
PROTOKOL Nr XXXIx/2018 


z XXXIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 3 sierpnia 2018 roku 


w sali posiedzen Urz~du Gminy w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.l5.00, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


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


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

• W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
• Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
• Sekretarz Gminy - Eli:bieta Zalewska 

Pkt.1. 

XXXIX Sesjy Rady Gminy w Nowym Miescie otworzyl WiceprzewodnicZ<j.cy Rady Tadeusz 
Olszewski, kt6ry nastypnie przewodniczyl obradom Sesji. 

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

Pkt.2. 

WIceprzewodnicz<j.cy Rady Gminy Tadeusz Olszewski odczytal porz<j.dek obrad w 
nastypuj<j.cym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. przedstawienie porzqdku obrad. 
3. Przyj~cie protokotu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. Informacja Wojta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
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5. 	 Interpelacje. 

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

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budzetowej Gminy Nowe 
Miasto na rok 2018. 

8. 	 Podjecie uchwaly w sprawie przyj~cia regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania sciek6w na terenie gminy Nowe Miasto w celu przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na obci~zenie sluzebnosci~ przesylu 
nieruchomosci b~d~cej wlasnosci~ Gminy Nowe Miasto. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowe Miasto. 

11. Podj~cie uchwaly w sprawie Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego 
dla terenu dzialki numer 165/4 w miejscowosci Nowe Miasto. 

12. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia maksymalnej Iiczby zezwolen na sprzedaz 
napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spoi;ycia poza miejscem sprzedai;y, jak i 
w miejscu sprzedai;y. 

13. Podj~cie uchwaly w sprawie zasad usytuowania mleJsc sprzedai;y podawania 
napoj6w alkoholowych na terenie Gminy Nowe Miasto. 

14. Podj~cie uchwaly w sprawie wprowadzenia odst~pstwa od zakazu spoi;ywania 
napoj6walkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowe Miasto. 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 
16. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
17. Zamkni~cie obrad. 

Wiceprzewodnicz'lcy Rady poinfonnowal, ze projekty uchwal. kt6re znajduj'l siy porZ<ldku 
obrad, byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 



Ad.pkt.3. 

Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal siy z treSci~ protokolu z 

XXXVIII Sesji Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6l byl 
wylozony do wgJ~du w Sekretariacie Rady i przed sesj~ w sali obrad. Radni mieli mozliwosc 
zapoznania siy zjego tresci~. Wiceprzewodnic~cy poinformowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie 
wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6.Ju z XXXVIII Sesj i Rady Gminy. 

Wiceprzewodnicz~cy Rady poddal protok61 pod glosowanie. Glosowalo 14 radnych, oddano 

14 glos6w "za". 

Protok61 Nr XXXVIII z dnia 12 lipca 2018 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostanie 

podpisany przez Przewodniczqcego Rady . 

Ad.pkt.4. 

W okresie miydzysesyjnym tj. w lipcu w6jt przebywal na urlopie. 

Poinformowal, ze w tym okresie: 

- zostal polozony asfalt na drodze: Nowosi6lki, Zolydowo- Popielzyn Dolny. W nastypnym 
tygodniu bydq nakladane pobocza, 

- Sq wstypne propozycje do projektu zagospodarowania Gl6wnego Rynku. Koncepcja to 
polqczenie miejsc zieleni z parkingiem. Jak tylko bydziemy mieli wizualizacjy to zostanie 
przedstawiona radnym, 

- otrzymalismy pozwolenie na budowy trybun na stadionie i zaraz zlozymy wniosek do 
Lokalnej Grupy Dzialania 0 dofinansowanie, 

- odbylo siy spotkanie odnosnie budowy chodnika w Latonicach, jest to trudna sprawa gdyz 
obligujq odleglosci, zjazdy i inne sprawy techniczne. 

Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono. 

Ad.pkt.6. 

Wiceprzewodnicz~cy Rady Grniny przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

http:protok6.Ju


Wiceprzewodnicz'!cy Rady Gminy poinfonnowa! 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 2321XXX1X12018 zostala podj-rta jednoglosnie /glosowalo 14 radnych, 
glos6w "za" -14, przeciw nie bylo/ i stanowi zal~cznik Nr 1 do protok6lu. 

Ad.pkt. 7. 

Wiceprzewodnicz'!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budi:etowej na rok 2018. 

Wprowadza siy zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zmniejsza siy dochody budZetu gminy 0 kwoty - 175.000,00 zl, 
- zwiyksza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty - 266.913,93 zl 

Plan dochod6w budzetu gminy og61em wynosi 23 181 068,09 zl, w tym: 

- dochody biez'!ce w kwocie -19948 114,05 zl. 
- dochody maj'!tkowe w kwocie - 3 232 954,04 zl. 

Wprowadza siy zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: 


- zmniejsza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 234 934,33 zl, 

- zwiyksza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 326 848,26 zl, 


Plan wydatk6w budzetu gminy og6lem wynosi 24 681 068,09 zl w tym: 


- wydatki biez'!ce w kwocie - 18 025 484,59 zl, 

- wydatki maj,!tkowe w kwocie - 6 655 583,50 zl. 


