
PROTOKOL Nr XXVII2017 


z XXVI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 2 czerwca 2017 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w N owym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 13 radnych wg zal'!czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W 6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Gminy - Elzbieta Zalewska 
4. Radny Rady Powiatu - Leonard Milewski 
5. Radca Prawny 
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

Pkt.1. 

XXVI Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz,!cy Rady Marek 
Calinski, kt6ry nastypnie przewodniczyl obradom Sesji .. 

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

Pkt.2. 

Przewodnicz,!cy Rady Gminy Marek Calinski odczytal porz,!dek obrad w nastypuj,!cym 
brzmieniu: 
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1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 Przedstawienie porz~dku obrad. 
3. 	 Przyj~cie protokolu z XXV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja Wojta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
5. 	 Interpelacje. 

6. 	 Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto 
za 2016 rok., w tym: 

11 prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto wraz z informacj~ 0 


stanie mienia, 

2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez 

Wojta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok, 
3/ dyskusja 

41 podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za 

2016 rok. 


7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy 
Nowe Miasto z tytulu wykonania budzetu gminy za 2016 rok, 

11 zapoznanie Rady Gminy z Uchwal~ Komisji Rewizyjnej w sprawie 
wniosku 0 udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy Nowe Miasto 
za 2016 rok i opini~ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe 
Miasto dotycz~c~ wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto za 2016 rok 

2/ przedstawienie uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Nowe Miasto z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wojtowi Gminy Nowe Miasto. 

3/ dyskusja, 

4/ glosowanie nad uchwal~ w sprawie udzielenia absolutorium 

Wojtowi Gminy Nowe Miasto z tytulu wykonania budzetu gminy 

za 2016 rok. 


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

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budzetowej na rok 2017. 
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10. Podj~cie uchwaly w sprawie usuwania drzew i krzewow oraz okreslenie 
wysokosci stawek oplat za usuniecie drzew i krzewow na terenie Gminy Nowe 
Miasto. 

11. Przyj~cie informacji nt."Oceny zasobow pomocy spolecznej dla Gminy Nowe 
Miasto na 2016 rok". 

12 . Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

14. Zamkni~cie obrad. 

Przewodnicz,!-cy Rady poinfonnowal, ze projekty uchwal. kt6re znajduj,!- siy porz'!-dku obrad, 
byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodnicz,!-cy Rady Gminy poinfonnowal, ze zapoznal siy z tresci,!- protokolu z XXV Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok61 byl wylozony do 
wgl£!du w Sekretariacie Rady i przed sesj£! w sali obrad. Radni mieli mozliwosc zapoznania siy zjego 

tresci£!. Przewodnicz£!cy poinformowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 
uwag do protok6lu z XXV Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz,!-cy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 13 radnych, oddano 13 

glos6w"za". 


Protok61 Nr XXV/2017 z dnia 30 marca 2017 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 

podpisany przez Przewodnicz,!-cego Rady i protok6lanta. 


Ad.pkt.4. 

W 6jt Gminy - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

- uczestniczyl w wielu spotkaniach wielkanocnych, 


- uczestniczyl w dniu otwartym Zespolu Szk61 im. Integracji Europejskiej jako w6jt, dyrektor 

zespolu a takze jako absolwent tej szkoly. Wyrazil nadziejy, ze przetrzymamy niz 

demograficzny i uda nam siy utrzymac Liceum, 
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- uczestniczyl w obchodach jubileuszowych z okazji 30-lecia Przedszkola Samorz,!-dowego 
im. Misia Uszatka w Nowym Miescie. W6jt podziykowal Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, 
Rodzicom a przygotowanie uroczystosci. Przekazal na ryce Dyrektora Przedszkola zyczenia 
wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka, 

- uczestniczyl w obchodach z okazji Dnia Strazaka w Karolinowie i w obchodach 
powiatowych, 

- zostal ogloszony przetarg na dzialky polozon,!- we wsi lurzynek - cena wywolawcza 

19 tys.zl. 

