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PROTOKOL Nr XXXV/2018 


z XXXV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku 


w sali posiedzen Urz~du Gminy w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Grniny - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg zahlczonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Grniny - Slawornir Zalewski 
2. Skarbnik Grniny - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Grniny - Elzbieta Zalewska 
4. Radna Rady Powiatu - Marianna Chybala 
5. Dyrekcja Zespolu Szk61 w Nowyrn Miescie. 
6. Raca Prawny 

Pkt.1. 

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

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

Pkt.2. 

Przewodnicz~cy Rady Grniny Marek Calinski odczytal porz~dek dzienny, w nastypuj~cym 
brzrnieniu: 

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

http:godz.14.00


6. 	 Podj-rcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na rok 2018. 

7. 	 Podj-rcie uchwaly w sprawie zapewnienia wspolnej obslugi finansowej jednostkom 
organizacyjnym zaliczanym do sektora finansow publicznych, dla ktorych 
organem prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto. 

8. 	 Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na 2018 rok. 

9. 	 Przedstawienie oceny zasobow pomocy spolecznej w gminie Nowe Miasto 

na 2017 rok. 


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

Przewodniczqcy Rady poinfonnowal, ze projekty uchwal. kt6re znajdujq siy porzqdku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Przed przystqpieniem do realizacji nastypnego punktu obrad Dyrektor Zespolu Szk61 im. 
Integracji Europejskiej podziykowala wszystkim radnym za uczestnictwo w uroczystosciach 
z okazji 60-lecia powstania Liceum Og6lnoksztalcqcego w Nowym Miescie /lata 1958 
2018/ oraz za wsparcie finansowe na organizacjy I Zjazdu Absolwent6w, kt6ry odbyl siy dnia 
13 kwietnia 2018 roku. Wryczyla radnym, kt6rzy nie mogli wziqc udzialu w uroczystosciach 
symboliczne tarcze. 

Ad.pkt.3. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinfonnowal, ze zapoznal siy z tresciq protokolu z XXXIV 


Sesji Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok61 byl wylozony do 

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

tresci<!. Przewodnicz<!cy poinformowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 

uwag do protok6lu z XXX IV Sesji Rady Gminy. 


Przewodniczqcy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 15 radnych, oddano 15 


glos6w"za". 


Protok61 Nr XXXIV/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 


podpisany przez Przewodniczqcego Rady . 




Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzia1, - w okresie dzia1alnosci miydzysesyjnej: 

- rozstrzygniyty zosta1 przetarg na budowy drogi gmiIU1ej Zolydowo - Popielzyn Dolny 0 
dlugosci ok. 2 km. Wygra1a warszawska finna Infrastruktura W6d z ofertq. blisko 437 tys.z1. 
Gmina pozyska1a na ten cel kwoty 100 tys. zl z Urzydu Marsza1kowskiego. Podpisanie 
umowy 30 kwietnia br.. Jest to kontynuacjajuz istniejq.cej drogi -lq.czna d1ugosc drogi to 3,5 
km. 

- zlozylismy wniosek na remont drogi W6lka Szczawinska - Modzele _ Bart10mieje /3,4 kmI. 
Koszt to oko1o 1,8 mIn z1. Z rzq.dowego Programu prowadzonego przez Wojewody jest 
mozliwosc otrzymania dofinansowania 80% co stanowi kwoty ponad 1,4 mIn z1. 

- w6jt poinfonnowa1, ze uchwalone przez radnych studium zagospodarowania przestrzeIU1ego 
gminy jest juz obowiq.zujq.ce, bowiem wojewoda nie wni6s1 zadnych zastrzezen, 

- ubiegamy siy 0 dofinansowanie ok.22 tys zl na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
wnioski zlozy1o 37 mieszkancow. Ca1kowity koszt jest szacowany na ponad 27 tys.z1. 

