
PROTOKOL Nr XXXIII/2018 


z XXXIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 8 lutego 2018 roku 


w sali posiedzen U rz~du Gminy w N owym Miescie. 


Obrady rozpocz~to 0 godz.14.30, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sldad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg zal~czonej 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 - Leonard Milewski 
5. Raca Prawny 
6. Przedstawiciel MODR - Marianna Karanik 

Pkt.1. 

XXXIII Sesj~ Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz~cy Rady Marek 
Calinski, kt6ry nast~pnie przewodniczyl obradom Sesji. 

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

Pkt.2. 

W6jt Gminy w trybie art.20 ust.la ustawy 0 samorz~dzie gminnym wni6s1 0 wprowadzenie 
do por~dku obrad projektu uchwaly w sprawie: 
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- wyst~pienie zaproszonego goscia - przedstawiciela Mazowieckiego Osrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

Przewodnicz~cy Rady wniosek ten poddal pod glosowanie. Wniosek przeszedl jednoglosnie. 

Projekt uchwaly wchodzi do porz~dku obrad jako punkt 4, pozostale punkty otrzymuj~ 
kolejn~ numeracjy. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Marek CaJiilski odczytal porZ<ldek dzienny po zmlame, w 
nastypuj~cym brzmieniu: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 przedstawienie porz~dku obrad. 
3. 	 Przyj~cie protokotu z XXXIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja Wojta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
5. 	 Wyst~pienie zaproszonego goscia. 
6. 	 Interpelacje. 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na rok 2018. 

8. 	 Podjecie uchwaly w sprawie w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu 
pieni~znego za udzial w dzialaniach ratowniczych lub szkoleniach pozarniczych 
ochotniczej strai:y pozarnej. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat 

pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieJi oraz 

specjalnosci i formy ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane 

obj~tych dofinansowaniem na rok 2018. 


10. Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr 12IXIXJ2016 Rady Gminy Nowe 
Miasto z dnia 28 wrzeSnia 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem 
prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto 

11. Podjecie uchwaly w sprawie ramowych planow pracy stalych komisji Rady 

Gminy Nowe Miasto na rok 2018. 


12. Podjecie w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy 

Nowe Miasto na 2018 rok. 


13. Odpowiedzi na interpelacje. 
14. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
15. 	Zamkni~cie obrad. 
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Przewodnicz~cy Rady poinfonnowal, 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 XXXII 

Sesji Rady Gminy, odzwierciedla on w pemi przebieg obrad. Nadmieni1, ze protok61 by1 wy1oZony do 
wgl(!du w Sekretariacie Rady i przed sesj(! w sali obrad. Radni mieli mozliwosc zapoznania sit( zjego 
tresci(!. PrzewodnicZ'!cy poinformowa1 r6wniez, Ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 
uwag do protok6ru z XXX II Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz~cy Rady poddal protok61 pod glosowame. Glosowalo 13 radnych, oddano 13 

glos6w "za". 

Protok61 Nr XXX11120 17 z dnia 28 grudnia 2017 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 

podpisany przez Przewodnicz~cego Rady . 

Ad.pkt.4. 

Przedstawiciel Mazowieckiego Osrodka Doradztwa Rolniczego odzial Poswiytne w Plonsku 

Pam Marianna Karanik poinfonnowala 0 zasadach skladama wruosk6w 0 doplaty 

bezposrednie w 2018 roku w tym obowi~ku zlozenia wniosku w fonnie elektromcznej za 

posrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Opisala spos6b skladania wniosk6w do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez aplikacje e-WmosekPlus dostypn~ na 

stronie internetowej ARiMR. Zapoznala zebranych z zasadami zlozema oswiadczenia 

potwierdzaj~cego brak zmian zamiast skladania wniosku w wersji elektronicznej. 

Poinfonnowal r6wniez 0 mozliwosci wypelniania wmosk6w przez Internet u doradc6w 

MODR Warszawa. 

Ad.pkt.5. 

W6jt Gminy powiedzial, - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

- dnia 28 kwietnia 2017 roku zostala podpisana umowa 0 udzielenie dotacji ce10wej na 
dofinansowame ze srodk6w budzetu panstwa zakupu nowosci wydawniczych (ksi~ek 
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niebyd~cych podrycznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji "Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa". 

Wysokosc dotacji - 16.000,00zl w tym: 
12.000,00 zl dla Szkoly Podstawowej 
4.000,00 zl dla Publicznego Gimnazjum 

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

L~cznie na realizacjy programu wydatkowano kwoty 20.000,00 zl. 

W ramach programu zakupiono l~cznie 1122 ksi<tZki. 

