
PROTOKÓŁ  Nr  V/2015 
z V sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

odbytej w dniu 11 marca 2015 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. 

 
Obrady rozpoczęto o godz.14.00, 

Zakończono o godz. 15.00. 

 

Skład Rady Gminy – 15 radnych. 

Uczestniczyło w obradach – 15 radnych wg załączonej listy obecności. 

 

 

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

 

 

1. Wójt Gminy –  Sławomir Zalewski 

2. Sekretarz Gminy – Elżbieta Zalewska 

3. Skarbnik Gminy – Anna Szczepanek 

4. Radca Prawny – Agnieszka Wolińska 

5. Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście – Edyta Jakubowska 

 

 

 

 

Pkt.1. 

 

 

            V  Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Caliński. 

Powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził kworum władne do obradowania i 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

 

 

Pkt.2. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński odczytał porządek dzienny w  następującym 

brzmieniu: 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjecie protokółu z IV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

5. Interpelacje. 

 

      6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

            Nowe Miasto. 

 



7. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian uchwały budżetowej na rok 2015. 

 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu 

płońskiego. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej /sołtysom/ przysługuje dieta. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu soleckiego na rok 2016. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/VI/2011 Rady Gminy Nowe 

Miasto z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym 

Mieście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe 

Miasto w 2015 roku. 

 

13.  Odpowiedzi na interpelacje. 

14.   Wolne wnioski i zapytania radnych. 

      15 .   Zamknięcie obrad. 
 

 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał. które znajdują się porządku obrad, 

były przedmiotem obrad stałych komisji rady i zostały pozytywnie zaopiniowane. 

 

 

 

 

Ad.pkt.3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu  z IV Sesji 

Rady Gminy,  odzwierciedla  on w pełni przebieg obrad. Nadmienił, że protokół był 

wyłożony do wglądu w Sekretariacie Rady.  Radni mieli możliwość zapoznania się z jego 

treścią. Przewodniczący  Rady poddał  protokół pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, 

oddano  15 głosów „za” , głosów przeciw nie było. 

Protokół  Nr IV/2015 z dnia 11 marca br. został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

Ad.pkt.4. 

 

Wójt Gminy – w okresie działalności międzysesyjnej zrealizowano: 

 

- zakończyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Nowe Miasto na 

kadencję  2015 – 2019. 

Podczas zebrań wyborczych, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy odbyły się  w lutym i 

marcu 2015 roku,  w 33 sołectwach /37 miejscowości/ wybrano 6 nowych sołtysów. 

 Kozarzewska Katarzyna    -   Sołectwo Czarnoty 



 Ciosek Stanisław                 -  Sołectwo Gościmin Wielki 

 Siwek Ewa                            -  Sołectwo Grabie 

 Ernest Wojciech                 -   Sołectwo Jurzynek 

 Zielińska Jadwiga                -  Sołectwo Nowe Miasto 

 Zawadzka Anna                  -   Sołectwo Żołędowo 

Poprzedni  sołtysi: 

 Sołectwo Czarnoty – Zieliński Alfred – nie kandydował 

 Sołectwo Grabie – Górecki Krzysztof – nie kandydował 

 Sołectwo Jurzynek – Bieniewicz Kazimierz  – nie kandydował 

 Sołectwo Żołędowo – Kapczyński Arkadiusz – nie kandydował 

  

Kandydowali: 

 Sołectwo Nowe Miasto – Urzykowski Krzysztof 

 Sołectwo Gościmin  Wielki  - Kalińska Anna 

27 Sołtysów zachowało swoją funkcję. 

16 kobiet i 17 mężczyzn pełni funkcje sołtysa. 

 

W imieniu  Samorządu Gminy Nowe Miasto Wójt złożył życzenia z okazji Dnia Sołtysa. 

Złożył  też  zasłużone podziękowania Sołtysom i członkom Rad Sołeckich za pracę 

poświęconą mieszkańcom w kadencji 2011 – 2015. 

 

- uzyskaliśmy pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście, 

 

- zostały już założone lampy oświetleniowe we wsi Zasonie, pozostałe zostaną zrealizowane 

do końca kwietnia br. 

 

- trwa remont części parterowej budynku Urzędu Gminy, zapewni to lepsze warunki dla 

interesantów- powstanie poczekalnia, wymieniona zostaną kable elektryczne ,  zostanie 

przystosowana łazienka  dla niepełnosprawnych, poprawiona zostanie wentylacja, 

 

- odbyły się trzy spotkania w celu określenia rejonów pod inwestycje w projekcie Studium 

Zagospodarowania Przestrzennego, 

 

- przeprowadziliśmy kompleksową poprawę drzewostanu w parku, nadany został estetyczny 

kształt, 

 

- zamontowano progi zwalniające na ulicach: Waryńskiego, Browarnej i Zielonym Rynku. 

Planuje się także zamontowanie progu zwalniającego  na ulicy nad zalewem, 

 

- trwają prace porządkowe przy poboczach dróg. 

 

 

 

 

Ad.pkt.5. 

