
Protokół Nr II/10
Sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

z dnia 06 grudnia 2010 roku 

W obradach Sesji II sesji Rady Gminy udział wzięli Radni rady Gminy zgodnie z listą 
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu . 
W  obradach  sesji  również  brali  udział  sołtysi  oraz  zaproszeni  goście  zgodnie  z 
załączoną listą obecności .
Pracownicy Urzędu Gminy biorący udział w obradach sesji :  
Wójt Gminy – Pan Mirosław Krysiak 
Z-ca Wójta – Pan Leszek Podkański 
Sekretarz Gminy – Pani Teresa Szamańska 
Skarbnik Gminy – Pani Alina Szymkowiak 
Kierownik Raf. Rozwoju Gospodarczego – Pan Krzysztof Piłatowicz 
Kierownik Ref. OiSO – Bożena Kopeć 
Inspektor – Magdalena Kalwas  

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy  
Przewodniczący  Rady  Gminy  otworzył  II  sesję  Rady  Gminy,  powitał  wszystkich 
uczestników obrad oraz stwierdził prawomocność obrad . 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że jest wyłożony do wglądu protokół z I 
(pierwszej ) sesji  Rady Gminy . 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak stwierdził , że wszyscy otrzymali 
porządek obrad II sesji Rady Gminy , zapytał , czy są propozycje zmian do porządku 
obrad ? 
    Zmianę do porządku obrad zgłosił Wójt Gminy Mirosław Krysiak  polegającą na 
wprowadzeniu  dodatkowego  projektu  uchwały  w  sprawie:  uchwała  zmieniająca 
uchwałę budżetową gminy Nowy Dunuinów na 2010 rok .  Wójt wyjaśnił jakich zmian 
uchwała dotyczy, między innymi  w tej uchwale są wprowadzanie do budżetu gminy 
środki jakie gmina otrzymała z zewnątrz, dotyczą one Straży Pożarnych , następnie 
dotacje  wynikające  z  porozumienia  z  Wójtami  Gmin  odnośnie   partycypacji  w 
zatrudnieniu Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, następnie dotyczą decyzji 
Wojewody  Mazowieckiego  zwiększające  środki  na  zasiłki  stałe  które  trzeba 
wprowadzić oraz umowa zawarta z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na 
realizację programu „Zagrajmy o sukces” , te środki są już przyznane tylko trzeba je 
wprowadzić do budżetu gminy . 
     Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił  ,  że zmiana była  by wprowadzona w 
punkcie 4 porządku obrad jako podpunkt 7.
     Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną zmianę .
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgłoszoną zmianę przyjęła . 
W głosowaniu brało udział  15 radnych .
Wynik głosowania : 
          Za przyjęcie zmiany głosowało – 15 radnych 
          głosów przeciwnych i wstrzymujących się - nie było
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Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  zmiana  w  porządku  obrad  została 
przyjęta. 
                                                          

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany porządek 
obrad wraz z przyjętą poprawką  . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych . 
Wynik głosowania : 
         Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że porządek obrad II sesji został przyjęty . 
Przyjęty porządek obrad 
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad . 
2. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy . 
3. Interpelacje , postulaty i zapytania radnych .
4. Podjecie uchwał w sprawach : 

1) powołanie składu osobowego Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Nowy 
Duninów na kadencję 2010- 2014 rok.

2) powołanie składu osobowego Komisji EKST i SS Rady Gminy Nowy 
Duninów na kadencję 2006 - 2010 rok . 

3) powołanie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady 
Gminy Nowy Duninów na kadencję 2006 – 2010 rok 

4) powołanie Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Nowy 
Duninów  

5) powołanie  Przewodniczącego  Komisji  ds.  EKST  i  SS  Rady  Gminy 
Nowy Duninów 

6) powołanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady 
Gminy Nowy Duninów . 

7) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy nowy Duninów na 2010 rok 
5. Sprawy różne . 
6. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania. 
7. Zakończenie obrad .  

