
PROTOKOL Nr XXV/2017 


z XXV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 30 marca 2017 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpOCZ((to 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.30. 


Sklad Rady Groiny - 15 radnych. 


Uczestniczy!o w obradach - 14 radnych wg za!'lczonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W ojt Gminy - S!awomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Groiny - Elzbieta Zalewska 
4. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w PIon sku - Tomasz Witczak 
5. Radna Rady Powiatu - Marianna Chybaia 
6. Radca Prawny 
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

Pkt.1. 

XXV Sesj(( Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz'lcy Rady Marek Calinski, 
ktory nast((pnie przewodniczyl obradom Sesji .. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwal. 

Pkt.2. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy Marek Calinski odczyta! porz'ldek obrad w nast((puj'lcym 
brzmieniu: 
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1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 Przyj~cie porz~dku obrad. 
3. 	 Przyjecie protok61u z XXIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
5. 	 Interpelacje. 

6. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nowe Miasto. 

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

8. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie wyodr~bnienial nie wyodr~bnienia funduszu soleckiego. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie udzielenia zgody na przyj~cie dofinansowania projektu 
pn. "Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie". 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

11. Podj~cie uchwaly w sprawie przyj~cie Programu opieki nad zwierz~tami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Nowe 
Miasto w 2017 roku. 

12. Podj~cie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na sprzedaz niezabudowanej 
nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Jurzynek. 

13. Podj~cie uchwaly w sprawie dostosowania sieci szk61 podstawowych i gimnazj6w do 
nowego ustroju szkolnego 

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

Przewodniczqcy Rady poinfonnowal, ze projekty uchwal. ktore znajdujq siy porzqdku obrad, 
byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 
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Ad.pkt.3. 

Przewodnicz'}cy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal siy z tresci,} protokolu z XXIV Sesji 

Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6l byl wylozony 
do wgl'}du w Sekretariacie Rady i przed sesj'} w sali obrad. Radni mieli mozliwosc 
zapoznania siy z jego tresci,}. Przewodnicz'}cy poinformowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego 

nie wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6lu z XXIV Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz'}cy Rady poddal protok6l pod glosowanie. Glosowalo 14 radnych, oddano 14 

glos6w "za". 

Protok6l Nr XX II !/2016 z dnia 19 stycznia 2017 roku zostal przyjyty jednoglosnie. 

Ad.pkt.4. 

Przewodnicz'}cy Rady Gminy Marek Calinski poinformowal 0 smierci Wieceprezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Pana lana Rudowskiego 

Pamiyc jego radni uczcili minut<} ciszy. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Plonsku przedstawil informacje dla rolnik6w 
odnosnie dzialalnosci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz skladania i 
wypelniania wniosk6w 0 przyznanie platnosci w ramach system6w wsparcia bezposredniego. 

Zachycal do sk!adania wniosk6w drog'} elektroniczn'}. 

W6jt Gminy - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

- zostala podpisana umowa na budowy mola na Zalewie Nowomiejskim z firm'} Invest S.A. 
Gdansk - termin wykonania 5 czerwca 2017 roku, 

- uczestniczyl w wielu spotkaniach w sprawie zmian w systemie oswiaty i ordynacji 
wyborczej, 

- uczestniczyl w zjezdzie Ciechanowsko-Ostrolyckiego Okrygowego Zwi¢u Pilki Nomej, 
na kt6rym odznaczony zostal Pan Zdzislaw Sadowski - trener "Sona" Nowe Miasto, 

- dnia 13 marca odbyly siy wybory sohysa solectwa Henrykowo. Wybrany zostal Pan Andrzej 
Ignaczewski, 

- zostala zebrana i przeslana ogromna ilosc dokument6w do Narodowego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej do wniosku 0 dofinansowanie projektu p.n. "Budowa 
oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie", 

- w6jt odbyl objazd gminy z przedstawicielem Firmy Energa w celu dokonania przegl'}du 
oswietlenia na terenie gminy /wymiana lamo, odcinki oswietlenia do remontul. 

