
PROTOKOL Nr XXXVI/2018 


z XXXVI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 07 czerwca 2018 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpOCZyto 0 godz.14.00, 


Zakoilczono 0 godz. 16.00. 


Sklad 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. Radna Rady Powiatu - Marianna Chybala 
5. Dyrektor Samorz,!dowego Przedszkola - Anna Banaszewska 
6. Kierownik GOPS - Marianna Czamecka 
7. Straznik Gminny - luliusz Wardzyilski 
8. Raca Prawny 
9. Mieszkaniec Gminy - Marek Dylewski 
10. Prasa. 

Pkt.1. 

XXXVI Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz'!cy Rady Marek 
Caliilski, 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 Caliilski odczytal porz'!dek dzienny, w nastypuj,!cym 
brzmieniu: 

http:godz.14.00
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1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 przedstawienie porz~dku obrad. 
3. 	 Przyj~cie protokolu z XXXV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
5. 	 Interpelacje. 

6. 	 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto za rok 2017 oraz 
zapoznanie si~ z informacj~ 0 stanie mienia Gminy Nowe Miasto, 

11 prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto wraz z informacj~ 0 stanie mienia, 

2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 

przedlozonym przez W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania 
budzetu za 2017 rok, 

3/ dyskusja 
4/ podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za 2017 rok. 

7. Podj~cie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto 
z tytulu wykonania budzetu gminy za 2017 rok, 

11 zapoznanie Rady Gminy z Uchwal~ Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku 0 

udzielenie absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto za 2017 rok i opini~ 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto dotycz~c~ wykonania budzetu 
Gminy Nowe Miasto za 2017 rok 

2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie udzielenia absolutorium 
W6jtowi Gminy Nowe Miasto za 2017 rok, 

3/ dyskusja, 
4/ glosowanie nad uchwal~ w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy 

Nowe Miasto z tytulu wykonania budzetu gminy za 2017 rok. 

Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nowe Miasto. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budzetowej Gminy 

Nowe Miasto na rok 2018. 


10. Podj~cie uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jtowi Gminy 

Nowe Miasto. 


11. Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody oa zamian~ nieruchomosci 

polozonych we wsi Kadlub6wka. 


12. Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej 
nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Belin. 

13 . Odpowiedzi na interpelacje. 



14. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

15 . Zamkni~cie obrad. 

W6jt Gminy postawil wniosek 0 wyl~czenie pkt. 10 z por~dku obrad. 

Przewodnicz~cy Rady wniosek poddal pod glosowanie. Wniosek zostal przyjety 

jednomyslnie. Punkt 10 zostal wyl~czny z por~dku obrad. 

Przewodnicz~cy Rady poinformowal, 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 poinformowal, ze zapoznal siy z tresci~ protokolu z XXXIV 
Sesji Rady Gminy, odzwierciedla on w pdni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6t byl wylozony do 

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

tresci~. Przewodnic~cy poinforrnowal rowniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 

uwag do protokoill z XXX rv Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz~cy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 15 radnych, oddano 15 

glos6w"za". 


Protok6l Nr XXXIV 12018 z dnia 23 marca 2018 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 


podpisany przez Przewodnicz~cego Rady . 


Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

- Rozporz~dzeniem Wojewody Mazowieckiego nr II z dnia 19 maja 2018 roku w sprawie 
zwalczania afrykaiJ.skiego pomoru swin na terenie powiatu nowodworskiego, plonski ego i 
puhuskiego okreslono obszar zagrozony wyst~pieniem afrykaoskiego pomoru swio, 
obejmuj~cy na terenie Gminy Nowe Miasto nastypuj~ce miejscowosci: 

Adamowo, Szczawin, Anielin, Belin, Nowe Miasto-Folwark, Janopole, Latonice, 
Wladyslawowo, Miszewo B., Aleksandria, Grabie, Popielzyn Dolny, Tomaszewo, Zolydowo, 
Nowosi6lki, Zakobiel, Rostki, Gawlowek, Gawlowo. 



