
PROTOKOL Nr XXIV/2017 


z XXIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 27 lutego 2017 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.00. 


Sklad Rady Grniny - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg zal~czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Grniny - Slawornir Zalewski 
2. Skarbnik Grniny - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Gminy - Eltbieta Zalewska 
4. Radca Prawny 
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

Pkt.1. 

XXIV Sesjy Rady Grniny otworzyl Przewodnicz~cy Rady Grniny Marek Calinski, kt6ry 
nastypnie przewodniczyl obradom Sesji .. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworurn wladne do obradowania i 
podejrnowania prawornocnych uchwal. 

Pkt.2. 

Przewodnicz~cy Rady Grniny Marek Calinski odczytal porz~dek obrad w nastypuj~cym 
brzrnieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. Przyj~cie porz~dku obrad. 
3. Przyjecie protok61u z XXIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

http:godz.14.00


4. 	 Informacja Wojta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
Interpelacje. 

6. 	 Podj~cie uchwaly w <In,..""",,. Wieloletniej Finansowej 
Nowe Miasto. 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto na 
2017 rok. 

8. 	 Podj~cie uchwaly sprawie projektu dostosowania sieci szkol podstawowych i 
gimnazjow do nowego ustroju szkolnego. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci optat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w pubJicznym przedszkolu prowadzonym 
przez Gmin~ Nowe Miasto. 

10. Podjecie 	 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania optat pobieranych przez 
szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz specjalnosci i formy ksztalcenia, 
na ktOre dofinansowanie jest przyznawane, obj~tych dofinansowaniem na rok 

11. Podjecie 	 uchwaly w sprawie okreSlenia kryteriow rekrutacji do publicznego 
przedszkola, dia ktOrego organem prowadz~cym Gmina Nowe Miasto, ktOre 
b~d~ brane pod uwag~ na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego 

12. Podj~cie uchwaly w sprawie okreslenia kryteriow w post~powaniu rekrutacyjnym 
dia kandydatow do pierwszych publicznej szkoly podstawowej prowadzonej 
przez Gmin~ Nowe Miasto, zamieszkalych poza jej obwodem. 

13. Podj~cie uchwaly w sprawie zarz~dzenia wyborow uzupelniaj~cych Soltys a Solectwa 
Henrykowo. 

14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
16. 	Zamkni~cie obrad. 

Przewodnicz'!Cy Rady poinformowa!, ze projekty uchwai. kt6re znajduj,! si~ porz,!dku obrad, 
byly przedmiotem obrad stalych komisji i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 



Ad.pkt.3. 

Przewodnicz£!cy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal sit; z tresci£! protokoht z XXIII 

Rady Gminy, odzwierciedla on w pdni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok61 byl wylozony 

do wgl£!du w Rady i w obrad. Radni 

zapoznania sit; z jego tresci£!. Przewodnicz£!cy poinformowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego 

wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6lu z XIII Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz£!cy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 15 radnych, oddano 15 

glos6w 

Protok61 Nr XXUI/2016 z dnia 19 stycznia 2017 roku zosta} przyjt;ty jednoglosnie. 

Ad.pkt.4. 

W 6jt Gminy - w dzialalnosci mit;dzysesyjnej 

- wniosek na budowt; i kanalizacji w Nowym po uzupdnieniach 
pozytywnie oceniony i w ci£!gu 60 dni powinnismy otrzymac zaproszenie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Srodowiska na podpisanie umowy. K wota dofinansowania jak£! 
otrzymamy jest rzt;du OkOfO 13 

w dw6ch Konwentach W6jt6w, Burmistrz6w i Prezydent6w. 
byly sprawy oswiaty i ordynacji wyborczej 

dla wybor6w samorZ<}dowych, 

przetarg na budowt; mola na Zalewie Nowomiejskim .. Ofertt; 
przedstawila tylko jedna firma, konsorcjum NAVIMOR - Invest S.A. Gdansk, kt6ra 
wybuduje molo za 480 tys.zt Na to zadanie gmina rna zabezpieezone p61 miliona zlotyeh. 
Bt;d£! oszezydnosei - takze z odzyskania podatku V AT, 

