
PROTOKOL Nr XXVIIII2017 


z XXVIII Sesji Rady Gntiny Nowe Miasto 


odbytej w dniu 31 wrzesnia 2017 roku 


w Wiejskim Osrodku KuItury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpOCZ((to 0 godz.I4.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 13 radnych wg zalC}czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

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

Pkt.1. 

XXVIII Sesj(( Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl WiceprzewodniczC}cy Rady Tadeusz 
Olszewski, ktory nast((pnie przewodniczyl obradom Sesji .. 

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

Pkt.2. 

WiceprzewodnicZC}cy Rady Gminy Tadeusz Olszewski odczytal porzC}dek obrad w 
nast((pujC}cym brzmieniu: 

http:godz.I4.00


1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 Przedstawienie porz~dku obrad. 
3. 	 Przyj~cie protokolu z XXVI I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja Wojta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
5. 	 Interpelacje. 

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

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budzetowej Gminy 

Nowe Miasto na rok 2017. 


8. 	 Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Swiercze. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany nazwy uticy ,,40-lecia PRL na ulic~ 


"Pogodn~" . 


10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

12. 	Zamkni~cie obrad. 

Wiceprzewodniczqcy Rady poinformowal, ze projekty uchwal. kt6re znajdujq siy porzqdku 

obrad, byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal siy z tresciq protokolu z 

XXVII Sesji Rady Gminy, odzwierciedla on w perni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6l byl 

wylozony do wglqdu w Sekretariacie Rady i przed sesjq w sali obrad. Radni mieli mozliwosc 
zapoznania siy zjego tresciq. Wiceprzewodniczqcy poinfonnowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie 
wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6lu z XXVII Sesji Rady Gminy. 

Wiceprzewodniczqcy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 13 radnych, oddano 

13 glos6w "za". 

Protok61 Nr XXVII/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 

podpisany przez Przewodniczqcego Rady i protok61anta. 



Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy - w okresie dzia1alnosci miydzysesyjnej: 

- uzyskalismy pozwolenie na budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie, 

- w6jt uczestniczy1 w konsultacjach w sprawie rozwi¥an przetargowych na budowy 
oczyszczalni i kanalizacji I jeden czy dwa przetargi/, 

- otrzymalismy dofinansowanie na budowy oczyszczalni sciek6w w kwocie ok. 1 I mIn 320 
tys. zlotych, jest to jedno z wiykszych dofinansowan, 

- na biez'lcO na obszarze gminy prowadzimy remonty dr6g 0 nawierzchniach zwirowych, 

- dla poprawy bezpieczenstwa mieszkanc6w na drodze Nowe Miasto - Ojrzen na odcinku 
naszej Gminy zosta1y pomalowane na przejsciach pasy, 

- na biez'lco do GOPS sk1adane S'l wnioski 0 swiadczenie 500+, wp1yny1o juz oko1o 305 
wniosk6w a jeszcze spodziewamy siy okolo 90, 

- wspomagalismy organizacjy pikniku na rzecz dzieci niepe1nosprawnych, kt6ry odby1 siy w 
Latonicach, 

- otrzymalismy dofinansowanie w kwocie 150 tys. z Urzydu Marsza1kowskiego na remont 
drogi Nowosi61ki - PopieIzyn Dolny , 

- na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spo1ecznej, Urzydu Gminy, dowozu dziecka do 
Szkoly w P10nsku dziecka niepelnosprawnego zostal zakupiony samoch6d marki Volswagen 
Caddy, jest to samoch6d uzywany w bardzo dobrym stanie technicznym Ikoszt 29 tys.z1/, 

- trwa1y przygotowania do rozpoczycia roku szkolnego w naszych szkolach, 

- w budynku bylej Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim bydzie miesci6 siy Zaoczne 
Liceum Og61noksztalc'lce dla Doros1ych. Jest to LO, kt6re przenioslo swoj'l siedziby z 
Ka1yczyna, prowadzone przez Centraine Centrum Edukacji . Cieszy nas, ze budynek nadal 
sluzy celom oswiatowym, 

- w drodze przetargu na dow6z uczni6w do szk61 zosta1a wy1oniona firma, kt6ra dowozila 
dzieci w roku ubieg1ym, 

- 28 kwietnia 2017 roku zostala podpisana umowa 0 udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie ze srodk6w budzetu panstwa zakupu nowosci wydawniczych (ksi'li:ek 
niebyd'lcych podrycznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji "Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa". 

Wysokos6 dotacji - 16.000,00zl w tym: 
12.000,00 zl dla Szko1y Podstawowej 
4.000,00 zl dla Publicznego Gimnazjum 

+ 20% wkladu w1asnego w wysokosci 4.000,00 zl. 

L'lcznie na realizacjy programu zostanie wydatkowana kwota 20.000,00 zl. 



- 9 listopada 2016 roku zostala podpisana umowa 0 partnerstwie na rzecz realizacji projektu 
"Misja: programowanie - podregion ciechanowski" w ramach dzialania 3.2 Innowacyjne 
rozwiqzania na rzecz aktywizacji cyfrowej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014
2020. 

Wniosek zlozony przez Fundacjy Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, jako partnera 
wiodqcego, przeszedl pozytywnq oceny i bydzie realizowany od lutego 2018 roku. 

W ramach projektu szkola zostanie doposazona w zestaw robot6w do programowania 
oraz tablety dla uczni6w i laptopy dla nauczycieli. 