Na pocz~tku stycznia dokonano rozliczenia z wykorzystania wsparcia finansowego, 

- od polowy lutego 2018 roku bydzie realizowany projekt "Misja: programowanie 
pod region ciechanowski" w ramach dzialania 3.2 hmowacyjne rozwi~ania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wniosek 
zlozony byl przez Fundacjy Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, jako partnera 
wiod~cego. 

W ramach projektu szkola zostanie doposazona w: 6 robot6w, 6 tablet6w, 6 robot6w do nauki 
programowania oraz 6 mat edukacyjnych. Sprzyt zostanie dostarczony do szkoly w dniach 
12.02.-23.02, 

- w dniu 25 paidziernika 2017 roku zostala podpisana umowa na zakup pomocy 

dydaktycznych w ramach rZ4dowego programu "Aktywna tablica". Zadaniem programu bylo 
zapewnienie szkole niezbydnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektor6w lub projektor6w ultra kr6tkoogniskowych, 
glosnik6w oraz innych urz~dzeiI pozwalaj~cych na przekaz dzwiyku, a takZe interaktywnych 
monitor6w dotykowych). 

Wnioskowana kwota w programie - 14.000,00 zl. 

Wkladem wlasnym byl zakupiony juz przez szkoly w miesi~cu lipcu sprzyt komputerowy. 

W ramach programu zakupiono: 3 tablice interaktywne, 3 projektory oraz zestaw glosnik6w. 

Na pocz~tku stycznia dokonano rozliczenia z wykorzystania wsparcia finansowego, 

- dnia 12 stycznia 2018 roku zostal zlozony wniosek w ramach poddzialania 10.1.1. Edukacja 
og6lna RPO WM 2014-2020 pn. "Aktywny w szkole - kreatywny w zyciu". Celem gl6wnym 
projektu byd~ zajycia dodatkowe dla 138 uczni6w szkoly podstawowej. 
Wartosc projektu og6lem - 457 616,88 zl 
Wnioskowane dofinansowanie - 434 136,88 zl 
Wldad wlasny - wynajycie sal lekcyjnych na potrzeby prowadzenia zajyc, 

4 

http:12.02.-23.02


- zostal wyloniony inspektor nadzoru dla naszych inwestycji tj. oczyszczalnia sciek6w i 

kanalizacja. Zostaly juz rozpoczyte pierwsze prace, 


- zlozylismy wniosek na wykonczenie Gminnego Osrodka Kultury Ibudynek po bylej 

Agronom6wcel oraz na zakup naglosnienia, 


- zlozylismy takZe wniosek 0 dofinansowanie budowy "Otwartej Strefy Aktywnosci" nad 

zalewem, 


- zostal odnowiony sufit - dach w Hali Sportowej w Nowym Miescie oraz zostaly 

zamontowane wczesniej zakupione lampy ledowe, 


- w okresie ferii zostaly wyremontowane lazienki dla dziewcz~t w Zespole Szk61 w Nowym 

Miescie, 


- odbyl siy II Koncert Kolyd w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie organizowany 

przez Gminny Osrodek Ku ltury , 


- w dniu 3 lutego br. odbyl siy bal kamawalowy organizowany przez Samorz~dowe 


Przedszkole im. Misia Uszatka w Nowym Miescie. Zysk w kwocie ok.4 tys.zl. zostanie 

przeznaczony na doposazenie przedszkola. 


- byl organizowany r6wniez Bal Sylwestrowy przez Zesp61 Szk61, z kt6rego zysk w kwocie 

ok. 8 tys.zl zostal przeznaczony r6wniez na doposaZenie szkoly, 


- w najblizsz~ soboty br. odbydzie siy bal kamawalowy organizowany przez klub sportowy 
"Victoria" , 


- w6jt uczestniczyl w jaselkach przygotowanych przez przedszkolak6w z naszego 

Przedszkola. Zaproszeni byli dzieci z Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Joncu i 

mieszkailcy Domu Pomocy Spolecznej w Karolinowie oraz W6jt Gminy Joniec, 


- ogloszone bylo Pogotowie Przeciwpowodziowe Itj. stan gotowosci/, 


- podpisany zostala umowa z LZS Sona na realizacjy zadail z zakresu sportu. 


Ad.pkt.6. 

