
PROTOKOL Nr XXXIV/2018 


z XXXIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 23 marca 2018 roku 


w sali posiedzen Urzcrdu Gminy w Nowynl Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Grniny - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg zal'!czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Grniny - Slawornir Zalewski 
2. Skarbnik Grniny - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Grniny - Elzbieta Zalewska 
4. Radny Rady Powiatu - Leonard Milewski 
5. Raca Prawny 

Pkt.1. 

XXXIV Sesjy Rady Grniny w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz~cy Rady Marek 
Calinski, kt6ry nastypnie przewodniczyl obradorn Sesji. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworurn wladne do obradowania i 
podejrnowania prawornocnych uchwal. 

Pkt.2. 

Przewodnicz~cy Rady Grniny Marek Calinski odczytal porz~dek dzienny, w nastypuj~cyrn 
brzmieniu: 

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

http:godz.14.00


6. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiaoy Wieloletoiej Progoozy Fioaosowej Gmioy 
Nowe Miasto. 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiaoy uchwaly budietowej oa rok 2018. 

8. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie niewyodr~boieoia funduszu soleckiego. 

9. 	 Podjecie uchwaly w sprawie podzialu Gminy Nowe Miasto oa okr~gi wyborcze, 
ustaleoia ich graoic i oumerow oraz liczby radnych wybieraoych w kaidym 
okr~gu wyborczym. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie podzialu Gmioy Nowe Miasto oa stale obwody 
glosowania oraz ustaleoia ich oumerow, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie 	przyj~cia "Programu opieki oad zwierz~tami 


bezdomoymi oraz zapobiegaoia bezdomoosci zwierz~t na tereoie Gminy 

Nowe Miasto w 2018 roku". 


12. Odpowiedzi oa ioterpelacje. 
13. Woloe woioski i zapytaoia radoych. 
14. 	 Zamkoi~cie obrad. 

Przewodnicz<j.cy Rady poinforrnowal, ze projekty uchwal. kt6re znajduj<j. si y porz<j.dku obrad, 
byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodnicz<j.cy Rady Gminy poinforrnowal, ze zapoznal siy z tresci<j. protokolu z XXXIII 
Sesji Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6i byl wyiozony do 
wgl<j.du w Sekretariacie Rady i przed sesj<j. w sali obrad. Radni mieli mozliwosc zapoznania sicr zjego 
tresci<j.. PrzewodnicZ<j.cy poinformowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 
uwag do protok6tu z XXX III Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz<j.cy Rady poddal protok6! pod glosowanie. Glosowalo 15 radnych, oddano 15 

glos6w"za". 


Protok6! Nr XXXIII/20 18 z dnia 8 lutego 2018 roku zostal przyjyty jednog!osnie i zostal 

podpisany przez Przewodnicz<j.cego Rady . 


Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, - w okresie dzia!alnosci miydzysesyjnej: 

http:Przewodnicz<j.cy
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- rozpoczyla siy budowa oczyszczalni sciek6w w Nowym Miescie, nast~pilo przesuniycie linii 
energetycznej biegn~cej nad boiskiem, 

- odbyly siy dwa spotkania z przedstawicielami firmy GLOBAL dotycz~ce dotacji na 
wymiany kotl6w oraz OZE w gminie Nowe Miasto. Na dzien dzisiejszy wplynylo 107 
wniosk6w. Dnia 18 kwietnia br. 0 godz.18.00 w Wiejskim Osrodku Kultury odbydzie siy 
spotkanie z mieszkancami Gminy , 

- z okazji Dnia Kobiet w Wiejskim Osrodku Kultury odbyly siy uroczystosci. Wys~pil 
kabaret "Kalamarz" tj . artysci z serialu Ranczo., oraz lokalne zespoly i solisci, 

- zostal ogloszony przetarg na budowy drogi Nowosi6lki - Popielzyn Dolny, 

- odbyly siy dwa zebrania sprawozdawcze OSP Karolinowo i Nowe Miasto, 

- odnosnie szcz~tk6w znalezionych w lasku na Piaskach, w6jt poinformowal, ze s~ to szcz~tki 
z I lub II wojny swiatowej, zostaly one pochowane na cmentarzu w Szerominku. 

Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono. 

Ad.pkt.6. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieioietniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poinformowal radnych, ze projekt uchwaly otrzymal 
pozytywn~ opiniy wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czym poddal j~ pod glosowanie. 

Uchwala Nr 211IXXXIV/2018 zostala podjyta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glos6w 
"za" - 15, przeciw nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 1 do protok6lu. 

Ad.pkt.7. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej na rok 2018. 

Wprowadza siy zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zmniejsza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 1 362 843,33 zl, 

http:godz.18.00


- zwit(ksza sit( dochody budzetu gminy 0 kwott( - 26 754,00 zl, 

Plan dochodow budzetu gminy ogolem wynosi 22 756 770,67 zl. w tym: 

- dochody biez~ce w kwocie -19 648 320,00 zl. 

- dochody maj~tkowe w kwocie - 3 108450,67 zl. 

Wprowadza sit( zmiany w planie wydatkow budzetu gminy: 

- zmniejsza sit( wydatki budzetu gminy 0 kwott( - 1 454 366,33 zl, 

- zwit(ksza sit( wydatki budzetu gminy 0 kwott( - 453 153,00 zl, 

Plan wydatkow budzetu gminy ogolem wynosi 24 256 770,67 zl w tym: 

- wydatki biez~ce w kwocie - 17 637 933,91 zl, 

- wydatki maj~tkowe w kwocie - 6 618 836,76 zl. 

Uchwala Nr 2121XXXlV/2018 zostala podj~ta jednoglosniel glosowalo 15 radnych, glosow 
"za" - 15, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 2 do protokolu. 

Ad.pkt.8. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- niewyodr~bDienia funduszu soieckiego. 

Fundusz solecki to pieni~dze w budzecie gminy zagwarantowane dla solectwa na realizacjt( 


przedsit(wzit(c, ktore s~ zadaniem wlasnym gminy, sluz~ poprawie warunkow zycia 


mieszkancow i s~ zgodne ze strategi~ rozwoju gminy. 


W gminie, w ktorej funkcjonuj~ 33 solectwa, wyraZenie zgody na utworzenie funduszu 


soleckiego wi~ze sit( z rozdrobnieniem srodkow. Maj~c na uwadze mozliwosci ekonomiczne 


gminy i jej dochody zabezpieczenie srodkow w ramach funduszu solecki ego na 2019 r. 


byloby szkodliwym dla dalszego rozwoju gminy. 


Za celowe UWaZa sit( wspieranie i upowszechnianie idei samorz~dowej, tym samym mimo nie 

wyodrt(bnienia funduszu solecki ego na 2019 r., bt(d<} ponoszone wydatki na rzecz 


poszczegolnych wsi. 


Uchwala Nr 213IXXXlV/2018 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 15 radnych 

obecnych na sesji: glosow "za" - 15, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 3 do 

protok61u. 




Ad.pkt.9. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- podzialu Gminy Nowe Miasto na okr-rgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerow 
oraz liczby radnych wybieranych w ka:idym okr-rgu wyborczym. 

Okryg wyborczy obejmuje cZysc obszaru gminy. W gminach wiejskich okrygiem wyborczym 
jest jednostka pomocnicza gminy. lednostki pomocnicze gminy l~czy siy w celu utworzenia 
okrygu lub dzieli siy na dwa lub wiycej okrygow wyborczych, jezeli to wynika z koniecznosci 
zachowania jednolitej norrny przedstawicielstwa. 

Podzial na okrygi wyborcze, ich granice i nwnery oraz liczby radnych wybieranych w kazdym 

okrygu ustala, na wniosek wojta, rada gminy wedlug jednolitej norrny przedstawicielstwa 

obliczonej przez podzielenie liczby mieszkailc6w gminy przez liczby radnych wybieranych 

do danej rady z uwzglydnieniem: 

- ulamki liczby mandat6w wybieranych w okrygu wyborczym rowne lub wiyksze od Y2, jakie 

wynikaj~ z zastosowania norrny przedstawicielstwa, zaokr~gla siy w gory do liczby 
calkowitej, 

Uchwala Nr 214XXXlV/2018 zostala podj-rta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych 
obecnych na sesji: glos6w "za" - 15, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 4 do 
protokolu. 