Ad. 2    Złożenie ślubowania  przez Wójta Gminy   

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Pietrzak  poprosił  Pana  Mirosława 
Krysiaka Wójta Gminy wybranego po raz trzeci na Wójta  w powszechnych wyborach 
o złożenie ślubowania . (wybrany w wybory w dniu 21 listopada 2010 roku)

Pan Mirosław Krysiak – Wójt Gminy  złożył ślubowanie wypowiadając osobiście treść 
ślubowania :  „ Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję , że dochowam 
wierności  prawu,  a  powierzony  mi  urząd  sprawować  będę  tylko  dla  dobra 
publicznego i  pomyślności  mieszkańców gminy”   dodają słowa „Tak mi  dopomóż 
Bóg” .
    Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  Panu  Wójtowi  a  następnie  złożył 
gratulacje .
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    Pani  Ewa  Romańska  Przewodnicząca Gminnej  Komisji  Wyborczej   wręczyła 
Wójtowi  stosowne  zaświadczenie  o  wyborze  na  Wójta  Gminy  jednocześnie 
pogratulowała wyboru  oraz życzyła owocnej pracy .

Wójt  Pan  Mirosław  Krysiak  podziękował  za  udział  w  wyborach,  podziękował 
społeczeństwu   że   obdarzyło   Wójta   zaufaniem  na  kolejną  kadencję.  Wójt 
podkreślił, że tak jak poprzednie kadencje, tak i ta kontynuacją będzie kontynuacją 
kontynuacji wszystkich spraw związanych z rozwojem gminy . Wójt będzie dążył do 
tego , żeby relację między Radą Gminy a Wójtem oraz z instytucjami z którymi gmina 
współpracuje układały się w sposób bardzo poprawny . Wójt jest przekonany , że 
kadencja 2010 – 2014 będzie równie dobrą kadencją dla mieszkańców gminy Nowy 
Duninów, że podczas tych czterech lat uda się wspólnie kolejne dobre rzeczy zrobić 
na  rzecz  wspólnoty  samorządowej  .  Wójt  życzył  wszystkim  ,  żeby  dzięki  dobrej 
współpracy nasza gmina była nadal spostrzegana  jako gmina najlepiej rozwijająca 
się na północnym Mazowszu .  

Ad. 3   Interpelacje , postulaty i zapytania radnych   
Interpelacji , postulatów ani zapytań  radni nie zgłosili . 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie obrady zostały wznowione .  

Ad. 4    Podjecie uchwał w sprawach   

Projekt uchwały Nr 1 w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Rewizyjnej 
Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 2010 – 2014 roku . 
   
    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w Regulaminie Rady Gminy Nowy 
Duninów nie ma zapisu dotyczącego składów ilościowych komisji .
Przewodniczący poinformował  o  składach  ilościowych  poszczególnych  komisji   w 
poprzedniej kadencji tj.  Komisja Rewizyjna była w składzie 4 osobowym , pozostałe 
dwie Komisje w składzie 5 osobowym . 
Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  ,  żeby  składy  osobowe   Komisji 
pozostały  w  takiej  samej  liczbie   jak  były  poprzednie  .  Zapytał  radnych  czy  jest 
akceptacja takich składów ilościowych , lub czy są inne propozycje . 
   Radny  Pan Grzegorz Śpiegowski uważa, że Komisja Rewizyjna też powinna liczyć 
5 osób , uzasadnił to tym , że przy głosowaniu w komisji  przy składzie 4 (cztero) 
osobowym może dojść do takiej sytuacji , że nie będzie możliwe większościowego 
przegłosowania. W związku z powyższym , żeby uniknąć takiej sytuacji proponuje , 
żeby Komisja Rewizyjna również liczyła 5 osób.  
     Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak zaproponował, żeby składy 
wszystkich  trzech komisji były 5 osobowe . 
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną propozycje , żeby 
wszystkie trzy komisje liczyły po 5 osób  .    
    Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie wniosek przyjęła . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych .
Wynik głosowania : 
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          Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych 
          głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zgłoszony wniosek został przyjęty . 
Projekt uchwały Nr 1 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 2010 – 2014 roku . 

