
PROTOKÓŁ Nr III/10
z obrad III Sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Sesja Rady Gminy Nowy Duninów rozpoczęła się o godzinie 1100.
Poza radnymi w sesji uczestniczyli: 
Pan Mirosław Krysiak -Wójt Gminy Nowy Duninów, 
Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy,
Pani Elżbieta Broniecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce,
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik GOK w Soczewce,
Pani Krystyna Pruszyńska – Kierownik Gminnej Biblioteki w Nowym Duninowie,
Pani Teresa Szymańska - Sekretarz Gminy,
Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy,
Pan Krzysztof Piłatowicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Pani Magdalena Kalwas - inspektor ds. obronnych, OC i ZK - protokolant,
sołtysi wsi (w imieniu pani sołtys wsi Wola Brwileńska w obradach udział wzięła Pani Maria 
Stefańska) oraz zaproszeni goście.
Listy obecności stanowią załączniki do protokółu.

Do punktu 1-go porządku obrad:
Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy 

Duninów.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył III Sesję Rady Gminy w Nowym Duninowie, powitał 
uczestników i stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 15 radnych, co stanowi quorum przy 
którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów Andrzej Pietrzak poinformował że jest 
wyłożony do wglądu protokół z I i II Sesji Rady Gminy Nowy Duninów.
Poinformował  także  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  zmianę w proponowanym porządku obrad, 
Zmiana dotyczyła  zamiany punktu  5 –  Uchwalenie Budżetu  Gminy Nowy Duninów na  
2011 rok, z punktem 6 – Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017. 
Wójt  Gminy  poinformował  zebranych  iż  zgodnie  z  wytycznymi  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w pierwszej kolejności należy uchwalić Wieloletnia Prognozę Finansową 
na lata 2010-2017, a dopiero podjąć uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy 
Duninów na 2011 rok. 
Następnie  Pan  Wójt  Mirosław  Krysiak  zaproponował  kolejną  zmianę  polegającą  na 
wprowadzeniu do porządku obrad kolejnej  uchwały w punkcie 12 – w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 5 listopada 2010 roku Nr 260/XXXVI/10 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Nie zgłoszono sprzeciwu nad proponowana zmianą.
Informacji dotyczących w/w uchwały udzieliła pani Skarbnik.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę dotyczącą zamiany punktów 
5 i 6 porządku obrad.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgłoszoną zmianę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem zmiany głosowało - 15 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zmiana w porządku obrad została przyjęta. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  zmianę  dotycząca 
wprowadzenia dodatkowej uchwały – uchwałę wprowadzono w pkt. 7 ppkt. 12 porządku 
obrad. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgłoszoną zmianę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem zmiany głosowało - 15 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zmiana w porządku obrad została przyjęta. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie kolejnych trzech punktów do 
porządku obrad:

• w  pkt.  7  ppkt.13  –  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  otrzymywania  diet  i  jej 
wysokości przysługującej radnym,

• w  pkt.  7  ppkt.  14  –  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  otrzymywania  diet  i  jej 
wysokości przysługującej sołtysom,

• w pkt. 7 ppkt. 15 – projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 
ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie  zmiany dotyczące wprowadzenia 
trzech dodatkowych projektów uchwał,
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgłoszoną zmianę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem zmiany głosowało - 15 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że poprawka została przyjęta.
Innych zmian do porządku obrad nie wniesiono, następnie Przewodniczący Rady Gminy 
poddał  pod  głosowanie  cały  porządek  obrad  III  sesji  rady  Gminy  wraz  z  przyjętymi 
poprawkami. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie porządek obrad przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
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Wyniki głosowania:
za przyjęciem porządku obrad głosowało - 15 radnych
głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że porządek obrad III  sesji  Rady Gminy Nowy 
Duninów został przyjęty. 
Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami,
3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami,
4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,
5. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017,
6. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2011 rok,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Projekt  uchwały  nr  1  –  w  sprawie  nieodpłatnego  nabycia  na  mienie  gminy 

zabudowanej  nieruchomości  położonej  w miejscowości  Nowa wieś  gmina Nowy 
Duninów,

2) Projekt uchwały nr 2 – w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 33/VI/07 z dnia 
23  marca  2007  roku,  dot.  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  w  budynkach 
stanowiących  własność  gminy  z  oddaniem w użytkowanie  wieczyste  ułamkowej 
części gruntu,

3) Projekt uchwały nr 3 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta gminy Nowy 
Duninów,

4) Projekt uchwały nr 4 – w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla gminy Nowy Duninów na rok 2011,

