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 PROTOKÓŁ Nr X/2015 

z obrad X Sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

w dniu 16 grudnia 2015 roku, godz. 12
30

 

 

 

Sesja Rady Gminy Nowy Duninów rozpoczęła się o godzinie 12
30

. 

Poza radnymi w sesji uczestniczyli:  

Pan Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów,  

Pan Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy, 

Pani Alina Szymkowiak - Skarbnik Gminy 

Pani Magdalena Kalwas - inspektor, protokolant, 

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu. 

 

Do punktu 1-go porządku obrad: 

 Obradom przewodniczył Pan Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy 

Duninów.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył X Sesję Rady Gminy w Nowym Duninowie, powitał 

uczestników i stwierdził prawomocność obrad. 

Na ustawowy stan Rady 15, w obradach udział wzięło 12 radnych, co stanowi quorum przy którym 

może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Nieobecna  na sesji Radna Anna Dębska. 

Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 9 

grudnia tego roku zmarł Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Nowym Duninowie, Pan 

Józef Łuczak, zaproponował uczcić jego pamięć minutą ciszy. Wszyscy obecni na sesji powstali, 

przewodniczący rady podziękował i przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji.  

 Następnie Przewodniczący poinformował iż porządek obrad wszyscy radni otrzymali 

wcześniej,  

Wójt Gminy zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku 

projektu uchwały nr 2 - sprawie zmiany uchwały Nr 43/VI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z 

dnia 12 czerwca 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości,  

położonej w obrębie Soczewka gmina Nowy Duninów 

 

Ad. 2. Wójt Gminy Mirosław Krysiak, powiedział, że główne powody zwołania sesji w trybie 

pilnym to zmiany budżetowe.  

 

Innych zmian nie wniesiono.  

 

Ad.3.  Głosowanie nad zaproponowaną poprawką: 

Wyniki głosowania: 

 za przyjęciem poprawki głosowało - 14 radnych 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

 

Głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad, 

Wyniki głosowania: 
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 za przyjęciem porządku obrad głosowało - 14 radnych 

 głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było. 

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

został przyjęty.  

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji,  

2. Informacja Wójta Gminy o złożonym wniosku w sprawie zwołania sesji, 

3. Przyjęcie porządku obrad, 

4.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

projekt uchwały nr 1 – uchwała zmieniającą uchwałę Budżetowa Gminy Nowy Duninów na 2015r 

projekt uchwały nr 2 - w sprawie zmiany uchwały Nr 43/VI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z 

dnia 12 czerwca 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, 

położonej w obrębie Soczewka gmina Nowy Duninów; 

5. Sprawy różne, 

6. Zakończenie obrad  sesji. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

Projekt uchwały nr 1 - uchwała zmieniającą uchwałę Budżetowa Gminy Nowy Duninów na 2015r; 

 

Projekt uchwały nr 1 przedstawiła i omówiła Pani Skarbnik.  

Przy omawianiu wydatków powiedziała, że kiedy przystępowaliśmy w 2013 roku, w grudniu, do 

zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie, jedna z firm nie dopełniła 

obowiązku i wadium zostało wstrzymane, ponieważ mieliśmy taka możliwość żeby to wstrzymać. 

Firma która miała zatrzymane wadium podała nas do sądu, sprawa toczyła się w Płocku, została 

złożona apelacja do sądu w Łodzi i kolejny sąd uznał, że musimy wadium zwrócić. 

Do oddania wadium w wysokości 50 tys. zł, oraz odsetki ustawowe 10 tys. zł, które będą 

wprowadzane po stronie wydatków na następnej sesji.  

Wójt Gminy powiedział, że jest to tak skomplikowane, że nie mogliśmy wypłacić tego wadium, bo 

dyscyplina finansów publicznych, później tak jak powiedziała Pani skarbik sprawa trafiła do sądu, 

sad wydał decyzje że musimy to wadium oraz odsetki wypłacić. 

Radny Edward Stański – powiedział, że same odsetki to 10 tys. zł? 

Radny Marek Szymański – zapytał o kwotę wadium, odpowiedziała Pani Skarbnik ze jest to 50 

tys. zł.  

Radny Andrzej Sumliński – zapytał, kto w takim razie z gminy odda te 10 tys. zł odsetek? 

Radny Dariusz Zajączkowski – zapytał, jaki był termin od pierwszej sprawy w Płocku do sprawy 

w Łodzi? 

Odp. Pani Skarbnik – sprawa w Płocku odbyła się 13 marca 2015, a w Łodzi 25 listopada 2015 

roku. 