- zostala przyznana dotacja klubu sportowego Ludowego Sportowego Sona 
Nowe Miasto w wysokosci 85 tys.zl. Dotacja zgodnie z wnioskiem zostanie przeznaczona na 

zadania pod nazwa "Systematyczne trenowanie zawodnik6w Sona oraz 
przygotowanie i w ramach 0 mistrzostwo Ligi 
Okrygowej Ciechanowsko-Ostrolt;ckiego Pilki Noznej", 

prace nad realizacj£! zadafJ. wynikaj£!cych z reformy oswiaty. W6jt poinformowal, ze 
w naszej nie mamy problemu poniewaZ , mamy Szk61. Nas4pi 
jedynie teehniezna zmiana. W6jt poinformowal, ze w wyniku zmiany wskaZnik6w 

w 2017r. 0 184 subwencjy oswiatow£!, co dla to 
ZmlCZ,'lCa kwota, 

w6jt w dw6ch walnych Ochotniczych w 
Karolinowie i w Nowym Miescie, 

w zwi<p:ku z podniesieniem w6d zarz<1dzilem pogotowie przeciwpowodziowe, wzmocniony 
byl Sony ulicy Wary6skiego. Spelnilo to nasze 1 me 



Karnawalowe organizowane przez Rady Rodzic6w Szkoly i 
organizatorom jak i OSP Latonice za 

udostypnienie 

Zabierajq.c 
przed sezonu 
koniec czerwca. Dodal, ze nalezy 0 zmlame 
spelnia oraz 0 oswietleniu parking6w i powiykszenia 

W6jt 
eksploatacji. 

ze bydq. zakladane lampy LED, kt6re dajq. n!1C"""" 

bye nie tak efektowne jak dotychczasowe 
Lamy oswietlaly takze 

w 
bardziej 

Ad.pkt.5. 

zgloszono: 

Ad.pkt.6. 

Przewodniczq.cy Rady Gminy projekt uchwaly w sprawie: 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

----'...,-J Rady Gminy poinformowal radnych, ze projekt uchwaly otrzymal 
komisji rady radnych 0 

pod glosowanie. 

Uchwala Nr 150IXXIV /2017 podjyta 15 radnych, glos6w 
15, przeciw nie bylo/ i stano wi zalq.cznik Nr 1 do 

Ad.pkt.7. 

PrzewodnicZQ.cy Rady przedstawH projekt 1I'n'Ul<l"" W sprawIe: 

- dokonania Uchwaly budzetowej na 2017. 

Wprowadza siy w dochod6w 

- zmniejsza dochody budzetu o - 385935,00 

- zwiyksza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty 238 622,00 zl, 

http:PrzewodnicZQ.cy
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Plan dochod6w budzetu gminy ogolem wynosi 22 202 687,00 zI. w tym: 

dochody IJleZac;e w -18 700,00 zl. 

dochody maji.}tkowe w - 4 086 987,00 zl. 

Przewodnic~cy Rady Gminy otworzyl dyskusjy i dodal, ze projekt uchwa!y by!' szczeg61owo 

omawiany na wsp61nym posiedzeniu sta!ych komisji rady. W zwi~zku z brakiem pytan 

Przewodniczi.}cy zamkni.}f dyskusjy i skierowal pod glosowanie projekt uchwa!y. 

Uchwala 151!XXIV12017 zostala podj¥ta jednoglosnie/ glosowalo 15 radnych, glosow 
-1 przeciw bylol i stanowi ona Nr 2 do protok61u. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczq.cy Rady Gminy ~LL.''''U'''''''' projekt uchwaly w 

- projektu dostosowania sieci szk61 podstawowycb i gimnazj6w do nowego ustroju 

szkolnego. 

Niniejszy projekt uchwaly stano wi podstawt( do zasi¥gania opinii Kuratora Oswiaty oraz 

zwiq.zk6w zawodowych. Opinia Kuratora Oswiaty jest wiq..zq.ca i odnosi sit( do oceny 

zgodnosci z prawem rozwiq.zaii zaproponowanych w tej oraz zapewmerua 

dzieciom zamieszkalym na gminy mozliwosci obowiq.zku szkolnego i 

obowiq.zku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Uchwala 152!XXIV12017 zostala jednoglosnie/glosowalo 15 radnych, glosow 
"za" 15, nie bylol i stanowi ona zalq.cznik Nr 3 do protokolu. 

Ad.pkt..9. 