- dnia 1 maja tradycyjnie odbyl siy Koncert Wiosenny na Zielonym Rynku zorganizowany 
przez Gminny Osrodek Kultury. W tym miejscu podziykowal Dyrektorowi lanuszowi 
Prokopczykowi za organizacjy koncertu, 

- na komisjach rady dyskutowano nt. mediacji odnosnie targowiska. Podjylismy decyzjy 
negatywn,!-, gdyz nie zgadzamy siy z warunkami drugiej strony, 

- trwa budowa mola na Zalewie Nowomiejskim ina biez'!-co mozna sledzic prace. 
Wykonawca zapewnil, ze na tydzien przed larrnarkiem Nowomiejskim zostanie ono oddane 
do uzytku, 

- w6jt uczestniczyl w obchodach Dnia Dziecka w Zespole Szk6l w Nowym Miescie. 
Poinforrnowal, ze gosciem specjalny byl dwukrotny mistrz olimpijski w pchniyciu kul,!-
Tomasz Majewski, 

- od niedzieli Zesp6l Szk6l im. Integracji Europejskiej bydzie goscic delegacjy z Liceum z 
Ukrainy z miasta Kijowa , 

- przyst'!-pilismy do rozpoznania cenowego w sprawie naprawy przepustu na rzece Tatarce w 
miejscowosci Kubice, odbylismy spotkanie z przedstawicielem firrny ENERGA w sprawie 
nowych punkt6w oswietleniowych. Tam gdzie byd,!- Mozliwosci techniczne to zostan,!
zamontowane . Do konca czerwca zostanie podpisana umowa, 

- trwaj,!- biez'!-ce naprawy dr6g gminnych, 

- wylonilismy w drodze przetargu obslugy bankow,!- naszego Urzydu. Bydzie nas obslugiwal 
Bank Sp6ldzielczy w Plonsku Oddzial w Nowym MieScie, do tej pory obslugiwal nas Bank 
Sp6ldzielczy w Ciechanowie Odzial w Plonsku, 

- w6jt zasygnalizowal, ze naszej Gminie zostal przyznany Certyfikat - Laur Spolecznego 
Zaufania. 

Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono: 

Ad.pkt.6. 

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy Marek Calinski powiedzial, ze wszyscy radni otrzymali 
sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto za 2016 rok. Bylo ono 
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analizowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28 kwietnia. i 30 maja br. maja i 

pozostalych komisjach w dniu 24 maja 2016 roku. 

Pan Marek Calinski odczytal Zarz(j.dzenie Nr 2112017 W 6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 

30 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Nowe 

Miasto oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -

Gminnego Osrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok. 

Zostalo ono wraz ze sprawozdaniem przeslane radnym Rady Gminy i przeslane do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie uzyskalo pozytywn(j. opiniy. 

Zarz(j.dzenie wraz z rocznym sprawozdaniem stano wi zal(j.cznik ill 1 do protok61u. 
Nastypnie odczytal Uchwaly Nr Ci.129.2017 Skladu Orzekaj(j.cego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii 0 

przedlozonym przez W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 
rok wraz z uzasadnieniem. 

Uchwala RIO stanowi zal(j.cznik ill 2 do protokolu. 

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy otworzyl dyskusjy nad sprawozdaniem. Radni nie zabierali 
glosu poniewaz sprawozdania szczeg61owo byly omawiane i dyskutowane na posiedzeniach 
komisji. 

Wobec powyzszego Przewodnicz(j.cy Rady przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budzetu Gminy 
za 2016 rok. 

Uchwala Nr 166IXXVII2017 zostala podj~ta jednoglosnie i stano wi zal(j.cznik ill 3 do 
protok6ru. 

Ad.pkt.7. 

W tym pUnkcie Przewodnicz(j.cy Rady Gminy poprosil Przewodnicz(j.cego Komisji 
Rewizyjnej radnego Damiana Wiktorowicza 0 przedstawienie Uchwaly Nr 3/2017 Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wniosku 0 

udzielenie absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto za 2016 rok wraz z uzasadnieniem i 

opini(j. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto dotycz(j.C(j. wykonania budzetu Gminy 
za 2016 rok. 

Uchwala Komisji Rewizyjnej stanowi zal(j.cznik ill 4 do protok61u. 

