Powierzchnia gminy
– 145 km2
Liczba mieszkańców
– 3 884 osób

NOWY DUNINÓW
Urząd Gminy w Nowym
Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów
tel. (024) 261-02-72
fax (024) 261-02-36
e-mail: ug@nowyduninow.info.pl
http://www.nowyduninow.info.pl

Wójt Gminy
– Mirosław Krysiak
Zastępca Wójta Gminy
– Leszek Podkański
Przewodniczący Rady Gminy
– Waldemar Kijek

Rada Gminy.
Stoją od lewej: Sumliński Andrzej,
Waćkowski Sławomir, Wiśniewski
Leszek, Kamiński Marek,
Szymkowiak Jan, Żółtowski
Stanisław, Pietrzak Andrzej,
Kaczyński Bogdan, Kucharski
Robert, Wójcik Roman.
Siedzą od lewej: Szymkowiak Alina
– Z-ca Skarbnika Gminy, Sieradzka
Katarzyna, Kijek Waldemar –
Przewodniczący Rady, Lewandowicz
Ewa, Szymańska Teresa – Sekretarz
Gminy.
fot. Katarzyna Majchrowska

Dochody
Wyszczególnienie

RADNI GMINY 2002-2006
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Dochody ogółem
[w tys. zł]
Dochody własne w %

Kijek Waldemar – Przewodniczący
Sumliński Andrzej – Wiceprzewodniczący
Dobies Katarzyna
Kaczyński Bogdan – Przewodniczący Komisji

Wydatki
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
[w tys. zł]
Wydatki
inwestycyjne w %

Rozwoju Gospodarczego

5. Kamiński Marek
6. Kucharski Robert
7. Lewandowicz Ewa – Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw
Społecznych
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Pietrzak Andrzej
Sieradzka Katarzyna
Szulczewski Jerzy
Szymkowiak Jan
Waćkowski Sławomir – Przewodniczący Komisji

Zastosowane ulgi w dochodach własnych
Wyszczególnienie
2002
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Ulgi w % do
dochodów włas15
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nych ogółem

Rewizyjnej

Wielkość pozyskanych środków z funduszy unijnych
na rozwój lokalny
Wyszczególnienie
2002
2003
2004
2005
Wielkość dofinan–
–
–
1.860
sowania [w tys. zł]