Przewodnicz'lcy Rady Marek Calinski przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- okreslenia wysokosci oplat za korzystanie z wycbowania przedszkolnego dzieci w 
wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gmin~ Nowe Miasto. 

http:Przewodniczq.cy


Od 1 2017 roku oplaty za pobyt dzieci 6-1etnich w przedszkolach. 


Zmiana ta spowodowana dla jednostek 

oswiatowej subwencji og6lnej na dzieci 6-1etnie korzystajlfce z wychowania przedszkolnego. 


Projekt uchwaly zawiera odnoszlfce do zmienionego stanu prawnego w ~<.U\cl"""l"" 


wysokosci oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

Podj~cie uchwaly jest w pelni uzasadnione. 


Uchwala 153IXXIV12017 zostala jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glos6w 
1 przeciw nie bylol i stanowi ona ~aH;j."~ Nr 4 do protok6lu. 

Ad.pkt.10. 

Przewodniczlfcy Marek Calinski przedstawH projekt uchwaly w sprawie: 

- planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieU, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranycb przez szkoIy wyzsze i zaklady 
ksztalcenia nauczycieU oraz specjalnosci i formy ksztaicenia, na ktore dofinansowanie 

przyznawane obj'(tycb dofmansowaniem na rok 2017. 

Organ prowadzlfcy na podstawie §6 ust. 3 rozporzlfdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podzialu srodk6w na wspieranie 

zawodowego nauczycieli pomi~dzy wojewod6w, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze srodk6w wyodrybnionych w budzetach 
organ6w prowadzlfcych szkoly, wojewod6w, ministra wlasciwego spraw oswiaty 
i wychowania oraz kryteri6w i trybu tych srodk6w (Dz. U. 
2002 r. Nr 46 poz. 430 z p6in. zm.) zobowilfzany jest r6wniez do przygotowania planu 
dofinansowania form doskonalenia zatrudnionych w szkolach 
i przedszkolach, kt6rych prowad~cym jest Nowe Miasto. 
Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Nowe Miasto zostaly opracowane na podstawie 
wniosk6w dyrektor6w szk61 i przedszkola zlozonych do listopada 2016 roku. 

Uchwala 154/IXXIV/2017 podj~tajednoglosnie 15 glos6w 
-1 przeciw nie bylo/ i stanowi ona zallfcznik Nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.ll. 

Przewodniczlfcy Rady Marek Calinski projekt uchwaly w sprawie: 

http:Ad.pkt.ll
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- ustalenia kryteriow rekrutacji do publicznego przedszkola, dla ktorego organem 
prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto, ktore b~d~ brane pod uwag~ na drugim etapie 
post~powania rekrutacyjnego. 

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe 

(Oz. U. 2017r. poz. 59) do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej lub publicznej innej fonny wychowania przedszkolnego przyjrnuje siy 
kandydat6w zamieszkalych na obszarze danej grniny. Jezeli 0 przyjycie ubiega siy wiyksza 

liczba kandydat6w niz liczba wolnych rniejsc na pierwszym etapie post((powania 

rekrutacyjnego brane s~ pod uwagy kryteria okreslone w art. 131 ust. 2 tj .: 

- wielodzietnose rodziny kandydata; 


- niepelnosprawnose kandydata; 


- niepelnosprawnose jednego z rodzic6w kandydata; 


- niepemosprawnose obojga rodzic6w kandydata; 


- niepelnosprawnose rodzenstwa kandydata; 


- sarnotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 


- objycie kandydata piecz~ zastypcz~. 


W przypadku r6wnorz((dnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie post((powania 

rekrutacyjnego, na drugirn etapie post((powania rekrutacyjnego brane s~ pod uwagy kryteria 

okreslone przez organ prowadz~cy. Kornpetencje do okreSlenia tych kryteri6w, liczby 

punkt6w za kaMe kryteriurn oraz dokurnent6w niezbydnych do ich potwierdzenia otrzymala 

rada gminy. Rada Grniny okresla nie wiycej niz 6 kryteri6w. 

Kandydaci zarnieszkali poza obszarern danej gminy rnog~ bye przyjyci, jezeli po 

przeprowadzeniu postypowania rekrutacyjnego grnina nadal dysponuje wolnymi rniejscarni 

w przedszkolu. 