- w6jt uczestniczyl w walnym zebraniu Ochotniczej StraZY Pozarnej w Latonicach, 
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- uczestniczy1 takze w zebraniu roboczym OSP Karolinowo, 

- razem z Przewodniczqcym Rady Gminy uczestniczyli w Konwencie W6jt6w i Burmistrz6w 
powiatu p1onskiego 0 tematyce reformy oswiaty i problemach samorzqd6w. Poinformowa1 0 

budowie drogi od Bydgoszczy do P1onska, 

- uczestniczy1 w rozprawie sqdowej w Lodzi odnosnie targowiska, sprawa zostanie 
skierowana do mediacji, 

- obchodzilismy Dzien Kobiet i z tej okazji wystqpi! zesp61 Piesni i Tanca Kortowo. Zesp61 
wystqpi taki:e na larmarku Nowomiejskim w czerwcu br. kt6ry bt(dzie poswiecony tematyce 
"Lata dwudzieste, lata trzydzieste", 

- odby1y sit( obchody pierwszego dnia wiosny - wystt(powa1y nasze przedszkolaki, 

- zosta1y jui: zamontowane lampy LED w sali lekcyjnej i korytarzu Zespo1u Szk61 w Nowym 
Miecie, bt(dq zakladane r6wniez w Hali Sportowej, 

- mamy oprawy oswietleniowe do zamontowania nad Zalewem Nowomiejskim, 

- uczestniczylismy w szkoleniach Lokalnej Grupy Dzia1ania w celu skorzystania z 
dofinansowania. Bye moze uda nam sit( znaleZe rozwiqzanie we wniesieniu wk1adu 
stowarzyszenia i moglibysmy w ten spos6b uzyskae 63% dofinansowania. Stowarzyszenia 
nie dysponujq duzymi srodkami w1asnymi, 

- prowadzone jest rozpoznanie cenowe w sprawie naprawy dr6g tj. zwirowanie, utwardzanie 
miejscowe, 

- staramy sit( podr6wnac drogi gminne naszq r6wnarkq, ale jest ona zuzyta i musimy myslec 
o zakupie nowej. 

Zabierajqc glos Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski doda1, ze Okrt(gowy Zarzqd 
Pi1ki Nomej w Ciechanowie odznaczy1 dwa nasze kluby: Viktoria i Sona "Za zas1ugi na 
rzecz sportu". Odznaczony zosta1 r6wniez W6jt S1awomir Zalewski, kt6ry przez skromnose 
sam sit( nie pochwali1. 

Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zg1oszono: 

Ad.pkt.6. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawi1 projekt uchwa1y w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowa1 radnych, ze projekt uchwa1y otrzyma1 
pozytywna opinit( wszystkich sta1ych komisji rady gminy. Zapyta1 radnych 0 uwagi do 
projektu uchwa1y, po czym podda1 jq pod g1osowanie. 

Uchwa1a Nr 158IXXV 12017 zosta1a podjt(ta jednog1osnie Ig1osowa10 14 radnych, g1os6w "za" 
- 14, przeciw nie by101 i stanowi za1q.cznik Nr 1 do protok61u. 
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Ad.pkt.7. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej na rok 2017. 

Wprowadzono zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zwiyksza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 200,00 zl, 

Plan dochod6w budzetu gminy og61em wynosi 22 202 887,00 zl. w tym: 

- dochody biezqce w kwocie -18115900,00 zl. 

- dochody maj(!tkowe w kwocie - 4086987,00 zl. 

Wprowadzono zmiany w planie wydatk6w budietu gminy: 

- zmniejsza siy wydatki budZetu gminy 0 kwoty - 62 143,00 zI 


- zwiyksza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 62 343,00 zI, 


Plan wydatk6w budzetu gminy og61em wynosi 22 466054,00 zl w tym: 

- wydatki bie4ce w kwocie -17014820,00 zl, 

- wydatki maj(!tkowe w kwocie - 5 451 234,00 zl. 

Uchwala Nr 159IXXV 12017 zostala podjyta jednoglosniel glosowalo 14 radnych, glos6w "za" 
- 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zalqcznik Nr 2 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- nie wyrazenia I wyrazenial zgody na wyodr~bnienie w budzecie Gminy Nowe Miasto 

na 2018 rok srodk6w stanowillcych fundusz solecki. 

Decyzjy w sprawie utworzenia w/w funduszu podejmuje Rada Gminy do dnia 31 marc a roku 

poprzedzajqcego rok budzetowy, podejmujqc uchwaly, w kt6rej wyraza zgody albo nie 

wyraza zgody na wyodrybnienie funduszu w nastpnym roku budzetowym. 