W ramach interpelacji zostaly zgloszone nastypuj~ce problemy: 

Radna Danuta Olechowicz: 


- chodzi 0 chodnik przy drodze wojew6dzkiej miejscowosci Latonice, by zwr6cic siy do 

zarz~du dr6g wojew6dzkich, by przy okazji remontu drogi -n nie tylko zmodernizowac 

istniej~cy chodnik, ale go wydluzyc, bo miejscowosc siy rozbudowala. Radna argumentowala, 

ze na jednym z odcink6w jest bardzo w~skie pobocze i pieszym trudno siy poruszac, nie 

m6wi~c 0 tym, ze ruch na drodze wojew6dzkiej jest bardzo duzy, 


Radny Marek Calinski: 


- 0 postawienie znaku na zakrycie wyjazdu z Nowego Miasta w kierunku Plonska. 


Ad.pkt.7. 
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Przewodnicz'l-cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej na rok 2018. 

Wprowadza siy zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: 

- zmniejsza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 15000,00 zl, 

- zwiyksza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 15 000,00 zl, 

Plan wydatk6w budzetu gminy og6lem wynosi 25 257 984,00 zl w tym: 

- wydatki biez'l-ce w kwocie - 17612 173,00 zl, 

- wydatki maj'l-tkowe w kwocie - 7 645 811,00 zl. 

Uchwala Nr 2051XXX1II12018 zostala podj~ta jednoglosniel glosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi ona zal'l-cznik Nr 1 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

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

- ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieni~znego za udzial w dzialaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pozarniczych ochotniczej straiy pozarnej. 

Zgodnie z ustaw'l- 0 ochronie przeciwpozarowej IDz.U. z 20 17r. poz. 736, 11691, ustalenie 
wysokosci ekwiwalentu pieniyznego za udzial w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu 

organizowany, przez Panstwow'l- Straz Pozam'l-lub gminy dla czlonk6w ochotniczej 
przypisano do kompetencji rady gminy. 

Wysokosc ekwiwalentu nie moze przekroczyc 11175 przeciytnego miesiycznego 
wynagrodzenia oglaszanego przez Prezesa GUS-u przed dniem ustalenia ekwiwalentu za 
kaZda godziny udzialu w dzialaniu ratowniczym i szkoleniu. Ekwiwa1ent wyplacany jest z 
budzetu gminy. 

Gmina zgodnie z art.32 ust.2 i 3 ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej ponosi koszty 
WYPosaZenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowosci bojowej asp, koszty 
bezplatnego umundurowania, ubezpieczenia czlonk6w asp i koszty okresowych badan 

lekarskich. Ekwiwalent stanowi r6wnowamik wkladu wniesionego na rzecz ochrony 
przeciwpozarowej przez czlonka asp, uczestnicZ'l-cego w dzialaniach ratowniczych 1ub 
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szkoleniu, w postaci czasu, wysiIku i zdrowia. Ekwiwalent ten nie jest natomiast 

r6wnowaZnikiem utraconego wynagrodzenia, jak r6wniez nie moze bye uznany za prac(( 
zarobkow').. 

Dlatego maj').c na uwadze powyzsze, jak i duze zaangazowanie i poswi((cenie w dzialaniach 

ratowniczych i spolecznych czIonk6w jednostek OSP Gminy Nowe Miasto, Rada Gminy 
podj((cie powyzszej uchwaly uwaza za uzasadnione. 

Uchwala Nr 206XXXIII/2018 zostala podj-rta jednoglosnie Igiosowalo 13 radnych 
obecnych na sesji: gIos6w "za" - 13, przeciw nie bylol i stano wi ona zal').cznik Nr 2 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

Przewodnicz').cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieJi, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieJi 
oraz specjalnosci i formy ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane obj-rtych 
dofinansowaniem na rok 2018. 

Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Nowe Miasto zostaly opracowane na podstawie 
wniosk6w dyrektor6w szk61, wynik6w egzamin6w, wynik6w ewaluacji oraz zmian 
wprowadzonych reform'). systemu oswiaty. Uchwaia zostaia uzgodniona ze zwi¢ami 

zawodowymi. 

Uchwala Nr 207XXXIII/2018 zostala podj-rta jednoglosnie Igiosowalo 13 radnych 
obecnych na sesji: gIos6w "za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi ona zal').cznik Nr 3 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.l0. 

Przewodnicz').cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Uchwaly Nr 12/XIXl2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzeSnia 2016 
roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i 
przedszkolu, dla ktorych organem prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zostal uchylony art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku Karta Nauczyci, kt6ry przyznawal nauczycielom prawo do dodatku mieszkaniowego. 

W zwi').zku z powyzszym nalezalo dostosowae regulamin wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadz').cym jest Gmina 
Nowe Miasto do obowi').Zuj').cych przepis6w. 
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Uchwala Nr 208XXXIIII2018 zostala podjcrta jednoglosnie Iglosowalo 13 radnych 
obecnych na sesji: glos6w "za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 4 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.l1. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- ramowych plan6w pracy stalych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2018. 