Ad.pkt.l0. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- podzialu Gminy Nowe Miasto na stale obwody glosowania oraz ustalenia ich numerow, granic i 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Podziaru gminy na stale obwody glosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwaly na 

wniosek wojta. Staly obwod glosowania powinien obejmowac od 500 do 4000 mieszkancow. 

Maj~c na uwadze zakres dzialail i czynnosci wyborczych wykonywanych przez obwodowe 
komisje wyborcze w gminie Nowe Miasto proponuje siy utworzenie 4 stalych obwodow 

glosowania 0 numerach od 1 do 4. Granice stalych obwodow glosowania oraz siedziby 

obwodowych komisji wyborczych i numery okrygow wyborczych przedstawione s~ w 
zal~czniku do projektu przedmiotowej uchwaly. 

Przedlozony podzial gminy na obwody glosowania uwzglydnia przepisy dotycz~ce 
dostosowania lokali do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych. 

http:Ad.pkt.l0


Uchwala Nr 215XXXJV12018 zostala podj-rta jednoglosnie /glosowalo 15 radnych 
obecnych na sesji: glos6w "za" - 15, przeciw nie bylo/ i stano wi ona zalC}.cznik Nr 5 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.11. 

PrzewodniczC}.cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- sprawie przyj-rcia "Programu opieki nad zwierz-rtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 roku". 

Rada Gminy okreSla w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 

zwierzt(tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzC}.t. Stanowi to wypelnienie 

obowiC}.Zku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzt(tom przez gmint(, wynikajC}.cego z art. 11 a 

ust. 1 ww. ustawy. 

Program obejmuje swoim zakresem realizacjt( takich zadaiJ. jak: 


- zapewnienie bezdomnym zwierzt(tom miejsca w schronisku dla zwierzC}.t; 


- opiekt( nad wolno zyjC}.cymi kotami, w tym ich dokarmianie; 


- odlawianie bezdomnych zwierzC}.t; 


- obligatoryjnC}. sterylizacjt( albo kastracjt( zwierzC}.t w schroniskach dla zwierzC}.t; 


- poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzC}.t; 


- usypianie slepych miot6w; 


- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzC}.t gospodarskich; 


- zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 


z udzialem zwierzC}.t. 


Niniejszy projekt programu zgodnie z art. lla ust. 7 zostal przeslany do z zaopiniowania: 


- Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Plonsku, 


- organizacjom spolecznym. kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzC}.t, 


dzialajC}.cym na obszarze gminy, 


- dzierzawcom lub zarzC}.dcom obwod6w lowieckich dzialajC}.cym na obszarze gminy. 


MajC}.c na uwadze powyzsze, podjt(cie przedmiotowej uchwaly w sprawie przyjt(cia Programu 


opieki nad zwierzt(tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzC}.t na terenie 

gminy Nowe Miasto w 2018 roku, jest uzasadnione. 

http:PrzewodniczC}.cy
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Uchwala Nr 216/XXXlV/2018 zostala podj~ta jedooglosoie Iglosowalo 15 radnych 

obecnych na sesji: glos6w "za" - 15, przeciw nie bylol i stano wi ona zal~cznik Nr 6 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

Z powodu braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt. 13. 

Radna Rady Powiatu Marianna Chybala poruszyla problem stanu dr6g po okresie zimowym. 

Pokazala zdjycia zniszczonych dr6g w powiecie plonskim. Koszty naprawy tych dr6g s~ 

bardzo wysokie tj. rZydu okolo 1,5 mIn zlotych. 

Przewodnicz~cy Rady Marek Calinski poruszyl problem bezpieczenstwa publicznego w 

Nowym Miescie. Uwaza, ze mlodziez na Gl6wnym Rynku pozwala sobie zbyt wiele. Nie 
interweniuje Policja, unika konfrontacji. Brak jest pieszych patroli, zwlaszcza w okolicach 

Zalewu Nowomiejskiego. Mlodziez czuje siy bezkama. Powinna siy tym zaj~c Policja a nie 

"uciekac" od problem6w. 

Ad.pkt.14. 

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

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodoicz~cy Rady Gmioy 

/ ~(f
Marek Calinski 

Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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