W celu unikniycia strat w hodowli trzody chlewnej oraz przeniesienia zakaZenia na inne 
zwierzyta, nalezy przestrzegac podstawowych zasad postypowania okreslonych 
rozporzqdzeniu Wojewody Mazowieckiego, 

- zakonczyly siy badania energetyczne budynk6w dotyczqce wniosku 0 wymlany kod6w, 
piec6w i urzqdzen grzewczych. Wniosek zostal zlozony, 

-w lutym zostal zlozony wniosek i otrzymalismy pozytywnq opiniy na "Budowy obiektu 
sportowo-rekreacyjnego - Otwarta Strefa Aktywnosci" w ramach Programu rozwoju maIej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 0 charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy 
Aktywnosci (OSA) edycja 2018 ogloszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wniosek 

speInil zalozenia programowe i uzyskal pozytywnq oceny. 

Przedmiotem przedsiywziycia bydzie budowa og6lnodostypnego obiektu sportowo
rekreacyjnego OSA w wariancie podstawowym 0 wymiarach ok. 33m x 15m, w sklad kt6rego 
wejdzie silownia plenerowa 0 wymiarach ok. 23m x 15 (11 r6mych urzqdzen) oraz strefa 

relaksu 0 wymiarach ok. 10m x 15m. Obiekt usytuowany bydzie nad Zalewem 
Nowomiejskim. 
W sklad silowni plenerowej wejdq nastypujqce urzqdzenia: 
1. Motyl integracyjny 

2. Orbitrek wolnostojqcy 
3. Odwodziciel + steper (urzqdzenie podw6jne) 

4. Wahadlo + Biegacz + Twister (urzqdzenie potr6jne) 
5. Rower wolnostojqcy 

6. Narciarz wolnostojqcy 
7. Prasa nozna pojedyncza 
8. Wioslarz wolnostojqcy 

9. Jezdziec wolnostojqcy 
10. Kola Tai Chi + Ster (urzqdzenie podw6jne) 

11. MasaZer podw6jny 
W strefie relaksu znajdzie siy stolik do gry w szachy i st6I do gry w pilkarzyki. Zamontowany 
zostanie stojak na rowery, 4 Iawki parkowe oraz kosze na smieci. Dodatkowo wykonane 

zostanq nasadzenia, kt6re bydq oddzielaly strefy relaksu od silowni plenerowej. 

Koszt calkowity - 52 877,24 zl 
Wnioskowane srodki FRKF - 25 000,00 zl 

Srodki wlasne - 27 877,24 zl. 

- zostala przyznana z MS WiA dotacja w kwocie 7 tys. zl na remont straZnicy OSP 
Karolinowie, 

- otrzymalismy dofinansowanie z Urzydu ~arszalkowskiego na drogy Zolydowo 
Nowosi6Iki - Popielzyn Dolny, 

- W6jt uczestniczyl we wizji w sprawie chodnika w miejscowosci Latonice. Powiedzial, ze 
jest mozliwosc podpisania porozumienia na budowy chodnika po drugiej stronie /istniejqcego 



chodnikal, pewne odcinki Sq trudne do zrealizowania ale mamy nadziejy, ze uda siy 

zrealizowac. Trwajq konsultacje z projektantem, 


- na Gl6wnym Rynku w Nowym Miescie odbyl siy patriotyczny koncert z okazji 100-lecia 

odzyskania Niepodleglosci, 


- w6jt uczestniczyl w obchodach z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Kolo PZW w 
Nowym Miescie, 

- dnia 6 czerwca br. uczestniczyl w Swiycie Rodziny w Przedszkolu Samorzqdowym, 

- dniu dzisiejszym, uczestniczyl w Festiwalu Piosenki organizowanym przez DPS w 
Karolinowie, 

- w6jt poinformowal, ze od dzisiaj rozpoczyna siy plener malarski w Gawlowie, 


- caly czas trwajq remonty dr6g gminnych, 


- zostal zamontowany przez ZUW w Mlawie agregat przy ujyciu wody w Nowym Miescie. 


Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono. 

Ad.pkt.6. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski powiedzial, ze wszyscy radni otrzymali 

sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto za 2017 rok. Bylo one 
analizowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja br. i wsp6lnie z 

pozostalymi komisjami w dniu 4 czerwca 2018 roku. 

