
PROTOKOL Nr XXXl2017 


z XXX Sesji Rady Gminy N owe Miasto 


odbytej w dniu 8 grudnia 2017 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


ZakOllczono 0 godz. 16.00. 


Sldad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 14 radnych wg zal~czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
3. Radny Rady Powiatu - Leonard Milewski 
4. Radca Prawny 

Pkt.1. 

XXX 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: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. Przedstawienie porz~dku obrad. 
3. Przyjcrcie protokolu z XXIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

http:godz.14.00


4. 	 Informacja Wojta Gmioy z dzialaloosci mi~dzysesyjoej. 
5. 	 Interpelacje. 
6. 	 Przedlozenie projektu bud:ietu Gmioy na 2018. 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiaoy Wieloletniej Progoozy Fioaosowej Gmioy 
Nowe Miasto. 

8. 	 Zaopiniowaoie uchwaly w sprawie zmiaoy uchwaly bud:ietowej oa rok 2017. 

9. 	 Podj~cie uchwaly uchylaj~cej Uchwal~ Nr 189IXXIXJ2017 Rady Gminy Nowe 
Miasto z doia 09 listopada 2017 r. w sprawie przekazaoia srodkow fioaosowych 
oa Fuodusz Wsparcia Policji Wojewodztwa Mazowieckiego. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie wyra:ieoia zgody oa obci~:ieoie slu:ieboosci~ przesylu 
oieruchomosci b~d~cej wlasnosci~ Gminy Nowe Miasto. 

11. Podjc:cie uchwaly w sprawie uchwaleoia 3 letoiego Gmiooego programu 

Wspieraoia Rodziny dla Gminy Nowe Miasto na lata 2018 - 2020. 


12. Podjc:cie uchwaly w sprawie uchwalenia Gmiooego Programu Profilaktyki i 
Rozwi~zywaoia Problemow Alkobolowych oa 2018 rok. 

13. Podjc:cie uchwaly w sprawie uchwaleoia Gmiooego Programu Przeciwdzialaoia 
Narkomanii oa 2018 rok. 

14. Odpowiedzi na ioterpelacje. 
15. Woloe wnioski i zapytaoia radoych. 
16. Zamkoic:cie obrad. 

Przewodnicz't-cy Rady poinforrnowal, ze projekty uchwal. kt6re znajduj't- siy porz't-dku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy poinforrnowal, ze zapoznal siy z tresci't- protokoru z XXIX Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6l byl wylozony do 

wgll'!du w Sekretariacie Rady i przed sesjl'! w sali obrad. Radni mieli mozliwosc zapoznania siy zjego 

trescil'!. Przewodniczqcy poinformowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 

uwag do protok6hJ z XXIX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczqcy Rady podda1: protok61 pod glosowanie. Glosowalo 14 radnych, oddano 14 


glos6w"za". 


Protok61 Nr XXIXl2017 z dnia 9 listopada 2017 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 

podpisany przez Przewodnicz't-cego Rady . 




Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 


- zostal rozstrzygniyty i jest juz uprawomocniony przetarg na budowy mechaniczno

biologicznej oczyszczalni sciek6w w Nowym Miescie - koszt 5 min 900 tys. zl. Wykonawcq 

bydzie Przedsiybiorstwo Produkcyjno-Montatowe Montech z Luszczowa. Bylo jednym z 

trzech przedsiybiorstw biorqcych udzial w postypowaniu przetargowym. 


Drugi potymy przetarg na budowy kanalizacji proceduralnie r6wniez zmierza ku koncowi. 


W drugim przetargu /pierwszy nie cieszyl siy zainteresowanieml najnizszq oferty opiewajqcq 

na 14 mIn 900 tys.zl zlozyla firma Ismont z Mlawy. 


W6jt przypornnial, ze na calosc zadania otrzymalismy unijne dofinansowanie w kwocie 


11 min 300 tys.zl. Realizacja zadania rozpocznie siy w przyszlym roku. 


Przewodniczqcy Rady dopytal z czego pokryjemy wklad wlasny. 


- Kredyty. Niestety , nie mamy innego wyjscia - odpowiedzial W6jt. 