Radny Dariusz Zajączkowski, powiedział że zastanawia się nad tym, czy po pierwszej sprawie nie 
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było takiej możliwości żeby przerwać już to naliczanie odsetek.  

Odpowiedział Pan Wójt, że gdybyśmy nie złożyli apelacji, to byłby zarzut że nie wyczerpaliśmy do 

końca drogi prawnej, a może apelacja by coś wniosła. Z naszych dokumentów wynikało 

jednoznacznie, ze mieliśmy racje mimo tego że krzywdzące to było dla tego który wpłacał. 

Radny Jerzy Nowacki – powiedział, ze raczej nikt nie daruje 50 tys. zł.  

Radny Waldemar Kijek – zapytał czy nowy statut jest już prawomocny i funkcjonuje.  

Odpowiedziałam, że jeszcze nie.  

Więcej pytań do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

 za przyjęciem uchwały głosowało -  14 radnych, 

  przeciw głosowało – 0 radnych, 

głosów  wstrzymujących się – nie było. 

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

 

Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały Nr 43/VI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 

12 czerwca 2015 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, 

położonej w obrębie Soczewka gmina Nowy Duninów; 

 

Projekt uchwały nr 2 przedstawił Wójt Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 2. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwałę przyjęła. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki głosowania: 

            za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, 

            głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Ad.5. Sprawy różne 

Wójt – poinformował, ze mimo że trudny rok, udało się zrealizować sprzedaże. Powiedział, że w 

najbliższy czwartek – 17 grudnia 2015 roku - OSP w Nowym Duninowie sprzedaje stary samochód, 

a pieniądze zgodnie z umową trafia do budżetu gminy, ale będzie to prawdopodobnie kwota 

pomniejszona o podatek. Po negocjacjach z Wójtem z gminy która kupuje wóz strażacki udało nam 

się wynegocjować kwotę 45 tys. zł.  

Radny Marek Szymańskie – zapytał jakiej wysokości będzie podatek. 

Odpowiedział Wójt, że może to być 19%. 

Radny Dariusz Zajączkowski  - zapytał, czy przekazujemy go z ubezpieczeniem, czy 

ubezpieczenie uda się odzyskać.  

Odpowiedział Wójt, że ubezpieczenie jest tak niskie, że nie warto o tym mówić.  

Radny Dariusz Zajączkowski  - zapytał jeszcze że żeby była uwzględniona gwarancja, musi być 

wykupiony pełny pakiet ubezpieczenia. 
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Odpowiedział Wójt, że w tym przypadku tak nie jest.  

Następnie Radny Dariusz Zajączkowski, zapytał czy pełen pakiet jest konieczny, np. czy mamy 

zabezpieczenia które uniemożliwia kradzież samochodu.  

Odpowiedział Wójt, że teren naszej gminy jest szczególnym terenem z uwagi na bardzo duże 

zalesienie, i pod tym względem są obawy, żeby samochód nie został uszkodzony w akcji.  

Następnie Wójt powiedział, że wyremontowane zostały w ostatniej chwili kilka dróg. Uzupełniono 

je bardzo dobrym materiałem. Ponieważ Wójt wydał zezwolenie na składowanie destruktu na 

terenie byłego GS-u, i w zamian otrzymaliśmy kilkadziesiąt ton który mogliśmy zagospodarować. I 

poszło to na uzupełnienie kilku odcinków dróg.  

Radny Henryk Ciurlej – zgłosił do naprawy dwie wyrwy do naprawy w drodze koło Pana 

Kubickiego ( do Grzelów, Lewandowskich – odcinek około 40 m), a także koło Świerczyńskiego 

Adama i koło Haliny Oczkiewicz.  

Radna Agnieszka Błaszczak – zgłosiła do wycięcia suche drzewa przy drodze krajowej – dwa 

suche świerki, powiedziała, że otrzymała co prawda pismo, ze zostały zakwalifikowane do wycinki 

ale podczas ostatniej wichury jednemu ułamał się czubek i powiedziała, że warto by było to trochę 

przyspieszyć.  

Radny Marek Szulczewski – powiedział, że podczas wichury drzewo straciło lampę 

oświetleniowa koło drogi żwirowej w Karolewie.  

 

Ad.6. Zakończenie obrad, 

 Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Andrzej Pietrzak zakończył obrady X 

Sesji Rady Gminy, wypowiadając słowa ,,Zamykam obrady dziesiątej Sesji Rady Gminy w Nowym 

Duninowie”. 

Obrady sesji zostały zakończone o godzinie 13
20

.       

             

 

 

         /-/ Andrzej Pietrzak 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                       Nowy Duninów  

                    

 /-/ Andrzej Pietrzak  

 

      Protokółowała 

 

/-/ Magdalena Kalwas 