Pan Marek Calinski odczytal Zarzqdzenie Nr 2112018 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 
25 maja 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto 
za rok 2017. 
Sprawozdanie finansowe Gminy Nowe Miasto obejmuje: bilans z wykonania budzetu gminy 
Nowe Miasto, lqczny bilans jednostek budzetowych, lqczny rachunek zysk6w i strat jednostek 

budzetowych, lqczne zestawienie zmian stanu funduszu jednostek budzetowych. 



Sprawozdanie zostalo przeslane radnym Rady Gminy i przeslane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, gdzie uzyskalo pozytywnq opiniy. 

Zarzqdzenie wraz z rocznym sprawozdaniem stanowi zalqcznik nr 1 do protok6ru. 

Nastypnie odczytal Uchwaly Nr Ci.134.2018 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii 0 

przedlozonym przez W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2017 
rok wraz z uzasadnieniem. 

Uchwala RIO stano wi zalqcznik nr 2 do protokolu. 

Przewodniczqcy Rady Gminy otworzyl dyskusjy nad sprawozdaniem. Radni nie zabierali 
glosu poniewaZ sprawozdania szczeg61owo byly omawiane i dyskutowane na posiedzeniach 
komisji . 

Wobec powyzszego Przewodniczqcy Rady przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zatwierdzeoia sprawozdaoia fioaosowego i sprawozdaoia z wykooaoia budzetu Gmioy 
za 2017 rok. 

Uchwala Nr 220IXXXVII2017 zostala podj-rta jedooglosoie 113 obecoych oa sesji 
radoychl- ustawowy sklad rady - 15 radoychl i stanowi zalqcznik nr 3 do protok6ru. 

Ad.pkt.7. 

W tym punkcie Przewodniczqcy Rady Gminy poprosil Przewodniczqcego Komisji 
Rewizyjnej radnego Damiana Wiktorowicza 0 przedstawienie Uchwaly Nr 4/2018 Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wniosku 0 

udzielenie absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto za 2017 rok wraz z uzasadnieniem i 
opiniq Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto dotyczqCq wykonania budzetu Gminy 

za 2017 rok. 

Uchwala Komisji Rewizyjnej stanowi zalqcznik nr 4 do protok61u. 

Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej odczytal uchwaly oraz Opiniy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Nowe Miasto dotyczqCq wykonania budzetu Gminy za 2017 rok. 

Przewodniczqcy komisji w uzasadnieniu opinii powiedzial, ze W6jt Gminy realizujqc 
zadania zwiqzane z wykonaniem budzetu gminy za 2017 rok, kierowal siy zasadq celowosci, 
legalnosci, rzetelnosci i oszczydnosci w gospodarowaniu srodkami publicznymi. 



Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyzsze daje podstawy do wyrai:enia pozytywnej opinii 0 

realizacji budzetu Gminy Nowe Miasto za 2017 rok i wyst~pil do Rady Gminy z wnioskiem 0 

udzielenie absolutorium W6jtowi. 

Opinia stanowi zal~cznik nr 5 do protok61u. 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydala pozytywn~ opiniy 0 sprawozdaniu z wykonania 

budzetu. 

Przewodnic~cy Rady Gminy odczytal tresc Uchwaly Nr Ci.196.2018 Skladu Orzekaj~cego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15.05.2018 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto wraz z uzasadnieniem. 

Powyzsza uchwala stanowi zal~cznik nr 6 do protok61u. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przypomnial zgodnie z art.28a ust.2 ustawy 0 samorz~dzie 

gminnym Rada Gminy podejmuje uchwaly bezwzglydn~ wiykszosci~ glos6w ustawowego 

skladu rady gminy. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

-udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Nowe Miasto z tytulu wykonania budzetu 
gminy za 2017 rok. 

Radni jednomyslnie pozytywnie ocenili dzialalnosc W6jta i jednoglosnie przyjyli stosown~ 

uchwaly. 

Uchwala Nr 221IXXXVII2018 zostala podj~ta jednoglosnie /bezwzgI~dn~ wi~kszosci~ 
glosow - 13 radnych obecnych na sesji i glosuj~cych. 

Stanowi ona zal~cznik nr 7 do protokolu. 