- odbyla siy wizja lokalna przepustu w Kubicach - bydzie remontowany. Wystqpila kwestia 

odsUj.pienia gruntu w celu jego poszerzenia. Sprawa jest juz zalatwiona, 


- odbylo siy spotkanie w sprawie modernizacji i remontu tamy na rzece Sonie. Miedzy innymi 

rOZWatano mozliwosc automatyzacji zasuw. Przy okazji rozwatano sprawy modemizacji 

platy. Szczeg61y bydq przedstawione wiosnq, 


- w6jt uczestniczyl w spotkaniach takich jak: 


• 	 koncercie jesiennym organizowany prze Gminny Osrodek Kultury w Nowym Miescie, 

• 	 w spotkaniu organizowanym przez Zwiqzek Emeryt6w i Rencist6w, 

• 	 w spotkaniu organizowanym, w Joncu z okazji Dnia Niepelnosprawnosci, 

• 	 w warsztatach Bozenarodzeniowych w Zespole szk61 im. Integracji Europejskiej w 
Nowym Miescie, 

• 	 w turnieju andrzejkowo-mikolajkowym pilki nomej , 

• 	 balu andrzejkowym organizowanym przez Rady Rodzic6w Samorzqdowego 

przedszkola w Nowym Miescie. 


Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono: 



Ad.pkt.6. 

W6jt Gminy przedlozyl Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem 

zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na rok 2018 i 

projekt budzetu Gminy Nowe Miasto na rok 2018 wraz z uzasadnieniem. 

Projekty otrzymali wszyscy radni i byly dyskutowane na komisjach rady gminy. 

Do powyzszych projekt6w radni nie wniesli zadnych uwag. 

Stanowiq one zalqcznik nr 1 i 2 do protokolu. 

Ad.pkt.7. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinforrnowal 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 1901XXX120 17 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w "za" 
- 14, przeciw nie bylol i stanowi zalqcznik Nr 3 do protok61u. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly bud:ietowej na rok 2017. 

Wprowadza siy zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zmniejsza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 17 692,00 zl, 

- zwiyksza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 278 693,00 zl, 


Plan dochod6w budzetu gminy og61em wynosi 19979575,69 zl. w tym: 

- dochody biezqce w kwocie -19218518,78 zl. 

- dochody majqtkowe w kwocie - 761 056,91 zl. 




Wprowadza siy zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: 

- zmniejsza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 196505,00 zl, 

- zwiyksza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 457506,00 zl, 


Plan wydatk6w budzetu gminy og6lem wynosi 20 229 575,69 zl w tym: 

- wydatki biezqce w kwocie - 18361 452,78 zl, 

- wydatki majqtkowe w kwocie -1 868 122,91 zl. 

Uchwala Nr 1911XXX12017 zostala podjyta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w "za" 
- 13, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zalqcznik Nr 4 do protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly: 

uchylaj~cej Uchwal~ nr 189IXXIXJ2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 09 listopada 

2017r w sprawie przekazania srodk6w finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

Wojew6dztwa Mazowieckiego 

Uchwala Nr 192IXXXl2017 zostala podjyta jednoglosnie /glosowalo 14 radnych, glos6w "za" 

- 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zalqcznik Nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.l0. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly: 

- wyrazenia zgody na obci~zenie sluzebnosci~ przesylu nieruchomosci b~d~cej 

wlasnosci~ Gminy Nowe Miasto. 

W zwiqzku z zamiarem umieszczenia na nieruchomosci opisanej w par. 1 ust.l uchwaly 

urzqdzen sluzqcych do przesylu energii elektrycznej, ENERGA --OPERATOR S.A. z siedzibq 
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w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdansk zwr6cila sit( 0 ustanowienie na jej 

rzecz sluzebnosci przesylu w drodze gminnej numer 8911 po!ozonej w miejscowosci 

Modzele Bardomieje. Przebieg s!uzebnosci ustalony zostal w spos6b, kt6ry bt(dzie jedynie w 

minimalnym stopniu ograniczal korzystanie z nieruchomosci gminnej. Ustanowienie 

sluzebnosci przesyru pozwoli r6wniez na uniknit(cie w przyszlosci spor6w prawnych 

dotyczqcych statusu prawnego urz~dzen przesy!owych budowanych przez Energa ..... 