13. Wiśniewski Leszek
14. Wójcik Roman
15. Żółtowski Stanisław

...
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WÓJT MIROSŁAW JAN KRYSIAK O SWOJEJ GMINIE
Kadencja 2002 – 2006 to kolejny, ważny okres w rozwoju
samorządu terytorialnego. Etap istotny, nie do końca idealny, ale jakże
konsekwentny w dążeniu do nieosiągalnej doskonałości życia publicznego.
Odrodzone samorządy to szansa na pobudzenie ludzkiej aktywności,
to również szansa dla wszystkich, którzy posiadają ambicje polityczne
i społeczne. To w końcu społeczna kontrola i hamulce dla przerostów
ambicjonalnych niektórych ludzi.
To dzięki kolejnym regulacjom prawnym (bezpośredni wybór
wójta, burmistrza, prezydenta) społeczeństwo może współdecydować, ma możliwość wpływu
na to, co dzieje się w ich gminie. Jest to dziś szczególnie ważne.
Drogą do sukcesu są trafne i perspektywiczne decyzje. Dobrobyt bowiem społeczności
lokalnych budują ludzie aktywni, którzy czerpią siłę z odnoszonych sukcesów i poparcia
społecznego. W naszej gminie takich ludzi nie brakuje. Jest to długa lista nazwisk i nazw
instytucji przez nich reprezentowanych. To oni przede wszystkim tworzą dzisiejszą rzeczywistość.
Nasza gmina zmienia się, rozwija i pięknieje. Podejmujemy wiele działań zmierzających
do poprawy warunków życia, pracy, nauki i wypoczynku mieszkańców. Realizacja tych
zamierzeń była możliwa dzięki zgodnemu współdziałaniu władz samorządu ze społeczeństwem
oraz partnerami i instytucjami, z którymi współpracujemy, bez których nie byłoby tak
znaczących wyników.
Na początku mijającej kadencji zostały określone priorytetowe dziedziny życia naszej
małej ojczyzny, które konsekwentnie były realizowane w kolejnych latach. Są to działania
w zakresie: budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, oświaty i kultury, ochrony
środowiska i estetyki miejscowości, bezpieczeństwa, komunikacji, ochrony zdrowia, sportu
i turystyki, promocji gminy, dostępu do informacji, teleinformatyzacji, ograniczenia bezrobocia,
współpracy z jednostkami i instytucjami.
Bez wsparcia jednak i życzliwości ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Wojewody Mazowieckiego i Starosty Płockiego trudno byłoby dziś mówić o tylu tak wspaniałych
sukcesach. Także przychylność takich instytucji, jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, Komenda Miejska Policji w Płocku,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych była niezbędnym elementem realizacji wielu naszych
projektów i zamierzeń. Dlatego wyrażając głęboką wdzięczność w imieniu swoim jak
i mieszkańców gminy Nowy Duninów pragnę podziękować przedstawicielom tych instytucji oraz
wszystkim tym, którzy okazali życzliwość i dobrą wolę, a których tu nie wymieniłem.
Z radością mogę stwierdzić, że większość nakreślonych zadań została zrealizowana.
Są to konkretne inwestycje i działania, które ze względu na ich obszerny zakres zostaną
omówione w dalszej części podsumowania.
Pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania środków na finansowanie wyznaczonych
celów z różnych źródeł, w tym środków unijnych. Czas pokazał, że doskonale radzimy sobie
na tej jakże trudnej drodze. Bez funduszy z dodatkowych źródeł nie byłby możliwy dynamiczny
rozwój gminy.
Cztery mijające lata to najpiękniejszy, a zarazem najtrudniejszy okres mojego życia.
To czas wytężonej pracy i ogromnej odpowiedzialności, próba wyjścia na przeciw ludzkim
problemom i aspiracjom. To liczne sukcesy zawodowe i osobiste wielu z nas, także moje. Byłoby
przesadą stwierdzenie, że porażek nie było, jednak zaistniało ich niewiele. Nie jest to jedynie
moja zasługa. Cieszę się, że w mojej pracy spotkałem wspaniałych ludzi. Mądrych i dobrych,
od których wiele się nauczyłem. Jestem przekonany, że kolejna kadencja samorządu przyniesie

...

jeszcze więcej sukcesów, a jeśli przyjdzie mi w tym uczestniczyć, to przyjmę nowe zadania
z dumą i pokorą.
Wypełniając kredyt zaufania, jakim obdarzyło mnie społeczeństwo gminy Nowy Duninów,
a jednocześnie dostrzegając nasz wspólny dorobek, pragnę z szacunkiem podziękować Radnym,
Pracownikom Urzędu Gminy, Sołtysom, Dyrektorom i Kierownikom placówek, Księżom oraz
mieszkańcom za ich inwencję i owocną współpracę.
Wiele pozostało nam jeszcze do zrobienia. Mamy jednak kapitał w postaci pomysłów
i chęci, by je zrealizować.

Razem możemy …

NASZYM SUKCESEM !
•

W zakresie pozyskiwania środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych

Największym naszym sukcesem w
mijającej kadencji okazuje się ilość
środków finansowych pozyskanych zarówno z funduszy unijnych jak i innych
źródeł, w ramach współpracy z różnymi
instytucjami. Jeszcze raz potwierdza się
stara prawda, że wspólnie można zdziałać wiele. Z własnego budżetu nie moglibyśmy zrealizować żadnej z większych
inwestycji.
•

W zakresie ochrony środowiska
i estetyki miejscowości
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Wydatki na inwestycje w latach 2003-2006 z uwzględnieniem
funduszy pozyskanych z zewnętrznych źródeł.