- jesteSmy w trakcie przygotowywania wniosku 0 udzielenie dotacji celowej w ramach 
rzqdowego programu "Aktywna tablica", kt6rego zadaniem jest zapewnienie szkolom 
niezbydnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadaniem 
programu jest zapewnienie szkole niezbydnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektor6w lub projektor6w ultra 
kr6tkoogniskowych, glosnik6w oraz innych urzqdzen pozwalajqcych na przekaz dZwiyku, a takte 
interaktywnych monitor6w dotykowych). 

Wnioskowana kwota w programie - 14.000,00 zl 

Wkladem wlasnym bydzie zakupiony jut przez szkoly w miesiqcu lipcu sprzyt komputerowy. 

- w trakcie przygotowania jest r6wniez wniosek 0 zwiykszenie czysci oswiatowej subwencji 
og61nej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytulu dofinansowania koszt6w zwiqzanych 
z wyplatq odpraw dla zwalnianych nauczycieli ze Szkoly Podstawowej w Gosciminie 
Wielkim. 

Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono: 

Ad.pkt.6. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Wiceprzewodnic24CY 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 173IXXVIIII2017 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi zal~cznik Nr 1 do protok6lu. 

Ad.pkt.7. 

Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej na rok 2017. 

Wprowadzono zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zrrmiejsza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 5000,00 zl, 

- zwiyksza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 155 OOO,OOzl, 


Plan dochod6w budzetu gminy og6lem wynosi 19340174,72 zl. w tym: 


- dochody biez~ce w kwocie - 18 412 130,81 zl. 

- dochody maj~tkowe w kwocie - 928043,91 zl. 


Uchwala Nr 1741XXVIII/2017 zostala podj~ta jednoglosnie/ glosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 2 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Swiercze. 

Gmina Nowe Miasto udziela pomocy finansowej Gminie Swiercze w kwocie 94 066,00 zl z 
przeznaczeniem na przyl~czenie odbiorc6w z miejscowosci lurzynek i Adamowo do Stacji 

Uzdatniania Wody "Kluk6wek". 
W6jt Gminy Swiercze zwr6cil siy z prosb~ 0 partycypacjy w kosztach budowy nowej 

stacji uzdatniania wody "Kluk6wek" oraz przyl~czenia odbiorc6w z miejscowosci 
lurzynek i Adamowo nalez~cych do Gminy Nowe Miasto. 
Wedlug przedstawionej kalkulacji koszt jednego przyl~cza to kwota 1 288,57 zl., w 
wymienionych miejscowosciach l~cznie jest 73 przyl~czy , co stano wi kwoty 94 065,61zl. 

Uchwala Nr 175IXXVIIII2017 zostala podj~ta jednoglosnie/ glosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stano wi ona zal~cznik Nr 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Nowe Miasto. 



• 


W zwi~zku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. 0 zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiekt6w i ur~dzen 

uzytecznosci publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 744), obowiqzuj~ce nazwy nie mog~ 

upamiytniac os6b, organizacji, wydarzen lub dat symbolizuj~cych komunizm lub inny ustr6j 

totalitamy, ani winny spos6b takiego ustroju propagowac. Ootyczy to os6b, organizacji, 

wydarzen lub dat symbolizuj~cych represyjny, autorytarny i niesuwerenny system wladzy 
w Polsce w latach 1944-1989, a takze os6b i organizacji, kt6re po 1917 r. propagowaly 

komunizm lub inny ustr6j totalitamy oraz podejmowaly dzialania inspirowane przez 

totalitame panstwa i sprzeczne z Polsk~ racj~ stanu. 

W6jt Gminy Nowe Miasto w dniu 7 grudnia 2016 wyst~pil do Mazowieckiego Urzydu 

Wojew6dzkiego z pismem w sprawie opinii 0 planowanych zmianach nazw ulic w 

miejscowosci Nowe Miasto. Ponadto informacja 0 planowanej zmianie wraz z prosb~ 0 

ewentualne propozycje nowej nazwy ulicy zostala zamieszczona na stronie intemetowej 
Gminy Nowe Miasto z terminem skladania propozycji do 7 lipca 2017r. W dniu 28 sierpnia 

br. do W6jta Gminy wplyn~l wniosek od mieszkanc6w ulicy 40-1ecia PRL w Nowym MieScie 

z prosb~ aby zmienic dotychczasow~ nazwy na ulica Pogodna. 

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie wplywa na waZnosc dokurnent6w 

zawieraj~cych dotychczasow~ nazwy. 

Uchwala Nr 1761XXVIII/2017 zostala podj~ta jednoglosnie/ glosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 4 do protok61u. 

Ad.pkt. 10. 

Z braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt. 11. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach radna Rady Powiatu Marianna Chybala zabrala glos 

odnosnie drogi na Ciechan6w. Powiedziala, ze miala bye naprawiona i jest koncepcja zeby 
polozye rury tj. zakrye rowy. Powiedziala, ze przykro jest jesli slyszy siy opinie negatywne na 

temat tej drogi, a przeciez jako radna powiatowa wlozyla duzo trudu by ona powstala. Jest to 
8 km dobrej drogi, jezdnia dobra, chodniki tez a rowy przy tego typu drogach s~ wszydzie. 



• 


Ad.pkt.12. 

Wobec wyczerpania porz~dku dziennego obrad Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy Tadeusz 
Olszewski dzii(kuj~c wszystkim zebranym - zakonczYf obrady XXVIII Sesji Rady Gminy 

Nowe Miasto , sfowami: "zamykam XXVIII Sesji( Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

Wieceprzewodn~~cy Rady Gminy 

@/o..li.; T~'~ 
Tadeusz Olszewski 

Protok6fowafa: 

Agnieszka Jeglikowska 

http:Ad.pkt.12

