
PROTOKOL Nr XXIXJ2017 


z XXIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 9 listopada 2017 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury 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 zal~czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

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

Pkt.1. 

XXIX 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. 

Zaznaczyl, ze na dzisiejszej sesji z powodu choroby jest nieobecny W6jt Gminy. 

Pkt.2. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy oznajmil, ze W6jt Gminy w trybie art.20 ust.1a ustawy 0 

samorz~dzie gminnym wni6s1 0 wprowadzenie do porz~dku obrad projektu uchwaly w 
sprawie: 

http:godz.14.00


- przekazania srodkow finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Wojewodztwa 
Mazowieckiego. 

Przewodniczqcy Rady wniosek ten poddal pod glosowanie. Wniosek przeszedl jednoglosnie. 

Projekt uchwaly wchodzi do porzqdku obrad jako pUnkt 18, pozostale pUnkty otrzymujq 

kolejnq numeracjy. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski odczytal porzqdek dzienny po zmianie, w 
nastypujqcym brzmieniu: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawornocnosci obrad. 
2. 	 Przedstawienie porz~dku obrad. 
3. 	 Przyj-rcie protokolu z XXVIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja Wojta Grniny z dzialalnosci mi-rdzysesyjnej. 
s. 	 Interpelacje. 

6. 	 Podj-rcie uchwaly w sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy Finansowej Grniny 
N owe Miasto. 

7. 	 Podj-rcie uchwaly w sprawie dokonania zrnian uchwaly budzetowej na rok 2017. 

8. 	 Podj-rcie uchwaly w sprawie obniZenia sredniej ceny skupu .tyta przyjrnowanej 
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018. 

9. 	 Podjecie uchwaly w sprawie okreslenia wzorow forrnularzy inforrnacji i 

dekJaracji podatkowych. 


10. Podj-rcie uchwaly w sprawie uchwalenia studiurn uwarunkowan i kierunkow 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto 


11. Podj-rcie uchwaly w sprawie obci~zenia odplatn~ slu:iebnosci~ gruntow~ 


nieruchornosci stanowi~cej wlasnosc Grniny Nowe Miasto. 


12. Podj-rcie uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewn-rtrznej w miejscowosci 
Nowe Miasto. 

13. Podj-rcie uchwaly w sprawie regularninu utrzymania czystosci i porz~dku na 

terenie Gminy Nowe Miasto. 


14. Podj-rcie uchwaly w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w 
zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchornosci, na 
ktorych zamieszkuj~ rnieszkailcy i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za 



uiszczon~ przez wlasciciela nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

15. Podj~cie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 

szescioletniej Szkoly Podstawowej w Nowym Miescie w osmioletni~ Szkol~ 


Podstawow~ w Nowym Miescie. 


16. Podjecie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 
Zasadniczej szkoly Wielozawodowej w Nowym Miescie w Branzow~ szkol~ I 
stopnia w Nowym Miescie. 

17. Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto. 

18. 	Podj~cie uchwaly w sprawie przekazania srodk6w finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

19. Informacja 0 stanie realizacji zadan oswiatowych Gminy Nowe Miasto za rok 
szkolny 2016/2017. 

20. 	Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych przez radnych Rady 
Gminy Nowe Miasto za rok 2016. 

21. Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych W6jtowi Gminy Nowe 
Miasto za rok 2016. 

22. 	Przedstawienie informacji oraz opinii dotycz~cych potrzeb S~du w zakresie 
wykonywania pracy przez skazanych. 

23. 	 Odpowiedzi na interpelacje. 

24. 	Wolne wnioski i zapytania radnych. 

25. 	Zamkni~cie obrad. 

Przewodnicz~cy Rady poinformowa!, ze projekty uchwal. kt6re znajduj~ siy porz~dku obrad, 
byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zosta!y pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal siy z tresci~ protokolu z XXVIII 
Sesji Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protokOl byl wylozony do 



wgl~du w Sekretariacie Rady i przed sesj~ w sali obrad . Radni mieli mozliwosc zapoznania sit( zjego 

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

uwag do protok6hI z XXVIII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczllcy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 14 radnych, oddano 14 


glos6w"za". 