Uchwala Nr 208XXXIIII2018 zostala podjcrta jednoglosnie Iglosowalo 13 radnych 
obecnych na sesji: glos6w "za" - 13, przeciw nie bylol i stano wi ona zal~cznik Nr 4 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwala Nr 209XXXIII/2018 zostala podjcrta jednoglosnie Iglosowalo 13 radnych 
obecnych na sesji: glos6w "za" - 13, przeciw nie bylol i stano wi ona zal~cznik Nr 5 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.13. 

Na zgloszone interpelacje W6jt Gminy odpowiedzial: 

- w ubieglym tygodniu w6jt rozmawial z Dyrektorem Wojew6dzkiego Zarz~du Dr6g i stary 
chodnik bydzie modemizowany. Natomiast kaZda budowa nowego odcinka wiq.ze siy z 
inwestycj~, zatem nie wiadomo czy zostanie uwzglydniona ta potrzeba. Poza tym jest 
problem nie rna miejsca na jego wykonanie. 

- wyst~pilismy juz 0 zamontowanie progu zwalniaj~cego na zakrycie wyjazdu z Nowego 
Miasta do Plonska. 

Ad.pkt. 14. 

Zabieraj~c glos radna Danuta Olechowicz wr6cila do sprawy chodnika w Latonicach. 
Zaakcentowala, ze wies Latonice cechuje bliska zabudowa, powstalo sporo nowych 
budynk6w, kt6re zamieszkuj~ mlode rodziny z malymi dziecmi,. Ruch na drodze 
wojew6dzkiej jest bardzo duzy. Pieszy w kolizji jest bez szans. 
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Budowa chodnika to inwestycja powazna i jesli Zarz'j.d Dr6g Wojew6dzkich nic nie zrobi 

przy okazji remontu tej drogi - to sprawa zamknie siy na lata, a 90 m chodnika to nie tak 
duzo. 

W6jt powiedzial, ze S'j. tam kontrole szybkosci przez "drog6wky", a inforrnacje 0 kontrolach 
rozchodz'j. siy blyskawicznie. 

Wojew6dzki Zarz<)-d Dr6g dysponuje tyko srodkami finansowyrni na remonty dr6g, ana 
nowe inwestycje jest ich brak. Natomiast nowy chodnik wi'j.ze siy z now'j. inwestycj'j.. W tym 

miejscu W6jt podziykowal Dyrektorowi ZDW Panu Wieslawowi Zawadzki emu za 
wysluchanie prosby 0 remont tej drogi. W6jt wyrazil nadziejy, ze fakt odnowienia 

istniej'j.cego chodnika da nam szansy 0 zabieganie 0 jego wydluzenie. 
Jest tam malo miejsca i jest to trudne do rozwi'j.zania techniczne. 

Przewodnicz'j.cy rady Gminy Marek Calinski powiedzial, ze trzeba ci'j.gle monitowae do 
Zarz'j.du Dr6g - to moze siy uda. 

W6jt poinforrnowal, ze wojew6dztwo pozytywnie odnioslo siy do czasowego parkowania na 

Gl6wnym Rynku. Bydzie moma parkowae na ok. 1 godziny. Na zakupy czas ten powinien 
bye wystarczaj'j.cy, a mamy tez parkingi wok61 gminy, szkoly i kosciola. 

Radny Rady Powiatu Leonard Milewski powiedzial, ze chodnik w Latonicach wi'j.ze siy z 

wykupieniem grunt6w, a to dUZy problem oraz sarno sporz'j.dzenie dokumentacji i 

uzgodn8ien, kwestia uregulowan geodezyjnych to okres na pewno ok. 2 lat.S'j. to dlugie 
procedury administracyjne. Moze rozwi<)-Zalyby chociai: czysciowo problem fotoradary. 

Poinforrnowal, ze dnia 21 stycznia br. w Kucharach Zydowskich odbyl siy 4 Bieg Powstania 
Styczniowego w lOO-lecie odzyskania niepodleglosci Polski. Byla to inicjatywa patriotyczna i 

spoleczna. Podziykowal W6jtowi Gminy za wsp610rganizacjy tej akcji. 

Ad.pkt. 15. 

Wobec wyczerpania porz'j.dku dziennego obrad Przewodnicz<)-cy Rady Gminy Marek Calinski 
dziykuj'j.c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 
slowami: "zamykam XXXIII Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

Protok610wala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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