
PROTOKOL Nr XXVII/2017 


z XXVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku 


w Wiejskim Osrodku KuItury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.30. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 14 radnych wg zalqczonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Gminy - Elzbieta Zalewska 
4. Radny Rady Powiatu - Marianna Chybala 
5. Radca Prawny 
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

Pkt.1. 

XXVII Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodniczqcy Rady Marek 
Calinski, kt6ry nastypnie przewodniczyl obradom Sesji .. 

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

Pkt.2. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski odczytal porzqdek obrad w nastypujqcym 
brzmieniu: 

http:godz.14.00


1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 Przedstawienie porz~dku obrad. 
3. 	 Przyjtrcie protokolu z XXVI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja W6jta Gminy z dzialalnosci mitrdzysesyjnej. 
5. 	 Interpelacje. 

6. 	 Podjtrcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nowe Miasto. 

7. 	 Podjtrcie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budzetowej Gminy Nowe 
Miasto na rok 2017. 

8. 	 Odpowiedzi na interpelacje. 

9. 	 Wolne wnioski i zapytania radnych. 

10. 	Zamknitrcie obrad. 

Przewodnicz~cy Rady poinformowal, 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 poinformowal, ze zapoznal siy z tresci~ protokolu z XXVI Sesji 
Rady Gminy, odZ\vierciedla on w pehli przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6l byl wylozony do 

wgl~du w Sekretariacie Rady i przed sesj~ w sali obrad. Radni mie\i mozliwosc zapoznania siy zjego 

tresci~ . Przewodnicz~cy poinformowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 

uwag do protok6tu z XXVI Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz~cy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 14 radnych, oddano 14 

glos6w "za". 

Protok61 Nr XXVII20 17 z dnia 2 czerwca 2017 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 

podpisany przez Przewodnicz~cego Rady i protok61anta. 

Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej tj . niespelna miesi~ca: 



- zakonczona zostala budowa mola na Zalewie Nowomiejskim i 23 czerwca br. przed 
jannarkiem nowomiejskim zostalo oddane do uzytku, 

- dnia 25 czerwca br. odbyl siy VI Jannark Nowomiejski pod haslem "Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste" , w tym miejscu w6jt podziykowal wszystkim za czynny udzial w uroczystosci, 

- w naszej gminie odbylo siy wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa i PorzC).dku 
Rady Powiatu Plonskiego dotyczC).ce zapewnienia bezpieczenstwa wypoczynku letniego w 
powiecie plonskim. Zaszczycily nas swojC). obecnosciC). kierownicy sluzb i inspekcji 
powiatowych, wicestarosta jak i przedstawiciele r6znych instytucji, 

- nad Zalewem Nowomiejskim zostaly zamontowane oswietleniowe lampy ledowe, 

- podpisalismy umowy z "Energa" odnosnie obslugi oswietlenia. ZostanC). zamontowane 
dodatkowo 63 oprawy, 

- poinfonnowal, ze w pierwsZC}. niedziely wrzesnia br. odbydC). siy dozynki gminno-parafialne. 

ZabierajC).c glos PrzewodniczC).cy Rady Gminy powiedzial, ze opinie nt. jannarku 
nowomiejskiego SC). bardzo pozytywne. 

Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono: 

Ad.pkt.6. 

PrzewodniczC).cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

PrzewodniczC).cy Rady Gminy poinfonnowal radnych, ze projekt uchwaly otrzymal 
pozytywnC). opiniy wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czym poddal jC). pod glosowanie. 

Uchwala Nr 171/xxVIII2017 zostala podjyta jednoglosnie /glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi zalC).cznik Nr 1 do protok6lu. 

Ad.pkt.7. 

PrzewodniczC).cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaty budietowej na rok 2017. 
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Wprowadza siy zmiany w planie dochodaw budzetu gminy: 

- zmniejsza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 3 308 943,09 zl, 

- zwiyksza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 4 833,00 zl, 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

Plan dochodow budzetu gminy ogolem wynosi 19 122 018,72 zl. w tym: 

- dochody bie4ce w kwocie - 18 343 974,81 zl. 


- dochody maj<}-tkowe w kwocie - 778043,91 zl. 


Wprowadza siy zmiany w planie wydatkow budzetu gminy: 

- zmniejsza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 4 070 000,00 zl 


- zwiyksza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 765 889,91zl, 


zgodnie z zal<}-cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 


Plan wydatkow budzetu gminy ogolem wynosi 19385185,72 zl w tym: 

- wydatki biez<}-ce w kwocie - 17 252 894,81 zl, 

- wydatki maj<}-tkowe w kwocie - 2 132290,91 zl. 

Uchwala Nr 172IXXVIII2017 zostala podjytajednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glosaw 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stano wi ona zalqcznik Nr 2 do protokalu. 

Ad.pkt.8. 

Z braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt. 9. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach radna Rady Powiatu Marianna Chybala powiedziala, ze 
sluzby Rejonowego Zarzqdu Drag malujq pasy na ulicy Ciechanowskiej i tu wystqpila z 
prosbq 0 oczyszczenie rowaw znajdujqcych siy przy ulicy, gdyz Sq porosniyte chwastami. 



W6jt powiedzial, ze dysponujemy tylko jednq podkaszarkq a mamy wiele poboczy do 
scinania przy drogach gminnych. Rejon Dr6g dysponuje duzq lepszq kosq bijakowq, kt6rq w 
ciqgu kr6tkiego czasu mozna rowy wykosi6. Bydziemy staraIi siy pom6c w ramach 
wsp61pracy. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy wiemy jaki jest nab6r do Liceum Og6lnoksztalcqcego i 
Szkoly Wie]ozawodowej w Nowym Miescie, 

W6jt powiedzial, ze nab6r nie jest jeszcze zamkniyty i bydzie trwal do koilca lipca br. Na 
chwily obecnq kandydat6w do LO jest I3-stu a do szkoly zawodowej 5-ciu. 

Pan Marek Caliilski zapytal takie, czy na przepompowni wody mamy agregat prqdotw6rczy. 

W6jt powiedzial, ze jeszcze nie, ale wkr6tce bydzie. 

Skarbnik Gminy poprosila radnych 0 przekazywanie mieszkailcom informacji, ze od 1 lipca 
br. punkt kasowy w budynku Urzydu Gminy bydzie zlikwidowany z powodu zmiany banku 
obsrugujqcego Gminy Nowe Miasto. Wszelkie platnosci na rzecz Gminy tj podatki, oplata 
skarbowa, oplata za wyw6z nieczystosci i czynsze byd,! przyjmowane bezplatnie w Banku 
Sp6!dzielczym w Nowym Miescie przy ulicy Gl6wny Rynek 11. 

Ad.pkt. 10. 

Wobec wyczerpania porz'!dku dziennego obrad Przewodnicz'!cy Rady Gminy Marek Caliilski 
dziykujqc wszystkim zebranym - zakoilczyl obrady XXVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 
slowami: "zamykam XXVII Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakoilczono. 

Pr~odnicz~cy Rady Gminy 

f;Yl~ 
~ Marek Calinski 

Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 