Protok61 Nr XXVIII/2017 z dnia 31 wrze.snia 2017 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 


podpisany przez Wiceprzewodniczllcego Rady i protok6lanta. 


Ad.pkt.4. 

Z powodu nieobecnosci W6jta Gminy punkt obrad nie zostal zrealizowany. 

Ad.pkt.s. 

Radny Tomasz Lllczynski wniosl: 


- cz Gmina ma mozliwosci , zeby "zadba6" 0 rowy melioracyjne tj. ich udroznienie. 


Ad.pkt.6. 

Przewodniczllcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Przewodniczllcy Rady Gminy poinforrnowal radnych, ze projekt uchwaly otrzymal 
POZytywnll opiniy wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czym poddal jll pod glosowanie. 

Uchwala Nr 177IXXIXl20 17 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylol i stanowi za1llcznik Nr 1 do protok6lu. 

Ad.pkt.7. 

Przewodniczllcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 



- dokonania zmiany Uchwaty budietowej na rok 2017. 

Wprowadza sit( zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zmniejsza sit( dochody budzetu gminy 0 kwott( - 150 000,00 zl, 

- zwit(ksza sit( dochody budzetu gminy 0 kwott( - 118 541,64 zl, 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

Plan dochod6w budzetu gminy og6lem wynosi 19723473,69 zl. w tym: 

- dochody biezqce w kwocie -18945429,78 zl. 


- dochody majqtkowe w kwocie -778 043,91 zl. 


Wprowadza sit( zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: 

- zmniejsza sit( wydatki budzetu gminy 0 kwott( - 319394,00 zl, 

- zwit(ksza sit( wydatki budzetu gminy 0 kwott( - 274 768,64 zl, 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

Plan wydatk6w budzetu gminy og6lem wynosi 19973473,69 zl w tym: 

- wydatki biezqce w kwocie - 17966616,78 zl, 

- wydatki majqtkowe w kwocie - 2 006 856,91 zl. 

Uchwala Nr 178IXXIXl2017 zostala podjt(tajednog!osniel g!osowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zalqcznik Nr 2 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwa!y w sprawie: 

- obniZenia sredniej ceny skupu iyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego na rok 2018. 

Uchwa!a Nr 179IXXIXl20 17 zostala podjt(ta jednoglosniel glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zalqcznik Nr 3 do protok6lu. 



Ad.pkt.9. 

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy przedstawi! projekt uchwaly w sprawie: 

- okreslenia wzorow formularzy informacji i dekJaracji podatkowych. 

Uchwala Nr 180IXXIXl20 17 zostala podjyta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal(j.cznik Nr 4 do protok6lu. 

Ad.pkt.l0. 

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

- uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nowe Miasto 

Opracowane Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest jednak podstawowym 

dokumentem ksztahuj(j.cym polityky przestrzenn(j. gminy. Stanowi wiyc dokument 

kierunkowy, okreslaj(j.cy wytyczne przy sporz(j.dzaniu miejscowych plan6w 

zagospodarowania przestrzennego, program6w inwestycyjnych oraz innych przedsiywziyc 

zwi').Zanych z zarz(j.dzaniem przestrzeni(j.. 

U chwala N r 181IXXIXl20 17 zostala podjyta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal(j.cznik Nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.11. 

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

- obci~zenia odplatn~ sluzebnosci~ gruntow~ nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc 
Gminy Nowe Miasto. 

Sluzebnosc gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym zwi').Zanym z wlasnosci(j. 

nieruchomosci, a nie z osoba wlasciciela. Przedmiotowa dzialka nie posiada bezposredniego 

dostypu do drogi publicznej i ustanowienie sluzebnosci jest w pelni uzasadnione. 