Przewodnicz(j.cy Komisji Rewizyjnej odczytal uchwaly oraz Opiniy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Nowe Miasto dotycz(j.c(j. wykonania budzetu Gminy za 2016 rok. 
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Przewodniczq.cy komisji w uzasadnieniu opinii powiedzial, ze W6jt Gminy realizujq.c 

zadania zwiq.zane z wykonaniem budzetu gminy za 2016 rok, kierowal siy zasadq. celowosci, 

legalnosci, rzetelnosci i oszczydnosci w gospodarowaniu srodkami publicznymi. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyzsze daje podstawy do wyrazenia pozytywnej opinii 0 

realizacji budzetu Gminy Nowe Miasto za 2016 rok i wystq.pil do Rady Gminy z wnioskiem 0 

udzielenie absolutorium W6jtowi. 

Opinia stanowi zalq.cznik nr 5 do protok61u. 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydala pozytywnq. opiniy 0 sprawozdaniu z wykonania 
budzetu. 

Przewodniczq.cy Rady Gminy odczytal tresc Uchwaly Nr Ci.181.2017 Skladu Orzekajq.cego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28.04.2017 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto wraz z uzasadnieniem. 

Powyzsza uchwala stano wi zalq.cznik nr 6 do protok61u. 

Przewodniczq.cy Rady Gminy przypomnial zgodnie z art.28a ust.2 ustawy 0 samorzq.dzie 
gminnym Rada Gminy podejmuje uchwaly bezwzglydnq. wiykszosciq. glos6w ustawowego 

skladu rady gminy. 

Przewodniczq.cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

-udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Nowe Miasto z tytulu wykonania budietu 
gminy za 20156rok. 

Radni jednomyslnie pozytywnie ocenili dzialalnosc W 6jta i jednoglosnie przyj yli stosownq. 

uchwaly. 

Uchwala Nr 1671XXVI/2017 zostala podj~ta jednoglosnie /bezwzgl~dn~ wi~kszosci~ 
glosow - 13 radnych obecnych na sesji i glosuj~cych. 

Stano wi ona zalq.cznik nr 7 do protokolu. 

Przewodniczq.cy Rady Marek Caliitski oraz wszyscy obecni zlozyli gratulacje W6jtowi 
Gminy - Slawomirowi Zalewskiemu. 

Radny Rady Powiatu Leonard Milewski pogratulowal r6wniez W 6jtowi Gminy oraz 
stwierdzil, ze wsp6lna praca daje rezultaty i "dobra praca poplaca" i podziykowal za 
wspieranie wsp6lnych inwestycji z powiatem. 
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W6jt Slawomir Zalewski dziykujqc Radzie Gminy zajednomyslne podjycie uchwaly 

podziykowal r6wniez Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy, kierownikom jednostek 
organizacyjnych, sohysom oraz wszystkim pracownikom Urzydu Gminy za wsp6lpracy, 
gdyz jak powiedzial, jest to wsp6lny sukces. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal radnych, ze projekt uchwaly otrzymal 
pozytywnq opiniy wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czym poddal jq pod glosowanie. 

Uchwala Nr 168IXXVII2017 zostala podjytajednoglosnie Iglosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi zalqcznik Nr 8 do protok61u. 

Ad.pkt.9. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej na rok 2017. 

Plan dochod6w budzetu gminy og6lem wynosi 22416603,81 zl. w tym: 

- dochody biez<!ce w kwocie - 18 329 616,81 zl. 

- dochody maj<!tkowe w kwocie - 4 086 987,00 zl. 

Wprowadza siy zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: 

- zmniejsza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 46 943,00 zl 

- zwiyksza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 46 943,00 zl, 

Plan wydatk6w budzetu gminy og6lem wynosi 22 679 770,81 zl w tym: 

- wydatki biez<!ce w kwocie - 17 228 536,81 zl, 

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

Uchwala Nr 169IXXVII2017 zostala podjytajednoglosniel glosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi ona zalqcznik Nr 9 do protok61u. 
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Ad.pkt.l0. 

Przewodniczllcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- usuwania drzew i krzewow oraz okreslenia wysokosci stawek oplat za usuniecie 
drzew i krzewow na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Zgodnie z ustawll 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r Rada Gminy w drodze 

uchwaly, stanowillcej akt prawa miejscowego, okresla wysokosc stawek oplat, jednolicie dla 

wszystkich drzew lub krzew6w, albo r6znicujllc je ze wzglydu na: 

- rodzaj lub gatunek drzew lub krzew6w; 

- obw6d pnia drzewa lub powierzchniy krzewu alba krzew6w rosnllcych w skupisku. 

Przyznane radzie gminy kompetencje, pozwalajll na ustalenie wysokosci stawek oplat za 

usuniecie drzew i krzew6w. Zgodnie z art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2134 z p6in. zm.), W przypadku nie ustalenia stawek 0 kt6rych mowa art. 85 

ust. 5 i ust. 6 bydll stosowane maksymalne stawki wynoszllce: 

1) 500 zl za 1 cm obwodu pnia drzewa; 

2) 200 zl za 1 m2 powierzchni krzew6w. 


Uchwala Nr 170IXXVII2017 zostala podjytajednoglosnie /glosowalo 13 radnych, glos6w 

"za" - 13, przeciw nie bylo/ i stanowi ona za1llcznik Nr 10 do protok6lu. 


Ad.pkt.11. 

Informacjy nt. Ocena zasob6w pomocy spolecznej dla gminy Nowe Miasto na rok 2016 
zgodnie z ustawll 0 pomocy spolecznej Gmina rna obowillzek przygotowania corocznie oceny 
pomocy spolecznej. Oceny przygotowuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej. Nastypnie 
W6jt przedstawia Radzie Gminy. 

Radni na komisjach rady analizowali powyzszll informacjy i zagadnieniajak: 

• dane 0 sytuacji demograficznej i spolecznej 

• dane 0 korzystajllcych z pomocy i wsparcia 

• inne rodzaje pomocy i swiadczen 

• zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 

• kadra jednostki organizacyjnej pomocy spolecznej 
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• 	 srodki finansowe na wydatki w pomoey spoleeznej i innyeh obszaraeh polityki 

spoleeznej w budzeeie jednostki samorz~du terytorialnego 

• 	 aktywnos6 projektowo-konkursowa jednostki organizaeyjnej pomoey spoleeznej 

• 	 wsp6lpraea z organizaejami pozarz~dowymi - zadania zleeone w obszarze pomoey i 
wspareIa 

• 	 wskazniki oeeny zasob6w pomoey spoleeznej. 

Do przedstawionej informaeji nie wniesiono zadnyeh uwag. 

Informaeja jest materialem pogl~dowym maj~eym ulatwi6 podejmowanie deeyzji 
zwi~zanyeh z planowaniem budzetu w kolejnym okresie. 

Oeeny zasob6w przygotowuje siy w opareiu 0 analizy lokalnej sytuaeji spoleeznej i 
demografieznej. Oeena obejmuje osoby i rodziny korzystaj~ee z pomoey spoleeznej a 
takZe rodzin byd~eyeh w trudnej sytuaeji materialnej. 

Oeena zasob6w pomoey spoleeznej stanowi zal~eznik ill 11 do protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

Z braku interpelaeji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt.13. 

W wolnyeh wnioskaeh i zapytaniaeh radny laroslaw Ebert poruszyl sprawy rozwalaj~eego 
siy budynku po mlynie na uliey Warszawskiej. Zasygnalizowal, ze sytuaeja z kazdym dniem 
jest gorsza i moze dojs6 do nieszezyseia. 

W6jt powiedzial, ze juz przekazywal informaeje Straznikowi Gminnemu i byly obietniee 
rozbi6rki ze strony wlaseieiela juz w ubieglym roku. Wlaseieiel twierdzil, ze jest to tylko 
kwestia ezasu i zezwolen. 

lezeli nie zostanie to zrealizowane to w takiej sytuaeji sprawa zostanie przekazana 
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego. 
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Ad.pkt. 1~. 

Wobec wyczerpania porzlldku dziennego obrad Przewodniczllcy Rady Gminy Marek Calinski 
dziykujllc wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXVI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 
slowami: "zamykam XXVI Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

(ji~ 
Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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