   
Przewodniczący Rady Gminy poprosił  o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji 
Rewizyjnej . 
Do składy Komisji Rewizyjnej zgłoszono radnych : 

1. Pana Śpiegowskiego Grzegorza 
      2.  Pana Michalskiego Wiesława

3.   Pana Lewandowicza Wiesława  
2. Pana  Krysiaka Włodzimierz 
3. Pana  Wiśniewskiego Leszka  
4. Pana  Woźnikowskiego Dariusza  
5.  Pana Waćkowskiego Sławomira 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał zgłoszonych kandydatów , czy wyrażają zgodę 
na kandydowanie do komisji rewizyjnej . 
Ze zgłoszonych kandydatów 6 radnych wyraziło zgodę tj. 
     Pan Grzegorz Śpiegowski 
     Pana Michalskiego Wiesława
    Pana Lewandowicza Wiesława  
    Pana  Krysiaka Włodzimierz 
    Pana  Wiśniewskiego Leszka  
    Pana  Woźnikowskiego Dariusza  
Jeden  radny nie wyraziło zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej tj. 
 -  Pana Waćkowskiego Sławomira.

W związku z tym ,  że  zgłoszonych  kandydatów (  w liczbie  6)  jest  więcej  aniżeli 
została ustalona liczba składu komisji (skład komisji ustalona na  5 osobowy) należy 
przeprowadzić głosowanie na poszczególnych kandydatów .  
     Radni zgłosili , żeby to było głosowanie imienne .
Przewodniczący Rady Gminy zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie  wniosek przyjęła .
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
         Za głosowaniem imiennym głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził ,  że wniosek został przyjęty.         
Rada  Gminy  zdecydowała  ,  że  skład  Komisji  Rewizyjnej  zostanie  wybrany  w 
głosowaniu imiennym . 
     W  celu  przeprowadzenia  głosowania  imiennego   należy  powołać  komisję 
skrutacyjną  

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych : 
      Panią  Ewę Kowalak  
      Pana  Sławomira Waćkowskiego 
      Pana  Edwarda Stańskiego 
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Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracy w komisji .
Więcej osób do składu komisji skrutacyjnej nie zgłoszono.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Pietrzak    poddał  pod  głosowanie 
przyjęcie  składu  osobowego  Komisji  Skrutacyjnej  w  w/w  składzie   do 
przeprowadzenia wyboru Komisji Rewizyjnej 
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 ,          

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej  została Pani Ewa Kawalak 
Komisja  przygotowała  regulamin  imiennego  głosowania   (  regulamin  głosowania 
imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokółu)  .
Komisja  przygotowała  karty  do  głosowania  imiennego  w  sprawie  wyboru  składu 
osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy na kadencję 2010 – 2014 
Na  karcie  zostały   umieszczone   nazwiska  i  imiona    kandydatów  w kolejności 
alfabetycznej  
Karty do głosowania zostały opatrzone pieczątką  nagłówkową  „Rada Gminy Nowy 
Duninów „ 
   Komisja  wyjaśniła zasady głosowania , oraz rozdała imienne  kartki do głosowania, 
po  dokonaniu  głosowania  przez  radnych  Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do 
podliczenia głosów  . 
    Po ustaleniu wyników głosowania przez , Komisja sporządziła protokół . 
    Przewodnicząca Komisji  Skrutacyjnej  Pani  Ewa Kowalak  odczytał  protokół  z 
ustalenia wyników wyboru informując że do składu osobowego Komisji  Rewizyjnej 
zostali wybrani radni którzy otrzymali największą ilość głosów tj. 
    Pan Lewandowicz Wiesław  
    Pan Michalski Wiesław
    Pan  Śpiegowski Grzegorz
    Pan  Wiśniewski Leszek  
    Pan Woźnikowski  Dariusz  
(protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty imiennego głosowania stanowią załącznik 
do niniejszego protokółu) .