Gospodarka wodno – ściekowa jest dla nas jednym z priorytetowych zadań w tym zakresie.
Zakończyliśmy budowę głównej sieci wodociągowej na terenie gminy. Ostatni odcinek o
długości 6,3 km wykonano w Dzierząznie. Obecnie gmina zwodociągowana jest prawie w
100%. Pozostały już tylko do wykonania kolejne przyłącza.
Ø
Wciąż rozbudowujemy sieć kanalizacyjną. Wybudowaliśmy 8,1 km kanalizacji. Będzie
prowadzona realizacja dalszej części projektu o łącznej długości 16,8 km w miejscowościach
Popłacin, Brwilno, Dzierzązna. Zaprojektowano też rozbudowę sieci kanalizacyjnej w
Nowym Duninowie, Soczewce, Brwilnie Dolnym i części Woli Brwileńskiej. Na realizację
tego projektu staramy się pozyskać fundusze ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności.
...
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Ø W roku 2005 gmina Nowy Duninów otrzymała wyróżnienie w konkursie „Mazowiecki
Lider Ekologii” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Jest to swoiste podsumowanie i ocena pracy władz gminy w zakresie ekologii i
ochrony środowiska oraz dowód na to, że nasze działania zmierzają w prawidłowym
kierunku.
Ø Na terenie gminy wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów u źródła (metoda workowa)
oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców, którzy nie ponoszą z tego
tytułu żadnych opłat. Utworzyliśmy też punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych w
Nowym Duninowie.
Ø Prowadzona od 2003 roku akcja „Czysta Gmina”, „Sprzątanie Świata”, obchody „Dnia
Ziemi” organizowane przez szkoły oraz współpraca z innymi placówkami i instytucjami w
zakresie ochrony środowiska dają wymierne efekty w postaci czystych ulic,
uporządkowanych nie tylko posesji prywatnych, ale także terenów ogólnodostępnych.
Ø Wszystkie działania w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska przygotowywane są w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami oraz Program Ochrony Środowiska
gminy Nowy Duninów.
Ø Podpisanie umowy użyczenia na okres 3 lat z RZGW, której przedmiotem jest teren portu
w Nowym Duninowie oraz zatoczki w Soczewce pozwala na podjęcie działań związanych z
zagospodarowaniem i uporządkowania tych terenów. Prócz tych prac wykonywanych na
bieżąco udało się też doświetlić port w Nowym Duninowie.
• Skomunalizowanie tzw. „Pałacyku myśliwskiego” wchodzącego w skład zabytkowego
zespołu pałacowo - parkowego w Nowym Duninowie pozwoli nam na realizację planów
dotyczących jego zagospodarowania. Po raz pierwszy wykonano pod nadzorem
Konserwatora Zabytków gruntowne czyszczenie zabytkowych parków w Nowym
Duninowie i Soczewce.
• W zakresie bezpieczeństwa i
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Ø Efektem współpracy władz gminy z
Komendą Wojewódzką Policji było
m.in. zaadoptowanie budynku w
Nowym Duninowie na nowy
posterunek Policji.
Ø Współpraca z ZKM w Płocku
zaowocowała odblokowaniem linii
zielonej z Płocka do Soczewki.
Uruchomiona została linia Nr 8
łącząca Płock z Soczewką.

Ø Przy
wsparciu
finansowym
Funduszu
Ochrony
Gruntów
Rolnych
w
roku
2003
zmodernizowano
odcinek drogi
gminnej o długości 930 mb w
Brwilnie Dolnym. W 2005 r.
pozyskano
fundusze
z
Unii
Europejskiej w ramach Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w wysokości

Droga gminna Nowy Duninów – Trzcianno (maj 2006 r.).
Realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

75% wartości kontraktu i budżetu
państwa w wysokości 10% wartości
kontraktu na modernizację dróg
gminnych o łącznej długości
5,58 km w miejscowościach: Nowy
Duninów - Trzcianno, Karolewo Kamion i Środoń - Jeżewo. Budżet
Gminy Nowy Duninów finansuje
projekt w wysokości 15% wartości
kontraktu.
Modernizacji
ulic
Kościelnej i Wesołej (o długości 630
mb) w Nowym Duninowie dokonano
dzięki dofinansowaniu w 90% ze
środków
Samorządu
Województwa
Mazowieckiego
w
ramach
„Mazowieckiego Programu Wyrównywania
Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Ø roku 2004 otrzymaliśmy nowego
„Gimbusa”.
Wydłużono
trasy
autobusów dowożących uczniów do
naszych szkół.
Ø Staraniem władz gminy udało się
pozyskać dotację od Marszałka
Województwa Mazowieckiego na
zakup sprzętu bojowego dla
jednostek gminnych Ochotniczych
Straży Pożarnych. Pozyskanie zaś
środków finansowych od PZU, z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Zarządu Głównego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP pozwoliło na zakup

wozu bojowego, który został
przekazany jednostce OSP w
Dzierząznie
Ø Stała współpraca z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zaowocowała wieloma inwestycjami na naszym
terenie, także tymi finansowanymi wspólnie.
Ø Przebudowano główne skrzyżowanie w Soczewce.
Chodnik w Karolewie – zakończony I etap budowy. II etap będzie
realizowany także w 2006 roku w stronę Nowej Wsi. Inwestycja, która
poza wymiernymi efektami daje ogromne poczucie bezpieczeństwa
wszystkim mieszkańcom.

