
PROTOKOL Nr XXXI/2017 


z XXXI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 18 grudnia 2017 roku 


w Sali posiedzen Urz-rdu Gminy w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.30, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


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


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W ojt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Gminy - Elzbieta Zalewska 

Pkt.1. 

xxx I Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz~cy Rady Marek 
Calinski, ktory 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. Przyj-rcie protokolu z XXX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

http:godz.14.30


4. 	 Informacja Wojta Gminy z dzialalnosci mi-rdzysesyjnej. 
5. 	 Interpelacje. 

6. 	 Podj-rcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nowe Miasto. 

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

8. 	 Podj-rcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nasielsk. 

9. 	 Podj-rcie uchwaly w sprawie zaci~gni-rcia kredytu dlugoterminowego. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. 	Wolne wnioski i zapytania radnych. 
12. Zamkni-rcie obrad. 

Przewodnicz'}cy Rady poinfonnowa!, 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 poinfonnowal, ze zapoznal siy z tresci'} protokoru z XXX Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pemi przebieg obrad. NadmienH, ze protok6! by! wy!ozony do 

wgl~du w Sekretariacie Rady j przed sesj~ w sali obrad. Radni mieli mozliwosc zapoznania siy zjego 

tresci~. Przewodnicll}cy poinforrnowa! r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 

uwag do protok6fu z XXX Sesji Rady Gminy. 

Przewodnjcz'}cy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 14 radnych, oddano 14 


glos6w "za". 


Protok61 Nr XXx/20 17 z dnia 8 grudnia 2017 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 


podpisany przez Przewodniczq.cego Rady . 


Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 


- odbyla siy gminna uroczystosc wigilijna, w kt6rej uczestniczyli radni, sohysi, pracownicy 

urzydu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych gminy, zakladowe pracy dzialaj'}cych na 

terenie gminy i inni zaproszeni goscie, 


- zostaly zalatwione kwestie fonnalne zwi'}zane z przetargiem na budowy kanalizacji, 


- przygotowalismy wniosek na dofinansowanie drogi Nowosi61ki - Popielzyn Dolny. 




Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie L~IV"LCV 

Ad.pkt.6. 

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy przedstawil uchwaty w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy radnych, ze projekt otrzymal 
pozytywn,!- opiniy wszystkich statych komisji rady gminy. radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaty, po czym poddat j,!- pod glosowanie. 

197IXXXI12017 podjyta jednoglosnie !glosowalo 14 radnych, 
"za" - 14, bylo! i stanowi Nr 1 do protok6lu. 

Ad.pkt. 7. 

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w 

- dokonania zmiany Ucbwaly budzetowej na rok 2017. 

Wprowadza siy zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zmniejsza dochody budzetu gminy 0 kwoty - 6 126,00 zi, 

Plan dochod6w budzetu og61em wynosi 19 449,69 zl. w tym: 

- dochody w kwocie 19212392,78 zl. 

dochody maj'!-tkowe w kwocie - 761 056,91 zl. 


Wprowadza zmiany w planie wydatk6w UU~JL'-"cU 

zmniejsza wydatki budzetu gminy 0 kwoty 50183,27 zl, 
- zwiyksza sit( wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 408687,31 zl, 

Plan wydatk6w budzetu gminy og61em wynosi 20 588 079,73 w tym: 
wydatki w kwocie 18 556 190,82 zl, 



- wydatki majqtkowe w kwocie - 2031 888,91 zl. 

Uchwala Nr 198IXXXI/2017 zostala podj~tajednoglosniel glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi ona zalqcznik Nr 2 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly: 

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Nasielsk. 

Gmina Nowe Miasto udziela pomocy finansowej Gminie Nasielsk w kwocie 153 766 zl z 
przeznaczeniem na "Rozbudow~ Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Cieksyn". 

Uchwala Nr 199IXXXl/20 17 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zalqcznik Nr 3 do protok61u. 

Ad.pkt.9. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zaci~gni~cia kredytu dlugoterminowego. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal radnych, ze projekt uchwaly otrzymal 
pozytywnq opini~ wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czym poddal jq pod glosowanie. 

Uchwala Nr 200IXXXII2017 zostala podj~tajednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, przeciw nie bylol i stanowi zalqcznik Nr 4 do protok6ru. 

Ad.pkt.l0. 

Z braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

http:Ad.pkt.l0


Ad.pkt.l1. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach nie podnoszono zadnych problem6w. 

Ad.pkt. 12. 

Wobec wyczerpania porz~dku dzielU1ego obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Marek Calinski 
dziykuj~c wszystkim zebranym - zakonczy! obrady XXXl Sesji Rady Gminy Nowe Miasto, 
s!owami: "zamykam XXXI Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

(}J~dY Gminy 

Marek Caliiiski 

Protok61owala: 

Agnieszka leglikowska 

http:Ad.pkt.l1