Uchwala Nr 182IXXIXl20 17 zostala podjyta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stano wi ona zal(j.cznik Nr 6 do protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

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


- sprawie nadania nazwy drodze wewn~trznej w miejscowosci Nowe Miasto. 
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Nowa ulica polozona jest na gruncie prywatnym i graniczy z ulicami Brzozow'l- i 
Goscimiilsk'l-. 

Uchwala Nr 183IXXIXl20 17 zostala podjyta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal'l-cznik Nr 7 do protok6lu. 

Ad.pkt.13. 

Przewodnicz'l-cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Podjycie przedmiotowej uchwaly wynika z koniecznosci dostosowania zapis6w regulaminu 

na terenie Gminy Nowe Miasto do wymog6w Rozporz~zenia Ministra Srodowiska odpad6w 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpad6w w kt6rym okreslone zostaly wymogi co do kolorystyki oraz 

oznaczenia pojemnik6w lub work6w do gromadzenia odpad6w. Nowe przepisy wprowadzaj'l

we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpad6w "u zr6dla" zgodnie z 
RozporzCldzenia Ministra Srodowiska - cztery oznakowania kolorystyczne work6w do 

selektywnego zbierania odpad6w tj.: 
11 papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - worek niebieski; 

2/ szklo i odpady opakowaniowe ze szkla -worek zielony; 

3/ metale, odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomaterialowe - worek z6hy; 

4/ odpady ulegajClce biodegradacji - worek br~owy 

Uchwala Nr 184IXXIXl2017 zostala podjytajednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zalClcznik Nr 8 do protok61u. 

Ad.pkt.14 

PrzewodniczClcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj~ mieszkaricy i 
zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon~ przez wlasciciela 
nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zmiany w niniejszej uchwale wynikajCl z obowi~ku wprowadzenia nowych zasad segregacji 

odpad6w wprowadzonych rozporzCldzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 
roku w sprawie szczeg61owego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w. 

Zmiana selektywnej zbiorki odpad6w na terenie Gminy Nowe Miasto, zgodnie 

z wprowadzonymi przepisami bydzie polegala na wprowadzeniu dodatkowego worka na 

papler. 

http:Ad.pkt.14
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Uchwala Nr 185IXXIXl20 17 zostala podjyta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 9 do protok61u. 

Ad.pkt.15. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoly Podstawowej w 
Nowym Miescie w osmioletni~ Szkol-r Podstawow~ w Nowym MieScie. 

Zgodnie z zalozeniami refonny edukacji, z dniem 1 wrzesnia 2017 roku dotychczasowa 

szescioletnia szkola podstawowa staje siy osmioletni~ szkol~ podstawow~. Jest tu uchwala 
przypieczytowuj~ca powstanie 8-letniej szkoly podstawowej. 

Uchwala Nr 186IXXIXl20 17 zostala podjyta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 10 do protok61u. 

Ad.pkt.16. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoly Wielozawodowej w 
Nowym Miescie w Bran:low~ Szkol-r I stopnia w Nowym Miescie. 

Zgodnie z zalozeniami refonny edukacji, z dniem 1 wrzesnia 2017 roku dotychczasowa 

Zasadnicza Szkola Wielozawodowa w Nowym Miescie staje siy Brani:ow~ Szkol~ I stopnia 

w Nowym Miescie. Organy stanowi~ce jednostki samorz~du terytorialnego zobowi~ane s~ 
do stwierdzenia tego przeksztalcenia w drodze uchwaly. 

Uchwala Nr 187IXXIXl20 17 zostala podjyta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 11 do protok61u. 

Ad.pkt.17. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowe Miasto. 

Podjycie dzialail w celu aktualizacji statutu wynika z likwidacji Szkoly Podstawowej w 
Gosciminie Wielkim. W zwi~ku z powyzszym podjycie uchwaly jest zasadne i konieczne. 

Uchwala Nr 188IXXIXl2017 zostala podjytajednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 12 do protok61u. 
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Ad.pkt.18. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- przekazania srodkow fioaosowych oa Fuodusz Wsparcia Policji Wojewodztwa 
Mazowieckiego. 