Przewodnicz~cy Rady Marek Calinski oraz wszyscy obecni zlozyli gratulacje W6jtowi 
Gminy - Slawomirowi Zalewskiemu. Zyczyli dalszego zapalu i chyci do dalszej pracy na 

rzecz Gminy Nowe Miasto. 

W6jt Slawomir Zalewski dziykuj~c Radzie Gminy zajednomyslne podjycie uchwaly 
podziykowal r6wniez Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy, kierownikom jednostek 
organizacyjnych, sohysom oraz wszystkim pracownikom Urzydu Gminy oraz radnym rady 
powiatu za wsp61pracy, gdyz jak podkreslil, jest to nasz wsp6lny sukces. Bez wsparcia - nie 

udalo siy by siy wielu rzeczy zrealizowac. W6jt zaznaczyl, ze jest wzajemne zrozumienie, 



wspolpraca merytoryczna, ale nie zawsze jest tak, jak bysmy sobie zyczyli i czasami 

pewnych rzeczy nie da siy "przeskoczy6" i zrealizowa6. 

Przed nami trudne zadanie "Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Nowym Miescie". Na ten 
cel udalo siy nam uzyska6 jedno z najwiykszych dofinansowan unijnych w powiecie 

plonskim. 

W ojt jeszcze raz podziykowal radnym za jednoglosnie udzielone absolutorium. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Dochody ogolem na rok 2018 zaplanowano w kwocie 24 092 860,00 zl. w tym: 

dochody biezqce w kwocie: 19 653 109,00 z1. 

dochody majqtkowe w kwocie: 4 439 751,00 z1. 

Wydatki ogolem na rok 2018 zaplanowano w kwocie 25 257 984,00 zl. w tym: 

wydatki biezqce w kwocie: 17612 173,00 z1. 

wydatki majqtkowe w kwocie: 7 645 811,00 z1. 

Dochody bie:i~ce: 

Na rok 2018 zaplanowano dochody biezqce w kwocie 19 653 109,00 zl w oparciu 
o inforrnacjy z Ministerstwa Finansow pismo ill ST3.4750.37.2017 w zakresie kwot 

sUbwencji ogoInej oraz udzialu grniny w podatku dochodowym od osob fizycznych, pisma 

Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu 
administracji rzqdowej ill FIN-I.3111.23.30.2017, pisma Krajowego Biura Wyborczego w 

zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizacjy stalego rejestru wyborcow oraz planowanych 

dochodow do wypracowania przez poszczegolne jednostki ill DCI-3112-34/17. Ponadto 
dochody biezqce planowane Sq na podstawie przewidywanego wykonania dochodow za 2017 

rok. 

Dochody maj~tkowe: 

Na rok 2018 zaplanowano dochody majqtkowe w kwocie 4 439 751,00 z1.: 



1. Doch6d w zwiqzku z realizacjq zadania pn. "Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji 

sanitamej w Nowym Miescie" w kwocie 4 422 764,00 z1. Dofinasowanie koszt6w realizacji 

projektu przez NFOSiGW - Umowa Nr POIS .02.03.00-00-0195/16 w ramach dzia1ania 2.3 
"Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach, os priorytetowa II "Ochrona srodowiska, W 

tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014

2020. 

2. Doch6d w zwiqzku z realizacjq projektu "Budowa i rozbudowa system6w wczesnego 

ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu P1onskiego" w kwocie 
16987,00 zl, w ramach programu 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Wydatki biei:~ce: 

Na 2018 rok planuje siy wydatki biezqce w kwocie 17612 173,00 zl w oparciu 

o prognozowane wydatki poszczeg6lnych jednostek w celu zapewnienia biezqcej dzia1alnosci 


oraz w oparciu 0 wydatki w 2017 roku. 


W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki biezqce na programy, projekty 


lub zadania pozosta1e, ktorych kontynuacja niezbydnajest do zapewnienia ciqg10sci realizacji 

zadan zgodnie z za1qcznikiem nr 2 w kwocie 590 000,00 z1. 


Wydatki maj~tkowe: 

Wydatki majqtkowe na rok 2018 planuje siy w kwocie 7 645 811,00 zl na zadania 

inwestycyjne nieobjyte wieloletniq prognozq finansowq i przedsiywziycia wieloletnie. 