...

Ø Zamontowane zostały światła pulsacyjne w Nowym Duninowie w najbardziej do tej pory
niebezpiecznych miejscach, a nasze miejscowości zostały wyposażone w nowe punkty
oświetlenia ulicznego. Zmodernizowana została także część istniejących już punktów.
Ø Wybudowano 3,85 km chodnika przy drodze krajowej w miejscowościach: Brwilno Dolne
– Wola Brwileńska – Stary Duninów oraz Nowy Duninów – Karolewo i ponad 200 mb
odcinek chodnika oraz parking w Soczewce. Przewidziany do realizacji w 2006 roku jest
zaprojektowany już odcinek chodnika o długości 1,4 km z Karolewa do Nowej Wsi.
Projektowany jest chodnik w Popłacinie o długości 2,2 km.
•

W zakresie ochrony zdrowia

Ø Przekazanie w dzierżawę NZOZ „Rodzina” 2 obiektów (w Nowym Duninowie i Soczewce)
z przeznaczeniem na Ośrodki Zdrowia przyniosło ogromne korzyści. Wykonane przez
najemcę naprawy i remonty poprawiły w ogromnym stopniu estetykę pomieszczeń. Przede
wszystkim jednak wzrósł znacznie standard świadczonych usług i poszerzył się ich zakres. W
obu Ośrodkach Zdrowia (w Nowym Duninowie i Soczewce) wybudowaliśmy podjazdy dla
osób niepełnosprawnych.
Ø Udało się też utrzymać w Nowym Duninowie punkt apteczny, co dla mieszkańców naszej
gminy jest ogromnym ułatwieniem.
•

W zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki oraz promocji gminy
Wychodząc z założenia, że jeśli
nikt o nas nie słyszał – nikt do nas nie
przyjedzie, staramy się wzmóc działania
z zakresu promocji naszego regionu. To
krok
w
kierunku
ożywienia
gospodarczego
i
przyciągnięcia
inwestorów.
Ø Jedną z form promocji naszej gminy
jest organizacja imprez o zasięgu
ponadregionalnym. Największa rolę
odgrywają organizowane co roku w
lipcu Regaty Żeglarskie. Do roku
2002 żeglarze walczyli o puchar
Starosty Powiatu Płockiego oraz
Wójta Gminy Nowy Duninów.
Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie 2005
Dzięki rozwijającej się współpracy z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego od 4 lat współgospodarzem tej
imprezy jest także Marszałek Województwa. Wzrósł znacznie prestiż Zawodów oraz zasięg.
W 2005 roku udział w Festynie towarzyszącym Regatom wzięła rekordowa liczba
uczestników. Sukcesem w zakresie promocji okazała się też organizacja VII Dożynek
Powiatu Płockiego w Nowym Duninowie. Obecność podczas obchodów przedstawicieli
wszystkich gmin powiatu płockiego i gości spoza naszego regionu była najlepszą formą
prezentacji naszych osiągnięć i walorów gminy Nowy Duninów. W związku z organizacją
corocznych imprez niezbędny stał się zakup estrady, który sfinalizowaliśmy w 2006 roku.
Ø W 2005 roku nasza gmina po raz pierwszy zaprezentowała się dwukrotnie na targach
turystycznych.
Ø Jako członek Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego gmina współpracuje przy
realizacji wielu projektów, w tym także programu LEADER+.

...

