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

odbytej w dniu 28 listopada 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 – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej,
Pani Agnieszka Paradowska – z-ca przewodniczącej GKW,
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.

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi quorum  przy 
którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy . 

Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
obradom   I  (pierwszej)  Sesji  Rady  Gminy  przewodniczył  radny  senior  –  Pan  Bolesław 
Szymański .   

Przewodniczący  obrad sesji radny Pan Bolesław Szymański otworzył pierwszą sesję Rady 
Gminy VII kadencji powitał wszystkich uczestników, stwierdził prawomocność obrad . 

Zgodnie  z  proponowanym  porządkiem  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy 
poprzedniej kadencji, Przewodniczący obrad przystąpił do jego realizacji .

Ad. 2 Wręczenie zaświadczeń przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej 
w Nowym Duninowie o wyborze Radnych . 

Pani Ewa Romańska Przewodnicząca Gminnej  Komisji  Wyborczej poinformowała o  pracy 
Gminnej  Komisji  oraz  o   przebiegu  wyborów,  pogratulowała  Wójtowi  Panu  Mirosławowi 
Krysiakowi ponownego wyboru na stanowisko Wójta Gminy Nowy Duninów, pogratulowała 
radnym wyboru na funkcję radnego . 

Następnie  Przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Wyborczej  Pani  Ewa  Romańska   wręczyła 
radnym zaświadczenia o ich wyborze na funkcję  Radnego, a Pani Agnieszka Paradowska 
wręczyła radnym oraz Panu Wójtowi po jednej róży.
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Ad. 3  Złożenie ślubowania przez radnych.

Przewodniczący Obrad  Sesji Pan Bolesław Szymański poinformował o zasadach ślubowania, 
a następnie odczytał rotę ślubowania –  

treść ślubowania:

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego  

sprawować  godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej  

mieszkańców” . 

Po odczytaniu roty  wywołani kolejno z listy radni powstając wypowiadali słowo „Ślubuję” 
dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”  .
Ślubowanie złożyli wszyscy radni obecni na sesji.
                                                             
Ad. 4 Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy,

Przewodniczący Obrad  Sesji Pan Bolesław Szymański poprosił Wójta Gminy Pana Mirosława 
Krysiaka o złożenie ślubowania,  

Wójt złożył ślubowanie o treści:

„ Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy,  Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 5  Przyjęcie porządku obrad  sesji. 

Przewodniczący Obrad Sesji  pan Bolesław Szymański  zapytał , czy są uwagi lub  inne 
propozycje do proponowanego porządku obrad . 
- Nie zgłoszono zmian ani uwag do proponowanego porządku obrad . 
 
Przewodniczący Obrad Sesji poddał pod przegłosowanie proponowany porządek obrad sesji .
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych 
Wynik głosowania : 
            Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 
            głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący Obrad  stwierdził , że porządek obrad został przyjęty .

Przyjęty porządek obrad  

1. Otwarcie sesji;
2. Wręczenie zaświadczeń przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej 

w Nowym Duninowie o wyborze Radnych i Wójta;
3. Złożenie ślubowania przez Radnych;
4. Złożenie ślubowania przez Wójta;
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5. Ustalenie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad;
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 -przeprowadzenie głosowania (tajnego),
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego.

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora;
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- przeprowadzenie głosowania (tajnego),
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego.

9. Poinformowanie Rady o stanie budżetu gminy.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

Ad.  6  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy  

Przewodniczący Obrad Pan Bolesław Szymański poprosił radnych o zgłaszanie  kandydatów 
na Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Bolesław Szymański  zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Pietrzaka,
Radny Stanisław Więckowski zgłosił kandydaturę Pani Anny Dębskiej.
Oboje kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy nie zgłoszono . 
Przewodniczący  Obrad  Pan  Bolesław  Szymański  zgłosił  wniosek  o  zamknięcie  listy 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy, zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie . 
    Rada Gminy w głosowaniu jawnym,  jednogłośnie przegłosowała zamknięcie listy.  
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
           Za zamknięciem listy głosowało – 15 radnych 
           głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
 

Przewodniczący  obrad  Pan  Bolesław  Szymański  poinformował,  że  wybory 
Przewodniczącego  Rady  Gminy  odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym,  w  tym  celu  należy 
powołać Komisje Skrutacyjną .
Przewodniczący Obrad zaproponował powołać 3 osobową  Komisję Skrutacyjną . 

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych : 
- Pana Henryka Ciurlej,
- Pana Stanisława Więckowskiego,
- Panią Agnieszkę Błaszczak.
Wszyscy radni zgłoszeni do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na prace w Komisji. 