 



W ramach interpelacji zgłoszono: 

 

Radny Tomasz Łączyński: 

- Czy jest możliwość zamontowania oświetlenia w miejscowości Czarnoty, 

 

Radny Damian Wiktorowicz: 

-  o żwirowanie drogi do wsi Salomonka,  

-  o drugi  kosz na plastiki we wsi Miszewo Wielkie, 

-  o dokonanie przeglądu gminnych dróg asfaltowych, ponieważ niektóre są w złym stanie 

technicznym. 

 

 

Ad.pkt.6. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na rok 2015. 

 

 

Uchwała Nr 29/V/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/ i stanowi ona załącznik Nr 1 do protokółu. 

 

 

 

 

Ad.pkt.7. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- dokonania zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. 

 

Wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetu gminy: 

- zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę  - 1 219 003,00 zł 

- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę  -     665 900,00 zł 

 

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 13 278 034,00 zł w tym: 

– dochody bieżące w kwocie – 12 968 934,00 zł 

– dochody majątkowe w kwocie – 309 100,00 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu gminy: 

– zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 891 464,43 zł 

– zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę –  1 338 361,43 zł, 

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16 587 666,00 zł w tym: 



– wydatki bieżące w kwocie – 12 572 572,03 zł, 

– wydatki majątkowe w kwocie – 4 015 093,97 zł. 

 

Uchwała Nr 30/V/2015  została podjęta jednogłośnie/ głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/  i stanowi ona załącznik Nr 2 do protokółu. 

 

 

 

 

Ad.pkt.8. 

 

Przewodniczący Rady Marek Caliński przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

-  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego. 

 

Uchwała Nr 31/V/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/  i stanowi ona załącznik Nr 3 do protokółu. 

 

 

 

 

Ad.pkt.9. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej /sołtysom/ przysługuje dieta. 

 

Uchwała Nr 32/V/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/ i stanowi ona załącznik Nr 4 do protokółu. 

 

 

 

 

 

Ad.pkt.10. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

-  funduszu sołeckiego na 2016 rok. 

 

Uchwała Nr 33/V/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 14 radnych, głosów „za” , 

jeden glos wstrzymujący. Stanowi ona załącznik Nr 5 do protokółu. 

 

 

 

Ad.pkt.11. 

 

 



Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

-  zmiany uchwały Nr 20/VI/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lutego 2011 roku 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 

 

Uchwała Nr 32/V/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/ i stanowi ona załącznik Nr 6 do protokółu. 

 

 

 

 

 

 

Ad.pkt.12. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2015 roku. 

 

 

Uchwała Nr 32/V/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/ i stanowi ona załącznik Nr 7 do protokół 

 

 

 

                                                                     Ad.pkt.13. 

 

 

Na zgłoszone interpelacje Wójt odpowiedział: 

 

- odnośnie oświetlenia we wsi Czarnoty - to musimy najpierw określić możliwości techniczne 

i tu musi wypowiedzieć się Kierownik Zakładu Energetycznego. Największym problemem 

jest założenie licznika oraz piątego kabla sterującego. Związane jest  to z dużymi kosztami. 

Zadanie oświetleniowe w gminie Nowe Miasto  mamy rozłożone na okres czterech lat. 

 

- zwirowanie drogi do Salomonki odbędzie się w okresie od kwietnia do czerwca br. 

 

-drugi  kosz na plastiki we wsi Miszewo Wielkie zostanie postawiony, 

 

- odnośnie przeglądu dróg gminnych to został już dokonany podczas wyjazdów na zebrania 

wiejskie w celu wyboru sołtysów. 

 

 

 

 

 



Ad.pkt. 14. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński przedstawił sprawę dotycząca parkowania w 

Głównym Rynku, dotyczy to samochodów dostawczych zaopatrujących sklepy. Przepisy są  

bardzo rygorystyczne  czego  efektem są  nakładane mandaty. Naczelnik Ruchu Drogowego 

w Płońsku poinformował, że jest ustalona taka organizacja ruchu a Policja musi  kontrolować 

przestrzeganie  przepisów. Do  zmiany tych przepisów nie ma  kompetencji. Problem należy 

zgłosić do Dyrektora Zarządu Dróg 

Musimy zwrócić się o zmianę  znaków drogowych.  Wystarczyłoby, żeby do znaku dołączyć 

tabliczkę z napisem , że „ nie dotyczy parkowania  do 10 minut”. 

Uważa też, że należałoby wprowadzić zakaz parkowania samochodów w Głównym Rynku 

powyżej 1 godziny.  Dysponujemy dość licznymi miejscami parkingowymi tj.  przy Kościele, 

nad Zalewem i koło Urzędu Gminy. 

Poruszony został problem zorganizowania toalety publicznej. 

Wójt powiedział, że problem ten zostanie rozwiązany. Bedzie zakupiony toi-toi. Przed tym 

należy jednak dobrać odpowiednie miejsce i zwrócić uwagę na jego  dobre umocowanie 

Przewodniczący Rady poruszył sprawę mostu we wsi Grabie i sprawę rozbiórki drugiego 

pawilonu w Głównym Rynku. 

 

 

 

 

 

 

Ad.pkt.15. 

 

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński 

zamknął obrady V Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                              Marek Caliński 

 

 

Protokółowała: 

Agnieszka Jeglikowska 

inspektor 

 

 

 

 