Głosowanie  uchwały  Nr  1 w  sprawie  powołania  składu  osobowego  Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Duninów . 
       Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z wybranymi w 
głosowaniu imiennym  składem osobowym komisji i poddał ją pod głosowanie .     
     Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie  uchwałę przyjęła . 
W głosowaniu udział brało 15 radnych .                                                       
Wynik głosowania : 
          Za przyjęciem uchwały glosowało - 15 radnych , 
          głosów przeciwnych i wstrzymujących się  - nie było        
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że uchwała została przyjęta . 
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Projekt uchwały Nr 2  w sprawie powołania składu  osobowego Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego  Rady Gminy Nowy Duninów na kadencje 2010 – 2014 rok . 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił  o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji 
Rozwoju Gospodarczego   . 
Do składy Komisji Rozwoju Gospodarczego  zgłoszono radnych : 

1. Pana Waldemara Kijka 
2. Pana Sławomira Waćkowskiego , 

                                                               

3. Pana Bolesława Szymańskiego, 
4. Pana Piotra Kijka , 
5. Pana Jerzego Nowackiego  

Więcej   osób do składu komisji  nie  zgłoszono ,  wszyscy  zgłoszeni  radni  wyrazili 
zgodę na kandydowanie . 
W związku z tym , że zgłoszono 5 kandydatów do Komisji Rozwoju Gospodarczego 
tj.  tyle ile ma liczyć komisja – Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak 
zaproponował głosowanie  na wszystkich zgłoszonych kandydatów razem . 
Radni nie wnieśli sprzeciwu .
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony skład osobowy do 
Komisji Rozwoju Gospodarczego . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła skład osobowy komisji 
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
         Za zgłoszonymi kandydatami do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego
         głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 

Głosowanie uchwały nr 2 w sprawie powołania składu  osobowego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego  Rady Gminy Nowy Duninów na kadencje 2010 – 2014 rok .
       Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt uchwały wraz z przyjętym 

składem osobowym  tj.  
1. Pan Waldemar Kijek 
2. Pan Sławomir Waćkowski , 
3. Pan Bolesława Szymański, 
4. Pan Piotr Kijek , 

   5.  Pan Jerzy Nowacki .  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawioną uchwałę  poddał  pod głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie   uchwałę przyjęła. 
W głosowaniu udział brało 15 radnych 
         Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący stwierdził , że uchwała została przyjęta . 

Projekt uchwały Nr 3  w sprawie powołania składu  osobowego Komisji  Edukacji 
Kultury  Sportu  Turystyki  i  Spraw  Społecznych  Rady  Gminy  Nowy  Duninów  na 
kadencje 2010 – 2014 rok . 
     Przewodniczący Rady Gminy przypomniał , że skład osobowy tej komisji został 
ustalony w liczbie  5 radnych . 
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił  o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji 
EKST i SS  . 
Do składu Komisji EKST i SS zgłoszono radnych : 

   1.  Panią Ewę Kowalak  
2. Pana Andrzeja Pietrzaka  
3. Pana  Edwarda Stańskiego 
4. Pana Marka Kamińskiego 
5. Pana Włodzimierza Krysiaka   

Z zgłoszeni  kandydaci , wyrazili zgodę  na kandydowanie do komisji EKST i SS . 
                                                              

Więcej  osób do składu komisji nie zgłoszono.  
    Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  cały   zgłoszony  skład 
osobowy do Komisji  Edukacji Kultury Sportu Turystyki i Spraw Społecznych. 
Rada  Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów  przyjęła skład osobowy 
komisji .
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
   Za zgłoszonymi kandydatami do składu Komisji EKST i SS głosowało – 14 radnych 
   głosów przeciwnych  – nie było 
   wstrzymało się od głosu – 1 radny 

Głosowanie projektu uchwały Nr 3 w sprawie powołania składu  osobowego Komisji 
Edukacji  Kultury Sportu  Turystyki  i  Spraw Społecznych  Rady Gminy Nowy 
Duninów na kadencje 2010 – 2014 rok .