Radny Pietrzak Andrzej zaproponował zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej. 
Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej 
    Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu udział brało 15 radnych 

3



Wynik głosowania:
          Za przyjęciem składu osobowego Komisji głosowało – 15 radnych, 
          głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było, 
Przewodniczący obrad stwierdził , że skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej  została Pani Agnieszka Błaszczak. 
Komisja  przygotowała  zasady   głosowania   (  zasady  głosowania  stanowią  załącznik  do 
niniejszego protokółu) i przedstawiła je Radzie .
Komisja  przygotowała karty  do głosowania  tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy . 
Na  karcie  do  głosowania  umieszczono  imiona  i  nazwiska  kandydatów  w  kolejności 
alfabetycznej.  
Karty do głosowania zostały opatrzone pieczątką „Rada Gminy Nowy Duninów „ 
    

Komisja  wyjaśniła zasady głosowania,  po dokonaniu głosowania przez radnych,   i 
wrzuceniu kart do urny  Komisja Skrutacyjna przystąpiła do podliczenia głosów. 
Po ustaleniu wyników głosowania przez Komisję. Komisja sporządziła protokół. 
    

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pani Agnieszka Błaszczak  odczytała protokół z 
ustalenia wyników wyboru informując o liczbie otrzymanych głosów przez poszczególnych 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy:

Radna Anna Dębska - otrzymała liczbę głosów - 3,
Radny Andrzej Pietrzak  - otrzymał liczbę głosów -11.

Pani  Agnieszka  Błaszczak  poinformowała,  że  w  urnie  była  jedna  karta  bez  wskazania 
kandydata na przewodniczącego rady.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że na Przewodniczącego Rady Gminy 
został wybrany - Pan Andrzej Pietrzak,
Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  oraz  karty  tajnego  głosowania  stanowią  załącznik  do 
niniejszego protokółu. 

    Przewodniczący  obrad  Pan  Bolesław  Szymański  pogratulował  Panu  Andrzejowi 
Pietrzakowi,  wyboru  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  i  życzył 
owocnej pracy, następnie poprosił Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Pietrzaka o 
dalsze prowadzenie obrad sesji . 

    Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za zaufanie i 
wybór  na Przewodniczącego  Rady Gminy,  powiedział,  że  rozpoczyna prace w radzie  już 
siódmą  kadencję.  Powiedział,  że  oferuje  ze  swojej  strony  współpracę,  daleko  idący 
obiektywizm w prowadzeniu obrad sesji, powiedział, że pragnie być przewodniczącym rady 
wszystkich  radnych  bez  względu  na  poglądy  czy  legitymację  polityczną.  Powiedział,  że 
deklaruje daleko idącą współprace z Wójtem Gminy, w tym trudnym okresie kiedy przed 
nami ostatnie tak duże rozdanie środków unijnych, powiedział, że będzie wspierał razem z 
radą działania Wójta,  po to aby pozyskać jak najwięcej  środków z Unii  Europejskiej,  dla 
dobra  mieszkańców  naszej  gminy.  Powiedział,  że  będzie  dbał  o  zrównoważony  rozwój 
wszystkich miejscowości gminy Nowy Duninów. 

Następnie podjął dalsze prowadzenie obrad sesji . 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak odczytał uchwałę Rady Gminy w sprawie 
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Duninów, który został wybrany w 
tajnym głosowaniu. 

Ad. 7  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów 
na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy .
    Radny Jerzy Nowacki zgłosił  kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy radnego 
Bolesława Szymańskiego  . 
       Pan Bolesław Szymański wyraził zgodę na kandydowanie . 

Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zamkniecie listy kandydatów . 

Wniosek  o  zamknięcie  listy  Kandydatów  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy 
Przewodniczący Rady  Pan Andrzej Pietrzak poddał pod głosowanie .
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przegłosowała zamknięcie listy kandydatów 
na Wiceprzewodniczącego. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
           Za zamknięciem listy głosowało – 15 radnych 
           głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 

Przewodniczący Rady Gminy  zaproponował,  żeby skład Komisji  Skrutacyjnej  do ustalenia 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, pozostał ten sam. Radni wyrazili na to zgodę.
Poddano  pod  głosowanie  przyjęcie  składu  osobowego  Komisji  Skrutacyjnej  do 
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego w składzie:  
- Pana Henryka Ciurlej,
- Pana Stanisława Więckowskiego,
- Pani Agnieszki Błaszczak.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej  
W głosowaniu udział brało 15 radnych 
Wynik głosowania : 
             Za przyjęciem składu komisji głosowało – 15 radnych ,
             głosów przeciwnych i wstrzymujących się  – nie było ,          
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została ponownie Pani Agnieszka Błaszczak.
Komisja  przygotowała  zasady   głosowania  (  zasady  głosowania  stanowią  załącznik  do 
niniejszego protokółu) i przedstawiła je Radzie .
Komisja  przygotowała  karty  do  tajnego  głosowania  w  sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy . 
Na karcie do głosowania umieszczono imię i nazwisko  kandydata. 
Karty do głosowania zostały opatrzone pieczątką „Rada Gminy Nowy Duninów „ 
    