5) Projekt   uchwały  nr  5  –  w sprawie  uchwalenia  zasad współpracy  Gminy Nowy 
Duninów  z  organizacjami  pozarządowymi  orz  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2011 roku,

6) Projekt   uchwały  nr  6  –  uchwała  zmieniająca  uchwałę  budżetową  gminy  Nowy 
Duninów na 2010 rok,

7) Projekt   uchwały nr  7  –  w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowy 
Duninów na 2011 rok,

8) Projekt  uchwały nr 8 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2011 rok,

9) Projekt  uchwały nr 9  – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego na 2011 rok,

10)Projekt  uchwały nr 10  – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych na 2011 rok,

11)Projekt   uchwały  nr  11   –  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do  Planu  Rozwoju 
Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2009 – 2013 wraz z Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym,

12)  Projekt   uchwały nr  12   –  w sprawie  zmiany uchwały  Rady Gminy w Nowym 
Duninowie z dnia 05 listopada 2010 roku Nr 260/XXXVI/10 w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok,

13)Projekt   uchwały  nr  13   –  w  sprawie  zasad  otrzymywania  diet  i  jej  wysokości 
przysługującej radnym,

14)Projekt   uchwały  nr  14   –  w  sprawie  zasad  otrzymywania  diet  i  jej  wysokości 
przysługującej sołtysom,

15)Projekt  uchwały nr 15  – w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu dla 
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Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie,
8. Sprawy różne,
9. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania,
10.Przyjęcie protokółu z I i II sesji Rady Gminy,
11. Zakończenie obrad sesji. 

                    

Ad.2 Informacja  Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami,
            Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie  Pan Andrzej  Pietrzak złożył 
ustną informację o swojej pracy między sesjami.
Powiedział, że pomiędzy II a III sesją Rady Gminy upłynęło niewiele czasu, a jego praca 
skoncentrowana była na dwóch wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy. 
Prace podczas pierwszego posiedzenia komisji dotyczyły zaopiniowania projektu budżetu 
gminy na 2011 rok. Komisje dokładnie przeanalizowały projekt budżetu na 2011 rok.
Podczas  drugiego  wspólnego  posiedzenia  22  grudnia,  gdzie  najważniejszym  tematem 
było  zaopiniowanie projektów uchwał  na III  sesję Rady Gminy,  oraz propozycja  trzech 
dodatkowych uchwał wprowadzonych do dzisiejszego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy uczestniczył  także w spotkaniach opłatkowych,  w tym w 
spotkaniu  opłatkowym  połączonym  z  Jasełkami  w Szkole  Podstawowej  w Soczewce  i 
Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie. Skierował podziękowania na ręce Dyrektorów 
Szkół oraz organizatorów Jasełek.
Przewodniczący Rady Gminy uczestniczył w spotkaniach Zarządu jednostek OSP z terenu 
gminy, podczas których zostały ustalone terminy zebrań sprawozdawczo- wyborczych we 
wszystkich trzech jednostkach.
Stała praca to dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w każdą środę w godzinach od 1600 

do 1700.    
Pytań do powyższej  informacji Przewodniczącego Rady Gminy nie wniesiono.
 

Ad.3 Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami,
Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak złożył ustną informację o swojej pracy 

między sesjami. 
Powiedział, że pomiędzy II a III sesją Rady Gminy jego praca skupiała się głównie nad 
budżetem Gminy Nowy Duninów na 2011 rok. 

Wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Nowym Duninowie ,  gmina uczestniczy w 
programie  ,,Zagrajmy  o  sukces”.  Gmina  jest  beneficjentem  tego  programu,  natomiast 
wykonawcą – Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie. 

Cały  czas  trwają  prace  odśnieżania  dróg,  w  związku  z  dużymi  mrozami  trwa 
monitoring osób samotnych i  starszych.  Wójt  gminy zwrócił  się z prośbą do radnych i 
sołtysów, aby informowali Gminny Ośrodek pomocy społecznej o osobach które podczas 
mrozów znajdują się w trudnej sytuacji.