Ø Wspieramy działalność LKS Wisła, który od wielu lat wykonuje zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz Uczniowskich Klubów
Sportowych.
Ø W roku 2006 pozyskaliśmy fundusze na modernizację istniejącej bazy sportowej w
Nowym Duninowie.
Ø Działania na rzecz rozwoju imprez
kulturalnych przynoszą także efekty. Wspieramy działalność naszych
placówek oświatowych i kulturalnych także w zakresie organizacji
imprez kulturalnych, w których aktywnie uczestniczą dzieci i młodzież. Takie wydarzenia jak Plener
malarsko - fotograficzny organizowany corocznie, to szansa m.in.
dla młodzieży uzdolnionej.
Uczestnicy prelekcji przygotowanej przez Panią Ewę Lewandowicz
Ø Wydzierżawienie
plaży
nad w GOK w Soczewce.
jeziorem Soczewka okazało się
bardzo
dobrym rozwiązaniem.
Najemca
uporządkował
teren,
przeprowadził remont generalny
pomostu. Plaża w sezonie letnim
tętni życiem a kąpielisko stało się
bezpieczne.
Ø Wraz ze Stowarzyszeniem Gmin
Turystycznych
Pojezierza
Gostynińskiego pracujemy nad
wytyczeniem i wyznakowaniem
szlaków
rowerowych.
Wybudowana w 2005 roku kładka
Uczestnicy warsztatów malarsko-fotograficznych podczas organizowapieszo – rowerowa na Skrwie nego corocznie w Soczewce Pleneru malarsko-fotograficznego. ZwieńLewej udrożniła żółty szlak pieszy.
czeniem Pleneru jest wernisaż.
Ø Ścisła współpraca z mediami
lokalnymi oraz o zasięgu krajowym. Po raz pierwszy od wielu lat wydano folder,
systematycznie też ukazują się artykuły promujące nasz region szczególnie jako obszar
atrakcyjny pod względem turystycznym.
Ø Istniejąca na początku lat `90 tendencja do zamykania ośrodków kultury, szczególnie
powszechna na terenach wiejskich, rażąco kłóciła się z podejściem do tych zagadnień władz
naszej gminy. Dlatego też w roku 2004 podjęto się trudnego zadania: wznowienia
działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Po wykonanej w roku 2004 adaptacji
pomieszczeń w budynku komunalnym w Soczewce, GOK wraz z świetlicą socjoterapeutyczną rozpoczął swoją działalność.
Ø Udało się pozyskać fundusze Europejskie przyznawane w ramach Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich na wyposażenie klasy „0” w Szkole Podstawowej w Soczewce. W ramach tego samego programu pozyskano również środki na remonty szkół w Soczewce
i Lipiankach.
Ø Nawiązaliśmy współpracę z włoską gminą Roncello w zakresie oświaty, sportu i turystyki.
W roku 2006 po raz pierwszy w ramach wymiany młodzieży grupa naszych dzieci pojechała
do Włoch.
...

•

W zakresie dostępu do informacji oraz teleinformatyzacji

Ø Od roku 2002 rozpoczęto, istotny w
historii odnowionego samorządu etap,
dostępu
naszych
mieszkańców
do
informacji. Początkiem było wydanie
gazety gminnej pod nazwą „Nasza Gmina
Nasz Dom”. Obecnie o pracy władz gminy,
problemach
i
zamierzeniach,
nasi
mieszkańcy informowani są na łamach
gazety „Z życia Naszej Gminy”. Poza
stroną internetową gminy jest to
podstawowa forma rzetelnej informacji
docierającej do mieszkańców. Obecnie Gminne Centrum Informacji w Nowym Duninowie oraz Bibliowydanie
gazety
finansowane
jest teka Multimedialna. Powstanie jej możliwe było dzięki
wyłącznie ze środków pozyskanych od pozyskaniu środków w ramach programu „Ikonka”.
sponsorów.
Ø Od 2004 roku istnieje dynamicznie rozwijający się internetowy portal gminny
www.nowyduninow.info.pl. Jest to sposób nie tylko na promocję, ale przede wszystkim
sposób na przekazanie informacji o zamierzeniach, planach i codziennej działalności władz
gminy i instytucji współpracujących.
Ø Przy finansowej pomocy ze środków Unii Europejskiej - Phare, wielkim zaangażowaniu
władz gminy oraz Centrum Wspierania Biznesu w Płocku powstało Gminne Centrum
Informacji w Nowym Duninowie. W ten sposób władze samorządowe zabezpieczyły swoim
mieszkańcom dostęp do informacji i pomoc w poszukiwaniu pracy. GCI to także ośrodek, na
którego pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z naszego regionu oraz osoby, które planują
rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach zaś ministerialnego programu „Ikonka”
pozyskano sprzęt komputerowy oraz sieciowy na wyposażenie Biblioteki Multimedialnej,
której siedziba znajduje się w GCI w Nowym Duninowie.
Ø Rozpoczęliśmy budowę sieci komputerowej w Urzędzie Gminy. Jest to podstawowy etap
przygotowujący nas do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, a w fazie
końcowej do zaistnienia e-urzędu.
Ø W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „Pracownie komputerowe dla szkół” gmina pozyskała środki na 2 pracownie komputerowe dla Szkoły
Podstawowej w Soczewce i Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Pozyskane środki
pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ø Powstaje „Internetowe centrum informacji multimedialnej” w bibliotece szkolnej
w Nowym Duninowie. Sprzęt komputerowy w postaci 4 zestawów dobrej klasy pozyskano
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Ø W roku 2002 przy współudziale pozyskanych środków zorganizowano Gminne Centrum
Reagowania. Prócz 2 zestawów komputerowych zostało ono wyposażone w sieć
bezprzewodową oraz agregat prądotwórczy.
Ø Jednym z priorytetów władz gminy jest rozwój sieci teleinformatycznych na terenie gminy.
Współpraca z Telekomunikacją Polską S.A. przyniosła efekty w postaci budowy sieci
światłowodowej. Jest to ogromny postęp w tej dziedzinie. Do roku 2005 żadna
z miejscowości na terenie naszej gminy nie posiadała stałego dostępu do Internetu. Trwająca
współpraca z TP S.A. dotyczy rozbudowy sieci światłowodowej, poszerzenia usług
świadczonych przez operatora oraz planów w tym zakresie na najbliższe 2 lata.