- zamierzamy zlozyc wniosek 0 dofinansowanie wymiany urzq.dzen grzewczych oraz montai: 
instalacji OZE ze srodk6w RPO wojew6dztwa mazowieckiego. Wnioski zlozy1o 163 
mieszkanc6w, zas na dzien dzisiejszy deklaracje przystq.pienia do projektu potwierdzilo 27 
os6b, 

- sq. prowadzone naprawy dr6g gmiIU1ych pokrytych asfaltem technicznym, 

- uczestniczylismy w obchodach 60- lecia powstania Liceum Ogolnoksztalcq.cego w Nowym 
MieScie, 

- w6jt mia1 zaszczyt Wfyczyc Pani Jadwidze Zbikowskiej - list gratulacyjny z okazji 100-lecia 
urodzin, 

- w6jt przeprowadzi1 rozmowy ze stomatologiem w celu umozliwienia otwarcia gabinetu 
stomatologicznego finansowanego przez NFZ w 1q.czniku hali sportowej. Opiekq. objyci 
zostaliby uczniowie naszych szk61, 

- zostala przebudowana linia energetyczna SN nad boiskiem i nad terenem budowy 
oczyszczalni sciek6w, 

- jest realizowany remont chodnika w Latonicach. Mamy nadziejy, ze w przysz10sci tj. w 
nastypnym etapie uda siy go przedluzyc. 

Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono. 

http:obowiq.zujq.ce


Ad.pkt.6. 

umCZiiCV Rady uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej na rok 2018. 

Wprowadza sit; w dochod6w budzetu 


dochody budzetu gminy 0 kwoty 194343,12 


Plan dochod6w budzetu og6lem wynosi 22 113,79 zl. w tym: 


- dochody bietqce w kwocie -19 834 663,12 zl. 


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


Wprowadza sit; w planie wydatk6w budzetu 


zmniejsza wydatki budzetu o kwoty 83 172,00 zl, 


wydatki lll.I'U.v'.u gminy 0 kwoty - 277 515,12 zl, 

Plan wydatkow budzetu ogolem wynosi 24 443113,79 zl w tym: 


\\rydatki w kwocie 17 824 277,03 zI, 


wydatki w kwocie 6618836,76 zl. 


Uchwala Nr 212/XXXJV/2018 zostala podj~ta jednoglosnie/ glosowalo 15 radnych, (f~"""UT 
"za" - 15, przeciw bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 1 do protok6lu. 

Ad.pkt.7. 

Przewodnicz'!cy Gminy przedstawil projekt uchwaly w 

- zapewnienia wspolnej obslugi fmansowej jednostce organizacyjncj zalllcz:anC.l do 
sektora finansow publicznych, dla kt6rej organem prowadzl;}cym 
Miasto 



Zgodnie z zapisami ustawy 0 samorzqdzie gminnym, gmina moze zapewnic wsp6lnq obslugy, 

w szczeg6lnosci administracyjnq, finansowq i organizacyjnq m.in. jednostkom 

organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finans6w publicznych. Mozliwosc ta 

wprowadzona zostala ustawq z dnia 25 czerwca 2015 roku 0 zmianie ustawy 0 samorzqdzie 

gminnym oraz niekt6rych innych ustaw. Kompetencje w zakresie zmienionych ustaw nadane 

zostaly organom stanowiqcym, kt6re w celu zorganizowania wsp6lnej obsrugi jednostek 

organizacyjnych gminy, okresJajq, w drodze uchwaly, w szczeg6lnosci: 

1) jednostki obsrugujqce; 

2) jednostki obsrugiwane; 

3) zakres obowiqzk6w powierzonych jednostkom obsrugujqcym w ramach wsp6lnej obslugi. 


Zapisy niniejszej uchwaly stanowiq jednoczesnie uregulowanie istniejqcego stanu w zakresie 

obsrugi jednostek organizacyjnych przez Urzqd Gminy Nowe Miasto. 


W zwiqzku z powyzszym, podjycie uchwaly uznaje siy za zasadne. 