Z uwagi na powyzsze podjt(cie uchwaly stalo sit( zasadne. 

Uchwa!a Nr 1931XXX12017 zosta!a podjt(ta jednoglosnie Ig!osowa!o 14 radnych, g!os6w "za" 
- 14, przeciw nie by!ol i stanowi ona za!~cznik Nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.11. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawi! projekt uchwa!y: 

- uchwalenia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe 
Miasto na lata 2018 - 2020. 

Przyjycie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto na lata 2018
2020 przewiduje rozw6j dzia!an profilaktycznych maj~cych na celu wzmocnienie rodzin z 

grup ryzyka, zapobieganie narastania kryzysu poprzez pract( z rodzin~ naturaln~ oraz 
zapewnienie dzieciom prawa do rozwoju w stabilnym rodzinnym srodowisku 

wychowawczym. 

W celu prawid!owej realizacji zapis6w ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastt(pczej zasadne jest przyjycie niniejszej uchwaly 

Uchwala Nr 1941XXX12017 zostala podjt(ta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w "za" 

- 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly: 
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- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problemow 

Alkoholowych na 2018 rok. 

Gminny program profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, stanowi~cy 

zal~cznik do niniejszej uchwaly jest kontynuacj~ zadan realizowanych w latach poprzednich. 

Zgodnie z tresci~ art. 4' ust. 2 - 5 ustawy 0 wychowaniu w trzeZwosci 

przeciwdzialaniu alkoholizmowi, gminny program profilaktyki i rozwi~zywania problem6w 

alkoholowych, uchwalany corocznie przez Rady Gminy jest podstaw~ do realizacji 

wskazanych w ustawie obowiqzkowych zadan i dzialan gminy. 

Uchwala Nr 1941XXx/2017 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w "za" 

- 14, przeciw nie bylol i stano wi ona zal~cznik Nr 6 do protok6lu. 

Ad.pkt..13. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly: 

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2018 rok 

Uchwala Nr 1951XXX12017 zostala podjytajednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w "za" 

- 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 7 do protok6lu. 

Ad.pkt.14. 

Z braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt. 15. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach glos zabral Radny Rady Powiatu Leonard Milewski, 
pogratulowal, ze zbliza siy rozpoczycie budowy oczyszczalni i kanalizacji sciek6w. 
Powiedzial, ze jest to duze wyzwanie dla Gminy, kt6re poprawi jakosc zycia mieszkanc6w 
jak i srodowisko. 
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Zaprosil r6wniez wszystkich na spotkanie swiqteczne, kt6re odbydzie siy w najblizszq 
niedziely. 

Radny Miron Zygmuntowicz zapytal jak bydzie wyglqdal remont tamy i czy bydq 
wymieniane stawidla. 

W6jt odpowiedzial, ze jeszcze nie wiemy, dopiero przy inwentaryzacji bydzie wiadomo i 
w6wczas poznamy szczeg61y. 

Radny Tomasz Lqczynski zapytal czy remont tamy poprawi stan lqk w Gosciminie Wielkim 
tzn. ze nie bydq zalewane. 

W6jt powiedzial, ze niestety lqki w tym rejonie byly zalewane od zawsze. Zalew jest 
zbiornikiem raczej rekreacyjnym a nie retencyjnym. Glybokosc nigdzie nie przekracza 2,5 m. 

Przewodniczqcy Rady powiedzial, ze skoro m6wimy 0 remoncie tamy to warto by bylo 
przedluzyc certyfikat gwarancyjny na nastypne 10 lat. 

Nastypnie radny Marek Calinski zapytal, czy w naszej przepompowni mamy juz 
zamontowany agregat. 

W 6jt powiedzial, ze jeszcze nie, ale Dyrektor ZUW w Mlawie zapewnil, ze jest 
zabezpieczony dla Nowego Miasta i zostanie zamontowany. 

Ad.pkt. 16. 

Wobec wyczerpania porzqdku dziennego obrad Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski 
dziykujqc wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 
slowami: "zamykam XXX Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

(}~ 
Marek Calinski 

Protok61owala: 

Agnieszka leglikowska 