     Przewodniczący Rady Gminy Przedstawił  projekt  uchwały  wraz  z  przyjętym 
składem osobowym komisji tj. 

  1.  Panią Ewę Kowalak  
     2. Panem Andrzejem Pietrzakiem  

  3. Panem  Edwardem Stańskim 
  4. Panem  Markiem Kamińskim 

     5. Panem Włodzimierzem Krysiakiem   
Przewodniczący Rady Gminy przedstawioną uchwałę  poddał  pod głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym , jednogłośnie   uchwałę przyjęła. 
W głosowaniu udział brało 15 radnych 
         Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
         głosów przeciwnych i wstrzymujących się – nie było 
Przewodniczący stwierdził , że uchwała została przyjęta . 

Projekt uchwały Nr 4 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Pietrzak   poprosił  o  zgłaszanie 
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pośród członków komisji  . 
 Zgłoszono dwie kandydatury :
          Pana Grzegorza Śpiegowskiego . 
          Pana Wiesława Michalskiego .
Więcej kandydatów nie zgłoszono .
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie .
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     Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  kolejność  głosowania  nad 
kandydatami  według kolejności zgłoszeń . 
Jako pierwszy został zgłoszony Pan Grzegorz Śpiegowski  
    Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kolejno , 1) kandydaturę 
Pana Grzegorza Śpiegowskiego,  2) Kandydaturę Pana Wiesława Michalskiego.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych 
         Za kandydaturą Pana Grzegorza Śpiegowskiego głosowało  – 7  radnych 
         Za kandydaturą Pana Wiesława Michalskiego głosowało – 8 radnych 
Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  Rada  Gminy  większością  głosów  na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrała Pana Wiesława Michalskiego. 

                                                            

Głosowanie projekt uchwały Nr 4 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  
      Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak przedstawił projekt uchwały 
wraz  z  wybranym  Przewodniczącym  Komisji  Rewizyjnej  Panem  Wiesławem 
Michalskim  i poddał pod głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę.
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
            Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych 
            głosów przeciwnych – nie było 
            wstrzymał się od głosu – 1 radny 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta .

Projekt  uchwały  nr  5  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego  Rady Gminy Nowy Duninów .

     Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Pietrzak   poprosił  o  zgłaszanie 
kandydatów  na  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego    z  pośród 
członków komisji  .
    Zgłoszono kandydaturę Pana Waldemara Kijka   
Pan Waldemar Kijek wyraził zgodę na kandydowanie . 
Więcej kandydatów nie zgłoszono .
     Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę 
Pana Waldemara Kijka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego . 
W głosowaniu brało udział 15 radnych   
           Za kandydaturą Pana Waldemara Kijka głosowało – 14 radnych 
           głosów przeciwnych – nie było 
           wstrzymał się od głosu – 1 radny 
Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdził,  że  Rada  Gminy  większością  głosów  na 
Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  wybrała  Pana  Waldemara 
Kijka.

Głosowanie projektu uchwały nr 5 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Nowy Duninów .
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     Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak przedstawił projekt uchwały 
wraz  z  wybranym  Przewodniczącym  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego   Panem 
Waldemarem Kijkiem  i poddał pod głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
            Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
            głosów przeciwnych i wstrzymujących się  – nie było           
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta .

Projekt  uchwały  nr  6  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji 
Kultury Sportu  Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów .

     Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Pietrzak   poprosił  o  zgłaszanie 
kandydatów na Przewodniczącego Komisji EKST i SS  z pośród członków komisji  . 
                                                               

Zgłoszono kandydaturę Panią Ewę Kowalak     . 
Więcej kandydatów nie zgłoszono .
Pani Ewa Kawalak wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji 
EKST i SS  . 
      Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę 
Pani Ewy Kowalak na Przewodniczącą  Komisji  Edukacji Kultury Sportu  Turystyki i 
Spraw Społecznych  . 
W głosowaniu brało udział 15 radnych   
           Za kandydaturą Ewy Kowalak  głosowało – 15 radnych 
           głosów przeciwnych i wstrzymujących się  – nie było            
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie wybrała Panią 
Ewę Kowalak na  Przewodniczącą Komisji Edukacji Kultury Sportu  Turystyki i Spraw 
Społecznych  . 
Głosowanie projektu uchwały nr 6 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Edukacji Kultury Sportu Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów . 
   
     Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak przedstawił projekt uchwały 
wraz z wybranym Przewodniczącym Komisji  EKST i  SS   Panią Ewą Kowalak  i 
poddał pod głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
            Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
            głosów przeciwnych i wstrzymujących się  – nie było           
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta .

Projekt  uchwały  nr  7  w  sprawie:  zmieniająca  uchwałę  budżetową  Gminy  Nowy 
Duninów na 2010 rok
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       Wójt Gminy Pan Mirosław Krysiak  przedstawił projekt uchwały, poinformował o 
wprowadzonych środkach do budżetu i na co zostały przeznaczone . Poprosił Radę 
Gminy o przyjęcie przedstawionej uchwały .
Pani  Alina Szymkowiak Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały .     
Pytań do uchwały nie wniesiono .
     Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  przedstawiony  projekt 
uchwały .
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu brało udział 15 radnych 
Wynik głosowania : 
            Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych 
            głosów przeciwnych i wstrzymujących się  – nie było           
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta .

Ad. 5    Sprawy różne   
     Pan Starzyński Stanisław Sołtys wsi Lipianki poinformował , że na terenie jego 
sołectwa  są  takie   osoby  które  same  w  tą  zimę  sobie  nie  poradzą  ,  prosi  o 
zainteresowanie się tymi osobami i udzielenie im pomocy w formie dowiezienia opału 
może żywności , ponieważ te osoby są nie zaradne .  
                                                                                  

Wójt   Pan  Mirosław Krysiak  odpowiadając  na    poruszony   temat   przez 
Sołtysa , poinformował, że takimi sprawami zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Nowym  Duninowie,  Wójt  prosi  Pana  sołtysa  o  przekazanie  tych 
informacji imiennie, kogo te sprawy dotyczą ,  do GOPS . 
    Pan Piotr Kijek Radny zgłosił , że w Soczewce nie wszystkie drogi gminne są 
odśnieżane  tj.  k.  Pana  Jankowskiego,  Szadkowskiego  ,  za  p.  Urbańską  k. 
Kępczyńskiego,  oraz  do  budynków  od  strony  grobli  żeby  operatorzy  wiedzieli  o 
wszystkich drogach , można powiadomić radnego z tego terenu o odśnieżaniu to 
radny pokaże które jeszcze drogi należy odśnieżyć . 
     Wójt poinformował, że do akcji odśnieżania terenów gminnych były zatrudnione 
dwa  sprzęty  jeden  pług  gminny  ,  drugi  wspomagał  zatrudniony  dodatkowo  Pan 
Lewandowski ze swoim sprzętem . Wójt prosi , że jeżeli gdzieś jest pominięta jakaś 
droga to należy dzwonić do Urzędu i powiadomić , nie zawsze operator zna teren . 
Wójt poinformował, że dniu jutrzejszym dojedzie sprzęt gminny i w tych miejscach 
odśnieży .    
     Pani Ewa Kowalak Radna  zwróciła uwagę , żeby jakość tego odśnieżania była w 
miarę  dobra  ,  takim   przykładem  złego  odśnieżenia  jest  teren,  parking  przed 
budynkiem Urzędu Gminy , zalega śnieg i trudno jest zaparkować . 
      Pani  Agnieszka Błaszczak Sołtys  wsi  Popłacin  prosi  ,  żeby uczulić  służby 
powiatowe do odśnieżania drogi powiatowej Popłacin – Brwilno – Soczewka , kursuje 
tą drogą autobus linii  MPK   