Uchwala Nr 2181XXXV/2018 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 15 radnych 

obecnych na sesji: glos6w "za" - 15, przeciw nie bylol i stanowi ona zalqcznik Nr 2 do 

protok6ru. 


Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwh,zywania Problemow 
Alkoholowych na 2018 rok. 

W prograrnie profilaktyki i rozwiqzywania problern6w aJkoholowych, stanowiqcym zalqcznik 
do niniejszej uchwaly wprowadzono zmiany celem dostosowania zapis6w programu dzialania 

do obowiqzujqcych regulacji prawnych. 

Uchwala Nr 219XXXV/2018 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych obecnych 
na sesji: glos6w "za" - 15, przeciw nie bylol i stanowi ona zalqcznik Nr 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

Zgodnie z ustawq 0 pomocy spolecznej Gmina rna obowiqzek przygotowania corocznie oceny 

zasob6w pomocy spolecznej. Oceny przygotowuje Grninny Osrodek Pornocy Spolecznej. 
Nastypnie W6jt przedstawia Radzie Gminy. 



Radni na komisjach rady analizowali pOWYZSZq informacjy i zagadnienia jak: 

• 	 dane 0 sytuacji demograficznej i spolecznej 

• 	 dane 0 korzystajqcych z pomocy i wsparcia 

• 	 inne rodzaje pomocy i swiadczen 

• 	 zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 

• 	 kadra jednostki organizacyjnej pomocy spolecznej 

• 	 srodki finansowe na wydatki w pomocy spolecznej i innych obszarach polityki 
spolecznej w budzecie jednostki samorzqdu terytorialnego 

• 	 aktywnosc projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy spolecznej 

• 	 wsp61praca z organizacjami pozarzqdowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i 
wsparcla 

• 	 wskainiki oceny zasob6w pomocy spolecznej. 

Ocena zasob6w jest cennym ir6dlem informacji dla samorzqd6w, organizacji pozarZ<l-dowych 
i jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej w procesie planowania budzetu w zakresie 
polityki spolecznej na kolejne lata. Jest tez dokumentem majqcym ulatwic gminom i 
powiatom proces przygotowania i wytyczania kierurIk6w rozwoju dzialar1 pomocowych, 
aktywizujqcym oraz uslug spolecznych. 

Oceny zasob6w przygotowuje siy w oparciu 0 analizy lokalnej sytuacji demograficznej, 
problem6w spolecznych, sytuacji finansowej, analizy zasob6w kadrowych i instytucjonalnych 
pomocy spolecznej. Ocena obejmuje informacje 0 osobach i rodzinach korzystajqcych z 
pomocy spolecznej a takze szacowanie potrzeb w tym zakresie na lata przyszle. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zadnych uwag. 

"Ocena zasob6w pomocy spolecznej dla gminy Nowe Miasto na 2017 rok" stanowi zalqcznik 
ill 4 do protok6ru. 

Ad.pkt.l0. 

Z powodu braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

http:Ad.pkt.l0


Ad.pkt. 11. 

Przewodniczqcy Rady Marek Calinski poruszyl problem zniszczonych dr6g przez ciyzkie 
samochody. Jest to bolqczka wszystkich gmin. Tiry robiqc sobie skr6t, jezdzqlokalnymi 

drogami, niedostosowanymi do duzego tonaZu. Pozostaje efekt w postaci zniszczonego 
asfaltu. I choc w pojedynczych przypadkach kierowcy ponoszq konsekwencje, to problem 

trudno jest rozwiqzac. Przewodniczqcy rady apelowal, by mieszkailcy zglaszali takie sytuacje, 
bo nie jest to donoszenie, ale dbanie 0 wsp6lne dobro gdyz straty sq bardzo duze. 

Ad.pkt. 12. 

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

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

CB~kJ 
Protok610wala: 

Agnieszka Jeglikowska 