Wskazane w uchwale kryteria rnaj~ zaspokoie potrzeby dziecka i jego rodziny, zwlaszcza 

w sytuacji, w kt6rej rodzice rnusz~ pogodzie obowi~ki zawodowe z obowi¢ami 

rodzinnymi, a takZe rnaj~ bye wsparciern dla odpowiedniej organizacji Zycia rodzinnego i 

zawodowego. 

Uchwala Nr 155IXXIV12017 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glos6w 
"za" - 15, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 6 do protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

Przewodnicz~cy Rady Marek Calinski przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- okreslenia kryteriow w post~powaniu rekrutacyjnym dla kandydatow do k1as 
pierwszych publicznej szkoly podstawowej prowadzonej przez Gmin~ Nowe Miasto 

zamieszkalych poza jej obwodem. 

Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oswiatowe, do klasy pierwszej szkoly 

podstawowej przyjrnuje siy na podstawie zgloszenia dzieci zamieszkale w obwodzie danej 

szkoly. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oswiatowe kandydat6w zamieszkalych poza 

http:Ad.pkt.12


obwodem szkoly przyjmuje siy do klasy pierwszej szkoly podstawowej po przeprowadzeniu 

postypowania rekrutacyjnego, jezeli dana szkola dysponuje wolnymi miejscami. 
W postypowaniu rekrutacyjnym brane s,! pod uwagy kryteria okreSlone przez organ 
prowadZ'lcy. Kryteriom tyro organ prowadz'!cy przyznaje okreslon,!liczby punkt6w oraz 
okresla dokurnenty niezbydne do ich potwierdzenia. W zwi'lZku z powyzszym podjycie 

niniejszej uchwaly jest zasadne. 

Uchwala Nr 156IXXIV/2017 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glos6w 
"za" - 15, przeciw nie bylol i stanowi ona zal'!cznik Nr 7 do protok6lu. 

Ad.pkt.13. 

Przewodnicz'!cy Rady Marek Calinski przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zarz~dzenia wyborow uzupelniaj~cych Soltysa Solectwa Henrykowo. 

W zwi,!zku z rezygnacj,! zlozon'! przez Pani,! Doroty Nasierowsk,! z pelnienia funkcji soltysa 
zarz'!dza siy przeprowadzenie wybor6w uzupelniaj,!cych Sohysa Solectwa Henrykowo 

Uchwala Nr 157IXXIV 12017 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glos6w 
"za" - 15, przeciw nie bylol i stanowi ona zal'!cznik Nr 8 do protok6lu. 

Ad.pkt.14. 

Z braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt. 15. 

Radny laroslaw Ebert zwr6cil uwagy na zrujnowany mlyn przy ul. Warszawskiej w Nowym 
Miescie, grozi on zawaleniem i moze dojse do nieszczyscia. 

Przewodnicz'!cy Rady Marek Calinski poruszyl sprawy pomocy finansowej przy wymianie 
piec6w c.o. na paliwa ekologiczne w gminie Nowe Miasto tj. czy gmina bydzie szukala 
srodk6w i program6w pomocowych na ten cel. 

Odnosnie budynku przy ul. Warszawskiej w6jt powiedzial, ze jest to budynek prywatny i 
interweniowal w tej sprawie a wlasciciel obiecal, ze zostanie zabezpieczony. lednak do 
chwili obecnej nic siy nie dzieje pomimo zapewnien . Bye moze z uwagi na zle warunki 
atmosferyczne, a wiosn,! spraw,! siy zajmie. 

http:Ad.pkt.14
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Odnosnie wymiany piec6w centra]nego ogrzewania - to gdy byd~ znane warunki i byd~ 
programy pomocowe dla mieszkailc6w to na pewno Gmina Nowe Miasto do nich przyst~pi. 

Na razie nie znamy warunk6w i kryteri6w. Gdy byd~ one znane to informacje zostan~ 
podane do publicznej wiadomosci. 

Ad.pkt. 16. 

Wobec wyczerpania porz~dku dziennego obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Marek Caliilski 
dziykuj~c wszystkim zebranym - zakOl1czyl obrady XXIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 
slowami: "zamykam XXIV Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

p ~ ewodnicz~cy Rady Gminy 

Iv f rek Caliliski 

Protok610wala: 

Agnieszka Jeglikowska 

inspektor 