Plan wydatkow zadan jednorocznych wynosi 201 234,00 z1., wydatki na przedsiywziycia 


wieloletnie zgodnie z za1qcznikiem nr 2 w kwocie 7 444 577,00 z1. 


W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwoty dlugu do zaciqgniycia 


w 2018 roku w wysokosci 1 400000,00 zl i okres splaty 8 lat (2019-2026) 

z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 165 124,00 zl, zwiqzanego 


z realizacjq zadan inwestycyjnych oraz splaty wczesniej zaciqgniytych zobowiqzan w kwocie 

234 876,00 z1. 


Wydatki na obs1ugy d1ugu w kwocie 80 000,00 zl zaplanowano na podstawie hannonogramu 


splat zaciqgniytych kredytow oraz wyemitowanych papierow wartosciowych. 


W okresie objytym Wieloletniq Prognozq Finansowq na lata 2018-2026 spelniony jest 

wskainik z art. 243 uofp. 


ZMIANA 

W niniejszej uchwale zmieniono plan dochodow majqtkowych 0 kwoty 100 000,00 zl, 

w oparciu 0 podpisanq umowy z Samorzqdem Wojewodztwa Mazowieckiego 0 udzielenie 
dotacji na zadanie z zakresu budowy i modemizacji drog dojazdowych do gruntow rolnych. 



Plan dochod6w wynosi obecnie - 23043 113,79, z czego : 

dochody biez<j.ce - 19834663,12 zl, 

dochody maj<j.tkowe - 3 208 450,67 zl. 

W niniejszej uchwa1e zmieniono plan wydatk6w biez<j.cych w oparciu 0 prognozowane 

wykonanie. 

Wydatki maj<j.tkowe na rok 2018 planuje siy obecnie w kwocie 6 618 836,76 zl. Wartosc ta 

nie ulegla zmianie, dokonano jedynie przesuniyc w ramach planowanych zadaiJ. maj<j.tkowych. 

Plan wydatk6w zadaiJ. jednorocznych wynosi 141 234,00 zl., wydatki na przedsiywziycia 

wieloletnie zgodnie z zal<j.cznikiem nr 2 w kwocie 6 477 602,76 zl. 

Plan wydatk6w wynosi obecnie - 24543 113,79 zl, z czego: 

wydatki biez<j.ce - 17 924 277,03 zl, 

wydatki maj<j.tkowe -6 618 836,76 zl. 

Nie zmienila siy wartosc deficytu oraz nie ulegly zmianie wartosci przyjytych przychod6w 

i rozchod6w. 

R6Znica miydzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budzetu, kt6ry wynosi obecnie 

1 500 000,00 zl. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zl. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwoty dlugu do zaci<j.gniycia 

w 2018 roku w wysokosci 1 854876,00 zl i okres splaty Slat (2019-2024) z przeznaczeniem 

na splaty wczesniej zaci<j.gniytych zobowiqzaiJ. w kwocie 354 876,00 zl. oraz pokrycie 

deficytu 

w kwocie 1 500 000,00 zl. 

W okresie objytym Wieloletni<j. Prognoz<j. Finansow<j. na lata 2018-2026 spelniony jest 

wskainik z art. 243 uofp. 

Uchwala Nr 222IXXXVIJ2018 zostala podj~ta jednoglosnie/ glosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 13, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal<j.cznik Nr 8 do protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

http:biez<j.ce
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Przewodnicz<j.cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej na rok 2018. 

Wprowadza siy zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zwiyksza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 100000,00 zl, 

Plan dochod6w budzetu gminy og61em wynosi 23 043 113,79 zl. w tym: 

- dochody biez(j.ce w kwocie - 19 834 663,12 zl. 

- dochody maj(j.tkowe w kwocie - 3 208 450,67 zl. 

Wprowadza siy zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: 

- zmniejsza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 77910,00 zl, 

- zwiyksza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 177910,00 zl, 

Plan wydatk6w budzetu gminy og61em wynosi 24 543 113,79 zl w tym: 

- wydatki biez<j.ce w kwocie - 17924277,03 zl, 

- wydatki maj(j.tkowe w kwocie - 6618836,76 zl. 