Poinformował, że zamykana jest procedura związana z projektem dotyczącym drogi 
w Brwilnie Dolnym, ponieważ  firma która  zajmowała  się  projektem od 1  stycznia  2011 
roku  przestaje  istnieć.  Dlatego  sprawy  związane  z  regulacją  drogi  w  Brwilnie  Dolnym 
przedłużą się.
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Następnie Wójt poinformował, że z niepokojem obserwujemy informacje na temat 
zbiornika  Włocławskiego,  jest  to  dla  naszej  gminy  poważny  problem.  Na  bieżąco 
monitorowany  jest  stan  wody  w  zbiorniku  Włocławskim,  odbywają  się  posiedzenia  w 
Powiatowym  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  z  przedstawicielami  wszystkich  gmin 
nadwiślańskich powiatu płockiego. W naszej gminie stan wody na dzień dzisiejszy jest w 
normie. Najtrudniejszym okresem dla gminy jest okres wiosennych roztopów i związane z 
tym  podnoszenie  się  wód  w  zbiorniku.  W  kolejnych  latach  planowana  jest  refulacja 
zbiornika na całej długości od Kępy polskiej do Włocławka. 

Odbyły  się  negocjacje  ze  Związkiem nauczycielstwa  polskiego,  podczas których 
przeanalizowano regulację  płac  dla  administracji  i  pracowników obsługi  szkół  z  terenu 
gminy. 

Trwają rozmowy z przedstawicielami Telekomunikacji Polskiej oraz firmą Petrotel w 
sprawie Internetu szerokopasmowego.

Zapowiadane negocjancie w sprawie dopłaty do linii nr 8, oświetlenie uliczne – od 
nowego  roku  zapłata  za  oświetlenie  i  konserwację  będzie  dokonywana  przez  jedno 
przedsiębiorstwo. 

Ad. 4 Interpelacje, postulaty i zapytania radnych,
            Radny Grzegorz Śpiegowski wystąpił z zapytaniem o światło uliczne, które gaśnie o 
730 rano, zapytał czy jest możliwość żeby gasły wcześniej np. o 700 .
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Mirosław Krysiak, że teraz w okresie wiosennym lampy będą 
przesterowane  i  będą gasły  wcześniej.  Ustalono,  że  rano,  będą wcześniej  gasły  ale  i 
wieczorem będą się zapalały później. Spowodowane to jest zlikwidowaniem kursu linii Nr 8 
o godzinie 2300.

Radny   Bolesław  Szymański  poruszył  sprawę  odbioru  nieczystości  z  koszy. 
Mieszkańcy  zgłaszają  sytuacje  dublowania  się  faktur  za  wywóz  nieczystości  z  koszy. 
Radny Szymański  zaproponował  żeby opisywać  swoje  pojemniki  wtedy nie  nie  będzie 
wystawiania faktur na inną osobę.

Radny Leszek Wiśniewski – odniósł się do sytuacji współpracy z firmą odbierającą 
pojemniki  z  odpadami.  Powiedział,  że  były  przypadki  wystawiania  rachunków na  inne 
osoby,  i  że  należy  sprawę  załatwić  osobiście,  ponieważ  interwencje  telefoniczne  nie 
przynoszą skutku.

Radny Waldemar Kijek zapytał jak będzie z wywozem pojemników z odpadami, bo 
zgodnie  z  ustawa  od  nowego  roku  to  gmina  będzie  ogłaszała  przetarg  na  wywóz 
odpadów. 

Odpowiedzi udzielił pan Wójt Mirosław Krysiak, że na chwilę obecną nie ma jeszcze 
rozstrzygnięć związanych z odbiorem nieczystości. 

Więcej zapytań nie wniesiono. 

Ad.5 Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017. 
Wieloletnią  Prognozę  Finansową  na  lata  2011-2017  omówiła  Pani  Skarbnik, 

poinformowała,  że  Prognoza  szczegółowo  została  przeanalizowana  na  wspólnym 
posiedzeniu  komisji.  Następnie  odczytała  Uchwałę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  – 
opinia pozytywna w sprawie Wieloletniej Prognozy. 
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Radny  Wiesław  Michalski  zaproponował  aby  przeprowadzono  glosowanie  imienne, 
uzasadniając:

• Uchwała przewiduje 7 lat a kadencja rady trwa 4 lata,

• Uchwalając  tą  Wieloletnią  Prognozę zaciągamy dwa kredyty.  Część pierwszego 
kredytu  ma być  przeznaczona  na spłatę  obecnego  długu.  Czyli  tutaj  już  gmina 
wchodzi w pewną niewydolność finansową. I z tych powodów podstawowych Radny 
Wiesław Michalski wniósł wniosek formalny o głosowanie imienne nad Wieloletnią 
Prognozą Finansową na lata 2011-2017. 

