  dnia  30  kwietnia  2010r,   
dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród        i za warunki pracy   
oraz  niektóre  inne  składniki  wynagrodzenia,  a  także  wysokość  oraz  szczegółowe  zasady  
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach      Podstawowych  oraz  Gimnazjum   
w Nowym Duninowie, z późn. zm.
Projekt uchwały nr 8 omówił Pan Wójt Mirosław Krysiak. Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8.

W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Wyniki głosowania:
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            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych,

            głosów przeciw i wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad.11. Sprawy różne

Radny  E.  Stański  –  zwrócił  uwagę  na  konieczność  naprawy  rozdzielni  elektrycznej  na  placu 
regatowym. 

Sołtys S. Starzyński – zgłosił prośbę, żeby śmieci wielkogabarytowe nie trzeba było dowozić do 
Duninowa, tylko wyznaczyć jeden dzień i zbierać je po wsi. 

Radny  W.  Lewandowicz  –  powiedział,  że  jadąc  drogą  przez  żwirownię  stoją  śmietniki  –  nie 
wiadomo czyje one są, zawsze są pełne, jest brudno, a jest to dojazd do Dzierzązny. 

Radny D. Woźnikowski – powiedział, żeby składowanie  śmieci wielkogabarytowych odbywała się w 
innym miejscu.

Radny G. Śpiegowski – zgłosił do naprawy drogi Trzcianno – Jeżewo. 

Soltys A. Błaszczak – poprosiła o skierowanie pisma do zakładu energetycznego o zwrot lampy 
która była zamontowana w miejscowości Popłacin nr 82 – kolo przystanku autobusowego. 

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania,

1) rozdzielnia na placu regatowym  - stan tej rozdzielni jest bardzo zły, koszt generalnego 
remonty to około 5 tys zł.

2) odbiór śmieci – oczyszczalnia to wyznaczony punkt, ale wyznaczonym punktem jest plac 
wewnątrz oczyszczalni a nie tak jak teraz ktoś zostawił te śmieci przed oczyszczalnią. 

3) Śmietniki Dzierzazna – zostanie to sprawdzone. 

4) Lampy Popłacin – zostanie wystosowane pismo.

Odpowiedzi na interpelacje:

5) topole do wycięcia – zostaną zgłoszone,

6) chodzik Wola Brwileńska – będzie sukcesywnie naprawiany,

słupy na działce w Woli Brwileńskiej – zostanie ustalone czyje one są,

7) kurs linii nr 8 – zmiany zostaną rozważone. 

Ad.13. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy;

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze podczas dzisiejszej sesji wyłożony był do wglądu 
protokół z XXXIII sesji Rady Gminy, zapytał czy są uwagi do protokołów.

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół,

W głosowaniu udział brało 13 radnych. Jeden radny zwolnił się z dalszej części obrad.

Wyniki głosowania:

            za przyjęciem protokołu głosowało - 13 radnych, 

            głosów przeciw – nie było,

 głosów wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  protokół  z  XXXIII  sesji  Rady  Gminy  w  Nowym 
Duninowie został przyjęty.
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Ad.12. Zakończenie obrad,

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Andrzej Pietrzak zakończył obrady XXXIV 
Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady trzydziestej czwartej Sesji Rady Gminy 
w Nowym Duninowie”.

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1315.

        /-/ Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy 

Nowy Duninów 

 /-/ Andrzej Pietrzak 

Protokółowała

/-/ Magdalena Kalwas
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