Uchwala Nr 2231XXXVI12018 zostala podj~ta jednoglosnie/ glosowalo 13 radnych, glos6w 
"za" - 13, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal(j.cznik Nr 9 do protok61u. 

Ad.pkt.10. 

Przewodnicz<j.cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyrazenia zgody na zamian~ nieruchomosci polozonych we wsi Kadlubowka. 

Wlascicielem dzialki numer 189/1 0 pow. 0,0,061 Oha polozonej we wsi Kadlub6wka jest Pan 

Marek Duchnik. Nieruchomos6 od niepamiytnych czas6w stanowi og61nie dostypn(j. publiczn(j. 

drogy, kt6ra przez caly czas byla przez gminy remontowania i odsniezana w okresie 

Zlmowym. 

Powyzszy stan zagospodarowania w/w dzialki zostal stwierdzony podczas czynnosci 

geodezyjnych wskazania granic dzialki numer 189 zleconych przez Pana Marka Duchnika. 

http:Przewodnicz<j.cy
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Dzialka numer 188/2 polozona we wsi Kadlub6wka bt(d~ca czt(sci~ nieruchomosci drogowej 

numer 188 od niepamit(tnych czas6w jest nieuzytkiem niestanowi~cym drogi. Powolany w 

osnowie uchwaly art.lS ust.l, zdanie pierwsze, ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami 

stanowi 0 mozliwosci dokonywania zamiany nieruchomosci stanowi~cych wlasnosc 

jednostek samorz~du terytorialnego na nieruchomosci stanowi~ce wlasnosc os6b fizycznych 

lub os6b prawnych. 

Zgoda na zamiant(, kt6rej stron~ zamiany jest gmina, wymaga uchwaly rady gminy zgodnie z 

art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy 0 samorz~dzie gminnym. 

Zamiana nieruchomosci spowoduje uregulowanie prawa wlasnosci gruntu stanowi~cego 

drogt( publiczn~, 0 co wnioskowal Pan Marek Duchnik. 

Uchwala Nr 224IXXXVII2018 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 13 radnych 
obecnych na sesji: glos6w "za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 10 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.l1. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc 
gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Belin. 

Nieruchomosc niezabudowana 0 pow. 0,06ha polozona we wsi Belin oznaczona numerem 30 

stanowi wlasnosc gminy Nowe Miasto na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 

743/C/2017 z dnia 28.12.2017roku . Dla w/w nieruchomosci w S~dzie Rejonowym w Plonsku 

IV Wydzial Ksi~g Wieczystych prowadzona jest ksit(ga wieczysta numer PL 1 Ll000468821 1. 

Maj~c na uwadze fakt, ze nieruchomosc jest nieuzytkowana zasadnym jest jej zbycie w celu 

wlasciwego zagospodarowania. 

Uchwala Nr 22SIXXXVII2018 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 13 radnych 
obecnych na sesji: glos6w "za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 11 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

Z powodu braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 
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Ad.pkt.13. 

Przewodnicz"!cy Rady Gminy poruszyl sprawy kontroli wszystkich hydrant6w, zeby nie 

powt6rzyla siy sytuacja przed 2 lat, kiedy w czasie pozaru, okazalo siy, ze hydrant jest 
meczynny. 

Dodal, ze jak slyszal mamy odciycia od wody zasuwami od poszczeg6lnych ulic. Podobno s,,! 

one w zlym stanie technicznym i moze siy zdarzy6, ze nie byd,,! czynne w razie koniecznosci 
ich uzycia, a przed nami budowa kanalizacji. 

W6jt dodal, ze w dniu dzisiejszym Straznik Gminny wraz z przedstawicielem z ZUW w 
Mrawie sprawdzaj,,! hydranty. Pan Juliusz Wardzynski potwierdzil, ze s,,! w trakcie kontroli. 

Ad.pkt. 14. 

Wobec wyczerpania porz"!dku dziennego obrad PrzewodnicZ<lcy Rady Gminy Marek Calinski 
dziykuj,,!c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 
slowami: "zamykam XXXVI Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

&eWOdniCZ~CY Rady Gminy 

h~ 
Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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