Głos  zabrał  Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  wyjaśniając,  że  np.  miasto  Płock  swoją 
prognozę finansową rozkłada nawet na lata 2011-2030. W kolejnym roku pewnie zostaną 
wprowadzone zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej i w kolejnych latach radni będą 
podejmowali decyzje czy zwiększać budżet gminy i realizować inwestycje czy z powodu 
braku środków – rezygnować z nich, ponieważ obciążenie budżetu będzie nadmierne i 
radni nie wyrażą na to zgody. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wniosek  formalny  Radnego 
Wiesława Michalskiego nad przeprowadzeniem głosowania imiennego.
W głosowaniu udział brało 15 radnych. 
Wyniki głosowania:

Za wprowadzeniem głosowania imiennego był – 1 radny,
głosów przeciw – 14 radnych,
głosów wstrzymujących się – nie było.

Przewodniczący rady Gminy stwierdził, ze głosowanie imienne nad Wieloletnią Prognozą 
Finansowa zostało odrzucone.
Następnie zapytał czy są jeszcze pytania. Pytań brak.
Kolejno przewodniczący podał pod głosowanie uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2011-2017.
Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały głosowało  – 14 radnych,
głosów przeciw – nie było,
głosów wstrzymujących się – 1 radny.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

Ad.6 Uchwalenie Budżetu Gminy Nowy Duninów na 2011 rok,
Budżet Gminy Nowy Duninów na 2011 rok przedstawił Pan Wójt Mirosław Krysiak. 
Deficyt budżetu wynosi – 1 557 000 zł. W budżecie są nie uwzględnione inwestycje na 
które są już złożone wnioski,  w zależności od sytuacji  finansowej będziemy realizować 
dalsze przedsięwzięcia. W budżet nie zostały wpisane środki unijne, zostanie to uczynione 
po podpisaniu umów. 
Budżet Gminy Nowy Duninów na 2011 rok, jest budżetem kolejnym, trudnym, ambitnym 
ponieważ przewiduje założenia aby służyć  naszym mieszkańcom jak najlepiej,  ale jest 
budżetem stabilnym. 
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Kolejno Pani Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 
grudnia  2010  roku  –  pozytywnie  opiniującą  projekt  budżetu  gminy  oraz  Wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2011-2017. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  jedno  ze  wspólnych  posiedzeń  Rady 
Gminy było w całości poświęcone szczegółowej analizie projektu budżetu. 
Następnie Przewodnicząca Komisji E,K,S,T i SS Pani Ewa Kowalak odczytała pozytywne 
opinie wszystkich Komisji o projekcie budżetu gminy Nowy Duninów.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwalenie Budżetu Gminy Nowy 
Duninów na 2011 rok. 
W głosowaniu udział brało 15 radnych. 
Rada gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 
Wyniki głosowania:

za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych,
głosów przeciw i wstrząsających się – nie było.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na 
2011 rok została przyjęta.
Wójt Gminy Mirosław Krysiak podziękował za przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok. 
Następnie  Przewodniczacy  Rady  Gminy  podziękował  Panu  Wójtowi  za  dobrze 
przygotowany budżet, Radzie za przyjęcie budżetu. 

Ad.7 Podjęcie uchwał w sprawie:
Projekt  uchwały nr  1 w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminy zabudowanej  
nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Wieś gmina Nowy Duninów.

Projekt uchwały nr 1 przedstawił Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, i udzielił 
szczegółowych  wyjaśnień.  Projekt  uchwały  był  analizowany  także  na  wspólnym 
posiedzeniu Komisji.   
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały Rady gminy nr 33/VI/07 z dnia 23 marca 
2007  roku,  dot.  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  w  budynkach  stanowiacych  własność 
gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
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Projekt  uchwały nr  2 przedstawiła  Skarbnik  Gminy Alina Szymkowiak,  wyjaśniła  czego 
dotyczą zmiany naniesione w załącznikach do uchwały.  Pytań do projektu uchwały nie 
wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 2.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych,
            głosów przeciw - nie było