Komendant Powiatowy Policji w Plonsku zwr6cil Sly Z prosbq 0 dotacjy celowq na 

sfinansowanie zakupu wygla, uzasadniajqc to trudnq sytuacja finansowq i wysokimi kosztami 

utrzymania Posterunku Policji w Nowym Miescie. 

Uchwala Nr 189IXXIXl20 17 zostala podjyta wiykszosciq glos6w I glosowalo 14 radnych, 
glos6w "za" - 1 0, przeciw- 1, glos6w wstrzymujqcych - 31 i stanowi ona zalqcznik Nr 13 do 
protok61u. 

Ad.pkt.19. 

Ioformacja 0 staoie realizacji zadan oswiatowych Gmioy Nowe Miasto za rok szkoloy 
2016/2017 zostala przygotowana na podstawie danych przygotowanych przez dyrektor6w 

szk61 i przedszkola, w tym sprawozdan przekazywanych do Systemu Infonnacji Oswiatowej 
ISIOI, raport6w Okrygowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz 

opracowan wlasnych. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zadnych uwag i stanowi ona zalqcznik nr 14 do 

protok61u. 

Ad.pkt.20. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski przedstawil Infonnacjy 0 zlozonych 
oswiadczeniach majqtkowych przez radnych Rady Gminy Nowe Miasto za rok 2016. 
Infonnacja stanowi zalqcznik Nr 15 do protokolu. 

Ad.pkt. 21. 

Pod nieobecnos6 W6jta Gminy - Sekretarz Gminy Elzbieta Zalewska przedstawila infonnacjy 
o przedstawil infonnacjy 0 zlozonych oswiadczeniach majqtkowych pracownik6w urzydu 
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zatrudnionych na stanowiskach urzydniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach 

urzydniczych oraz os6b zobowi¥anych do skladania oswiadczen maj<j.tkowych: Sekretarza 

Gminy, Skarbnika, kierownikow jednostek organizacyjnych oraz os6b wydaj<j.cych decyzje 

administracyjne w imieniu wojta. 

Infonnacja stanowi zal<j.cznik Nr 16 do protokolu. 

Ad.pkt. 22. 

Przewodnicz<j.cy Rady Gminy przedstawil opiniy Prezesa S<j.du Rejonowego w Plonsku z dnia 

18 pazdziemika 2017 roku dotycz<j.c<j. potrzeb Sadu Rejonowego w Plonsku w zakresie 

wykonywania pracy przez skazanych i wniosek 0 wskazanie podmiot6w, w kt6rych skazani 

mogliby wykonywac ww. kary . 

Sekretarz Gminy przedstawita informacjy z dnia 24 paidziernika 2017 roku w sprawie wyznaczenia 

na terenie gminy Nowe Miasto podmiotu do wykonywania kary ograniczenia wolnosci b~di prac 

spo1ecznie ui:ytecznych w 2018 roku . 

Inforrnacje stanowiq za1qczniki nr 17 i 18. 

Ad.pkt.23. 

Z braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt. 24. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodnicz<j.cy rady Gminy przedstawil prosby od 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaklad6w Zdrowotnych Opieki Zdrowotnej 
w Plonsku 0 rozwaZenie mozliwosci przyznania dotacji sprzytu i aparatury medycznej, 
poniewaz Szpital nie posiada wystarczaj<j.cych srodk6w Finansowych aby moc sprosta6 
wymaganiom jakie naklada NFZ. 

Ustalono, ze temat ten bydzie rozpatrywany na komisjach Rady Gminy. 

Przekazano radnym informacjy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 0 

obowi¥kowym spisie zwierz<j.t gospodarskich przebywaj<j.cych w siedzibie stada. 

PrzewodnicZCj.cy Rady zaprosil wszystkich na Obchody Narodowego Swiyta Niepodleglosci., 
ktore odbyd<j. siy 11 listopada br. 
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Ad.pkt. 25. 

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

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

G~ 
Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 