Radni po dyskusji na komisjach rady gminy nie wyrazili zgody na wyodrybnienie w 

budzecie srodk6w stanowiqcych fundusz solecki. 
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Uchwala Nr 160IXXV 12017 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w "za" 
- 14, przeciw nie bylol i stano wi ona zal~cznik Nr 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

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

- przyj~cia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej na realizacj~ zadania inwestycyjnego pn. " Budowa oczyszczalni 
sciek6w i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie" 

W zwi~zku z uzyskaniem pozytywnej oceny zlozonego przez Gminy Nowe Miasto wniosku 
do Narodowego FUi1duszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 0 dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitamej w Nowym 
Miescie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, 
Dzialanie 2.3 "Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach" istnieje koniecznosc 
wyrazenia zgody na przyjycie dofinansowania w kwocie do 11 319512,19 zl 

Szacunkowy koszt projektu wynosi 21 839 999,99 zl, koszty kwalifikowalne wynosz~ 
17756097,56 zl, dofinasowanie wynosiloby 11 319512,19 zl, po stronie gminy koszty 
wynosz~ wg wyliczen 10520487,80 zl. 

Umowa z NFOS i GW w sprawie dofinansowania zadaniajest na etapie przygotowawczym 
niezbydnym dokumentem do przedmiotowej umowy jest przyjycie przez Rady Gminy Nowe 
Miasto niniejszej uchwaly. 

Uchwala Nr 161IXXV/2017 zostala podjytajednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w "za" 
- 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 4 do protok6lu. 

Ad.pkt.l0. 

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

- przyst~pienia do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowosci 
Nowe Miasto bydzie przeznaczenie jednej dzialki pod zabudowy mieszkaniow~ 

jednorodzinn~. 
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Opracowanie mleJscowego planu zagospodarowania przestrzelU1ego dla przedmiotowego 

obszaru podj((te zostaje na wniosek W6jta Gminy 0 przeznaczenie ich pod zabudow(( 
mieszkaniow,!. 

Obszar obj((ty przyst,!pieniem do sporz,!dzenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzelU1ego polozony jest poza granicami obszarowymi fonn ochrony przyrody. 

Niniejsza uchwala rozpocznie tryb fonnalno-prawny sporzqdzenia planu stosownie do 

zapis6w ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzelU1ym. Projekt planu powinien 
zawierac problematyky okreSlon,! w art. 15 ust.2 i 3 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzelU1ym i sporz'!dzony zostac z uwzgl((dnieniem stosownych standard6w przy 
zapisywaniu ustalen projekt6w tekstu planu i rysunku. 

Zgodnie z art. 14 us1.5 cytowanej wyzej ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzelU1ym, przed podjyciem uchwaly w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzelU1ego W6jt, dokonal analizy dotycz'!cej 

zasadnosci przyst,!pienia do sporzqdzenia planu i stwierdzil zgodnosc przewidywanych 
rozwiqzaD. z ustaleniami Studium uwarunkowaD. i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzelU1ego gminy Nowe Miasto. Analiza stanowi odr((bne opracowanie. 

Dokonana przez W6jta Gminy analiza pozwoliia powzi,!c decyzj(( 0 zasadnosci opracowania 
miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru. Za przeznaczeniem tego terenu pod 

zabudowy mieszkaniow,! jednorodzinn,! przemawia jego usytuowanie przy urz'!dzonych 

drogach publicznych oraz w bezposrednim sqsiedztwie teren6w budowlanych WYPosaZonych 
w siec wodoci'!gow'! i elektroenergetyczn'!. Stan ewidencyjny dzialki (uzytek lesny 
koniecznosc uzyskania zgody na zmiany przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne) 
wyklucza mozliwosc zrealizowania zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych terenach. 

W zwiqzku z tym niezbydne jest sporz,!dzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzelU1ego. 

Uchwaia Nr 162//xxV/2017 zostaia podj((tajednogiosnie /giosowalo 14 radnych, gIos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal,!cznik Nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.l1. 

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

- przyjcrcia Programu opieki nad zwierzcrtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Nowe Miasto w 2017 roku. 

Program rna zastosowanie do wszystkich zwierz'!t domowych przebywajqcych w granicach 

administracyjnych gminy, w tym w szczeg6lnosci do ps6w i kot6w, a tille kot6w wolno 
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tyjqcych i zwierzqt gospodarskich. Szacunkowa liczba bezdomnych zwierzqt na terenie 

gminy Nowe Miasto jest trudna do okreslenia. Gmina nie dysponuje danymi dotyczqcymi 

bezdomnych ps6w, kot6w i zwierzqt gospodarskich, na jej obszarze. Faktyczny problem jest 

szczeg6lnie dostrzegany w okresie wakacyjnym i wczesnozimowym. 