...

NASZYM PROBLEMEM !
Ø Bezrobocie. Dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku oraz
Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku udało się zatrudnić w latach 2002-2005 niespotykaną
dotąd liczbę osób w ramach różnych programów. Niestety, w większości wypadków osoby te
nie znajdują później zatrudnienia. Jest
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25,00%
25,00%
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tych, którzy mają trudności w
20%
poruszaniu się po rynku pracy. Nie
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bezrobociem. Na to zjawisko trzeba
% korzystających z pomocy społecznej
% bezrobotnych
jednak patrzeć dużo szerzej i bardziej
globalnie,
ponieważ
czynniki
Procent osób korzystających z pomocy społecznej oraz % osób
prowadzące do istniejącego stanu są bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym.
bardzo złożone i często niezależne od
działań samych władz gminy.
Ø Zagospodarowanie zatok w Soczewce ze względu na brak tytułu własności
zagospodarowanie tego terenu jest bardzo utrudnione. Nie możliwe jest wciąż umieszczenie
tam stałych elementów.
Ø Zbyt niski budżet gminy na zabezpieczenie bardzo istotnych bieżących i inwestycyjnych
potrzeb mieszkańców, związanych z jakością ich życia, przyszłością młodzieży, a co za tym
idzie gminy.
NASZYM ZAMIERZENIEM !
Ø Kontynuacja budowy i modernizacji dróg gminnych oraz, przy współpracy z Powiatem
Płockim, drogi powiatowej w Lipiankach.
Ø Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym
Duninowie i hydroforni oraz ujęcia wody w Dużym Duninowie
Ø Pozyskanie środków w ramach funduszy unijnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie
terenu parku zabytkowego w Nowym Duninowie i Soczewce oraz współpraca z placówkami
i instytucjami z terenu gminy w zakresie pozyskiwania funduszy z zakresu edukacji, kultury,
sportu i turystyki. M.in. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Ø Intensywna, efektywna promocja Zalewu Włocławskiego i terenów Gostynińsko –
Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a co się z tym wiąże także zagospodarowanie portu
w Nowym Duninowie i zatok w Soczewce.
Ø Budowa sali gimnastycznej w Soczewce. Rozbudowa Gimnazjum w Nowym Duninowie.
Wymiana stolarki w Szkole Podstawowej w Lipiankach.
Ø Dalsza współpraca z instytucjami i nowe działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia
oraz ożywienia lokalnej przedsiębiorczości.
Ø Utrzymanie dobrej współpracy z NZOZ „Rodzina” w celu dalszej poprawy warunków w
zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy oraz rozbudowa istniejącej już infrastruktury
mająca na celu poszerzenie zakresu usług.
Ø Budowa dalszych odcinków chodnika przy drodze krajowej nr 62. Utrzymanie dobrej
współpracy z GDDKiA i władzami Płocka także w zakresie sfinalizowania budowy
III przeprawy mostowej.
Ø Budowa szlaków i ścieżek rowerowych na terenie gminy.
...