„8”  gdzie dojeżdżają dzieci  do szkół.  W jednym dniu 
dzieci  nie  poszły  do  szkoły  bo  autobus nie  mógł  przejechać ,  oraz   żeby sypać 
piaskiem odcinek na wyjeździe z drogi powiatowej na krajową w Popłacinie .
     Wójt będzie interweniował w tej sprawie do służb powiatowych o odśnieżanie tej 
drogi . 
     Pan Waldemar Kijek  Radny ,  sprawa odśnieżania chodników ,  Pan Radny 
zapytał,  czy  w tych  miejscach gdzie  są  pola  lub  brak  właścicieli,  czy nie  można 
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odśnieżyć chodników w tych miejscach pracownikami zatrudnionymi w ramach robót 
publicznych .     
     Wójt poinformował, że odśnieżanie chodników należy do obowiązku właściciela 
działki , tam gdzie tych właścicieli nie ma będzie odśnieżone przez Gminę, jeż w dniu 
dzisiejszym pracownicy zaczęli odśnieżać .  
     Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak  poinformował, że następna 
sesja planowana jest na dzień 29 grudnia br.  Przewodniczący prosi 
Przewodniczących Komisji o przygotowanie planów pracy .
     Wójt  Gminy  poinformował,  że  po  raz  kolejny  zostały  wystawione  działki  do 
sprzedaży w Dzierząznie , jedna działka w Soczewce przetarg na odbędzie się 4 
stycznia 2011 roku . Wójt prosi o informowanie wśród znajomych o tym fakcie . 
     Pan Wiesław Michalski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  dotyczy planu pracy 
komisji  ,  ponieważ  sesja  budżetowa  będzie  pod  koniec  grudnia   i  nie   będzie 
możliwości zatwierdzić planu pracy komisji a komisje nie mogą pracować bez planu 
pracy . W związku z tym Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  zaproponował,  żeby 
tematem  pierwszego  posiedzenie  komisji  było   zaopiniowanie  projektu  budżetu 
gminy  na  rok  2011  i  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017 . 
      Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Pietrzak   wyjaśnił,  że  nie  ma 
przeciwwskazań ,  żeby komisja  zaczęła pracować już od zaraz ,  projekt  budżetu 
wszyscy   Radni   otrzymali ,   pozostałe   materiały   na   sesję   radni   otrzymają   w 
                                                            

stosownym czasie . Przewodniczący Komisji zdecydują  na który dzień należy zwołać 
komisje i zająć się tymi tematami . 
 
Ad. 6   Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania.       

     Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej  Pietrzak  stwierdził,  że  Radni  nie 
składali  interpelacji  ani   postulatów   w  związku  z  tym  punkt  ten  stał  się 
bezprzedmiotowy .

Ad. 7    Zakończenie obrad .    

     Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad ,  Przewodniczący Rady 
Gminy zamknął obrady II (drugiej) sesji Rady Gminy wypowiadając słowa : Zamykam 
obrady drugiej sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie . 
Obrady sesji zakończona o godz. 1550 .

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowy Duninów 

/-/ Andrzej Pietrzak 

Protokółowała :
/-/ Bożena Kopeć

- 11 -


	Przyjęty porządek obrad 
	Ad. 3 Interpelacje , postulaty i zapytania radnych 
	       Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z przyjętym składem osobowym  tj.  
	Głosowanie projektu uchwały Nr 3 w sprawie powołania składu  osobowego Komisji Edukacji Kultury Sportu Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów na kadencje 2010 – 2014 rok .
	     Przewodniczący Rady Gminy Przedstawił projekt uchwały wraz z przyjętym  składem osobowym komisji tj. 
	Projekt uchwały Nr 4 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
	Projekt uchwały nr 5 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Nowy Duninów .
	Pytań do uchwały nie wniesiono .