 wstrzymujących się – 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 3 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował  zebranych,  że  podczas  wspólnego 
posiedzenia Komisji Rady Gminy ustalono, żeby wynagrodzenie Wójta podnieść o 3%. 
Projekt uchwały nr 3 przedstawiła Sekretarz Teresa Szymańska, mówiąc iż Rada uchwala 
następujace  składniki  wynagrodzenia  Wójta:  wynagrodzenie  zasadnicze,  dodatek 
funkcyjny, dodatek specjalny, pozostałe składniki wynagrodzenia ustalone są Kodeksem 
Pracy. 
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 3.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt  uchwały  nr  4  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  
Gminy Nowy Duninów na rok 2011,
Projekt  uchwały nr  4 przedstawiła  Sekretarz Teresa Szymańska,  odczytując  zmiany w 
zadaniach Programu.
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych,
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            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 5 w sprawie uchwalenia zasad współpracy Gminy Nowy Duninów z  
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalość  pożytku  
publicznego w 2011 roku.
Projekt uchwały nr 5 przedstawił Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, mówiąc iż 
na terenie naszej gminy nie ma organizacji  pożytku publicznego, natomiast mamy inną 
organizację  na  terenie  gminy  która  realizuje  zadania  związane  z  organizowaniem 
działalności w zakresie kultury fizycznej – jest nia LKS „Wisła” w Nowym Duninowie.
Pytań do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały nr 6  Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 
2010 rok.
Projekt  uchwały  nr  6  przedstawiła  Pani  Skarbnik,  informując  o  zmianach jakie  zostały 
wprowadzone do budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 6.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu  udział  brało  14 radnych,  (Jeden z radnych  zwolnił  się  z  dalszej  częśći 
obrad)
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 7  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na  
2011rok.
Projekt uchwały nr 7 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 7.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 14 radnych, 
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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 zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011  
rok.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 8.
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  9   w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Pracy  Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego  na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 9.
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 10  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury,  
Sportu, Tusystyki i Spraw Społecznych.na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 10.
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.
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Projekt  uchwały nr  11  w sprawie wprowadzenia  zmian do Planu Rozwoju  Lokalnego 
Gminy Nowy Duninów na lata 2009-2013 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Mirosław Krysiak, 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 11.
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 12  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowym Duninowie z 
dnia  05  listopada  2010  r.  Nr  260/XXXVI/10  w sprawie  okreslenia  stawek  podatku  od  
nieruchomości na 2011 rok.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Mirosław Krysiak.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 12.
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 13  w sprawie  zasad otrzymywania diet i jej wysokości przysługującej  
radnym.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Mirosław Krysiak.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 13.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 14 radnych. 
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych,
            głosów przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.
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Projekt uchwały nr 14  w sprawie  zasad otrzymywania diet i jej wysokości przysługującej  
sołtysom.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Mirosław Krysiak.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 14.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, uchwałę przyjęła.
W głosowaniu udział brało 14 radnych. 
Wyniki głosowania:
            za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych,
            głosów przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Projekt  uchwały  nr  15  w  sprawie  ustalenia  wysokości  miesięcznego  ryczałtu  dla  
Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Mirosław Krysiak.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 15.
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
Wszystkie uchwały stanowia załączniki, do protokołu. 

Ad.8 Sprawy różne
Sołtys  Stanisław  Starzyński  podziękował  za  podwyższenie  diet  sołtysom  i 

powiedział że sołtysi mają bardzo dużo pracy w terenie. 
Pani Maria Stefańska zgłosiła sprawę zastępstwa za sołtysa. Kiedy sołtys nie może 

być na sesji  i  ktoś jest  w jego zastępstwie to nie przysługują mu świadczenia z tytułu 
zastępstwa i trzeba ta sprawę uregulować. 

Sołtys Ryszard Śpiegowski zapytał o stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Mirosław Krysiak, mówiąc  

Ad.9 Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania,
Odpowiedzi  na  interpelacje,  postulaty  i  zapytania  udzielane  były  na  bieżąco  podczas 
zadawanych pytań. 
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Ad.10 Przyjęcie protokółu z I i II sesji Rady Gminy,
            Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak poinformował, że podczas trwania 
sesji były wyłożone do wglądu protokóły z I i  Sesji Rady Gminy, każdy mógł się z nimi 
zapoznać.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi do wyłożonych wcześniej protokółów. 
Uwag do protokółów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z I Sesji Rady 
Gminy. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie protokół przyjęła.
W głosowaniu udział brało 15 radnych. Dwóch radnych zwolniło się z dalszej części obrad.
Wyniki głosowania: 
            za przyjęciem protokółu głosowało - 15 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z I Sesji Rady Gminy został przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z II Sesji Rady 
Gminy. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym,  jednogłośnie protokół przyjęła.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Wyniki głosowania: 
            za przyjęciem protokółu głosowało  - 15 radnych,
            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z II Sesji Rady Gminy został przyjęty.

Ad.15 Zakończenie obrad,
Przewodniczący  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  Andrzej  Pietrzak  zakończył 

obrady III Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa „Zamykam obrady trzeciej Sesji Rady 
Gminy w Nowym Duninowie”.

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 1430.

Przewodniczacy Rady Gminy 
Nowy Duninów

        /-/ Andrzej Pietrzak

PROTOKÓŁOWAŁA

/-/ Magdalena Kalwas
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