Projekt programu zgodnie z wymogami przekazuje sie do zaopiniowania: 

1. wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 

2. organizacjom spolecznym. kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt, 

dzialajqcym na obszarze gminy, 

3. dzierzawcom lub zarzqdcom obwod6w lowieckich dzialajqcym na obszarze gminy. 

Uchwala Nr 163IXXV /2017 zostala podjyta jednoglosnie /glosowalo 14 radnych, glos6w "za" 
- 14, przeciw nie byio/ i stanowi ona zalqcznik Nr 6 do protok6ru. 

Ad.pkt.12. 

Przewodniczqcy Rady Marek Calinski przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc 
Gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Jurzynek. 

Nieruchomosc niezabudowana stanowiqca nieutytek 0 pow. 0,3877ha i pastwisko 0 

powierzchni 0,0465ha polozona we wsi Jurzynek oznaczona numerem 41 0 pow. 0,4342ha 
stanowi wlasnosc Gminy Nowe Miasto na mocy decyzji Wojewody Ciechanowskiego or 
Gnn.8229-37/29/76/91 z dnia 27.05.1991 roku . 

Rada Gminy Nowe Miasto w dniu 28 paidziemika 2016 roku podjyla uchwaly or 
1261XXJ2016 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci 
stanowiqcej wlasnosc Gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Jurzynek oznaczonej numerem 
41. Po wznowieniu granic i pomiarze geodezyjnym w/w nieruchomosci powierzclmia 
calkowita dzialki zwiykszyla siy 0 42m2

• W zwi¢u z powyzszym zachodzi potrzeba 
podjycia nowej uchwaly ,kt6rej tresc bydzie zgodna ze stanem faktycznym i prawnym. 

Majqc na uwadze fakt ,Ze nieruchomosc jest nieuZytkowana zasadnym jest jej zbycie w ce1u 
wlasciwego zagospodarowani. 

Uchwala Nr 1641XXV/2017 zostala podjytajednoglosnie /glosowalo 14 radnych, glos6w "za" 
- 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zalqcznik Nr 7 do protok61u. 
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Ad.pkt.13. 

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

- dostosowania sieci szk61 podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju szkolnego 

Rada Gminy Nowe Miasto podjyla w dniu 27 lutego 2017 roku Uchwaly Nr 152IXXIV/2017 

w sprawie projektu dostosowania sieci szk61 podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju 

szkolnego. Przedmiotowa uchwala, zgodnie z zapisem art. 208 i 209 wyzej wskazanej ustawy 

zostala przekazana do zaopiniowania Mazowieckiemu Kuratorowi Oswiaty oraz Zarz<ldowi 

Oddzialu Powiatowego Zwi'lZku Nauczycielstwa Polskiego w Plonsku. 

Mazowiecki Kurator Oswiaty pismem DCI.542.44.20 17.KR z dnia 8 marca 2017 roku 

wyrazil pozytywna opiniy. Po przeanalizowaniu trdci przekazanej uchwaly stwierdzil, ze 

rozwi'lZania zaproponowane w uchwale, w zakresie podlegaj<lcym opinii kuratora oswiaty, s<l 

zgodne z obowiqzuj<lcym prawem oraz zapewniaj<l mozliwosc realizacji obowi¢u szkolnego 

i obowiqzku nauki, a takZe mozliwosc realizacji obowi<lzku rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

Zarz<ld Oddzialu Powiatowego Zwi'lZku Nauczycielstwa Polskiego pozytywrue zaopiniowal 

przedmiotow<l uchwaly. 

Wobec powyzszego podjycie niniejszej uchwaly jest uzasadnione. 

Uchwala Nr 165IXXV12017 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w "za" 
- 14, przeciw nie byrol i stanowi ona zal<lcznik Nr 8 do protok6lu. 

Ad.pkt.14. 

Z braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt. 15. 

Przewodnicz<lcy Rady przypomnial radnym 0 skladaniu oswiadczen maj<ltkowych z rok 2016 
w tenninie do konca kwietnia br. 
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Ad.pkt. 16. 

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

Na tym protok6l zakonczono. 

Protok6lowala: 

Gabriela Gizinska 
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