Komisja   wyjaśniła  zasady  głosowania,   po  dokonaniu  głosowania  przez  radnych,     i  
wrzuceniu kart do urny  Komisja Skrutacyjna przystąpiła do podliczenia głosów  . 
Po ustaleniu wyników głosowania przez Komisję, Komisja sporządziła protokół . 
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    Przewodnicząca Komisji Pani Agnieszka Błaszczak odczytała protokół z ustalenia wyników 
wyboru informując że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Pan Bolesław Kazimierz 
Szymański – uzyskując głosów 15.
(protokół  Komisji  Skrutacyjnej  oraz  karty  tajnego  głosowania  stanowią  załącznik  do 
niniejszego protokółu) .                                                          
     
Radny  Bolesław  Szymański  podziękował  za  wybranie  na  wiceprzewodniczącego  rady,  za 
okazane zaufanie. Powiedział, że jako wiceprzewodniczący rady będzie owocnie pracował dla 
dobra naszej gminy, oraz zagwarantował dobra współpracę z przewodniczącym rady gminy i 
wójtem oraz sołtysami. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Nowy Duninów który został wybrany w tajnym 
głosowaniu .

Ad. 8  Informacja o stanie budżetu gminy.  

Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak pogratulował radnym pozytywnej weryfikacji społecznej i 
dobrego wyniku oraz przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu rady gminy. 

Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak wspomniał także o zgodnej realizacji zadań, które są w 
planach  tak  by  na  pierwszym  miejscu  było  dobro  mieszkańców  oraz  aby  służyły  one 
rozwojowi Gminy Nowy Duninów.

Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak podziękował sołtysom za dotychczasową współpracę oraz 
zaprosił  ich do kolejnej współpracy na kadencję 2014-2018. W związku z nadchodzącymi 
wyborami sołtysów Pan Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak powiedział,  że z uwagi na tak 
dobrą pracę ma nadzieję, iż nadal tak pozostanie jak jest.

Wójt  Gminy  Pan Mirosław Krysiak zagwarantował  zrównoważony rozwój miejscowości  na 
terenie  Gminy  Nowy  Duninów.  Powiedział  także,  iż  zawsze  dążył  do  tego  aby  Gmina 
rozwijała  się  na  całym  obszarze  a  nie  tylko  w  wybranej  miejscowości,  gdyż  każda 
miejscowość  ma  inne  problemy.  Zatem  zakres  wsparcia  lub  zakres  realizacji  inwestycji 
zostanie uzależnionych od występujących czynników. 

W  podsumowaniu  Wójt  Gminy  Pan  Mirosław  Krysiak  powiedział,  że  jego  dywizą  jest 
zrównoważony  rozwój  miejscowości  Gminy  Nowy  Duninów.  Wójt  Gminy  wyraził  także 
nadzieję, przekonanie, że przy wsparciu rady Gminy oraz sołtysów uda się dalej rozwijać 
Gminę, którą określił jako „piękną małą Ojczyznę”.

Wójt  Gminy  Pan Mirosław Krysiak  podziękował  administracji  za  pracę,  która  jest  bardzo 
owocna.

Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak przedstawił radnym stan budżetu za rok 2014.
      

Wydatki:

Plan 13.096.318,07 Wykonanie 11.136.010,87 tj.85,03%
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w tym:
wydatki bieżące 11.382.018,39
wydatki majątkowe   1.714.299,68

Dochody:    

Plan 13.051.072,57     Wykonanie 10.917.975,12 tj. 83,66%
w tym:      
dochody bieżące:        11.802.731,89
dochody  majątkowe:         1.248.340,68

Zadłużenie:
3.890.500,- zadłużenie na 31 grudnia 2013r
   503.440,- pożyczka na wyprzedzające finansowanie
   256.500,- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  -759.940,-       spłaty kredytów i pożyczek
3.890.500,- zadłużenie na 31 grudnia 2014 roku. 

Wójt  Gminy  Pan  Mirosław  Krysiak  dodatkowo poinformował,  że  nasza  gmina  ma 
bardzo niski budżet i potrzebne nam są środki na kolejne inwestycje. 
Informację na piśmie o stanie budżetu za rok 2014 otrzymali również radni.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował  o  obowiązku  złożenia  oświadczeń 
majątkowych przez radnych, wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwsze 
oświadczenie majątkowe radny składa w ciągu 30 dni od dnia ślubowania, więc ostateczny 
termin  złożenia  oświadczenia  to  28  grudnia  2014  roku.  Oświadczenia  w  dwóch 
egzemplarzach należy złożyć : - radni do Przewodniczącego Rady Gminy , Przewodniczący 
Rady Gminy i Wójt  do Wojewody. 
Druki oświadczeń  zostały przekazane  wszystkim radnym . 
Poinformowano radnych, że nie złożenie oświadczenia w terminie powoduje pewne sankcje 
które określa ustawa o samorządzie gminnym. 
Wszystkim Radnym przekazany został projekt budżetu gminy na 2015 rok wraz z projektem 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
     
Ad. 9 Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  zamknął  obrady  I  (pierwszej)  sesji  Rady  Gminy 
wypowiadając słowa : Zamykam obrady I sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie. 
Obrady sesji zakończona o godz. 1040.

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowy Duninów

       /-/ Andrzej Pietrzak

Protokółowała: 
Magdalena Kalwas
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