Uchwala Nr 2331XXX1X12018 zostala podj-rta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, 
/glos6w "za" -14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 2 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

Wiceprzewodnicz'!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- przyj-rcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciek6w na terenie 
gminy Nowe Miasto w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 
reguJacyjnemu. 



Uchwala Nr 234IXXXIXl2018 zostala podj-rta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, 
/glos6w "za" -14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

Wiceprzewodnicz'!-cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyrazenia zgody na obci~zenie sluZebnosci~ przesylu nieruchomosci b-rd~cej 
wlasnosci~ Gminy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 235IXXXIXl2018 zostala podj-rta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, 
/glos6w "za" -14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 4 do protok6lu. 

Ad.pkt.l0. 

Wiceprzewodnicz'!-cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 235IXXXIXl2018 zostala podj-rta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, 
/glos6w "za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.l1. 

Wiceprzewodnicz'!-cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego dla terenu dzialki Domer 
165/4 w miejscowosci Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 236IXXXIXl2018 zostala podj-rta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, 
/glos6w "za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 6 do protok6lu. 

http:Ad.pkt.l1
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Ad.pkt.12. 

Wiceprzewodnicz~cy Rady Grniny przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- ustaleoia maksyma)oej liczby zezwolen oa sprzedaz oapojow alkoholowych 
przezoaczooych do spoiycia poza miejscem sprzedaiy, jak i w miejscu sprzedaiy. 

Projekt nowej uchwaly przygotowano rnaj~c na celu dostosowanie regulacji prawa 
rniejscowego do przepis6w znowelizowanej w styczniu 2018 r. ustawy 0 wychowaniu 

w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizrnowi, kt6ra naklada na rady grnin obowi~zek 

uchwalenia uchwal dotycz~cych rnaksyrnalnej liczby zezwolen na sprzedaz napoj6w 
alkoholowych przeznaczonych do spozycia w rniejscu sprzedaiy, jak i do spozycia poza 

rniejscern sprzedaiy. Do tej pory lirnitowana byla liczba punkt6w sprzedaiy, po zrnianie 

lirnitowana rna bye liczba zezwolen na sprzedai napoj6w alkoholowych. 

Uchwala Nr 237/XXXIX12018 zostala podj'tta jedooglosoie/ glosowalo 14 radoych, 
/glosow "za" -14, przeciw oie bylo/ i staoowi ooa zal~czoik Nr 7 do protokolu. 

Ad.pkt.13. 

Wiceprzewodniczl:tcy Rady Grniny przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zasad usytuowaoia miejsc sprzedaiy i podawaoia oapojow alkoholowych oa tereoie 
Gmioy Nowe Miasto. 

Przedrniotern projektu uchwaly podejrnowanego na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 
2018 r. 0 zmianie ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizrnowi w 

art. 12 ust. 3 jest ustalenie zasad usytuowania na terenie grniny rniejsc sprzedaiy i podawania 

wszystkich rodzaj6w napoj6w alkoholowych - "rada grniny ustala, w drodze uchwaly, 
zasady usytuowania na terenie gminy rniejsc sprzedaiy i podawania napoj6w alkoholowych". 
Ponadto stosowanie do postanowien art. 12 ust. 5 przedrniotowej ustawy "rada grniny przed 
podjyciern uchwaly, zasiyga opinii jednostki pornocniczej". 

Realizacja tej kornpetencji sprowadza siy zatern do okreslenia polozenia rniejsc sprzedazy i 
podawania napoj6w alkoholowych wzglydern innych obiekt6w, kt6re zasluguj~ na szczeg6ln~ 
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ochrony ( np. szkoly, przedszkola). Zasady okreSlaj~ce dopuszczaln~ lokalizacjy miejsc 

sprzedaty i podawania napoj6w alkoholowych uniernozliwiaj~ ich usytuowanie 
w poblizu rniejsca chronionego. Ustawa nie okresla jakie obiekty powinny bye chronione oraz 
w jaki spos6b rada gminy rna opisywae strefy wok61 tych obiekt6w. Uchwala rnusi okreslae 

jednolite zasady lokalizowania wszystkich punkt6w sprzedaZy i podawania napoj6w 

alkoholowych na terenie grniny. 

W przedlozonym projekcie uchwaly wprowadzono niewielkie zrniany w nazewnictwie 
obiekt6w chronionych oraz doprecyzowano spos6b porniaru odleglosci porniydzy obiektarni 

chronionymi, a punktami sprzedaZy i podawania napoj6w alkoholowych. 

Uchwala Nr 238IXXXIXl2018 zostala podj~ta jednoglosnieJ glosowalo 14 radnych, 
Jglos6w "za" -14, przeciw nie byloJ i stanowi ona zal~cznik Nr 8 do protok6lu. 

Ad.pkt.14. 

Wiceprzewodnicz~cy Rady Grniny przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wprowadzenia odst~pstwa od zakazu spoiywania napoj6w alkoholowych w miejscu 
publicznym na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Zgodnie z delegacj~ dla Rady Grniny zawart~ wart. 14 ust. 2b ustawy, projekt uchwaly 
zaklada wprowadzenie na terenie grniny Nowe Miasto odstypstwa od ustawowego zakazu 
spozywania naboj6w alkoholowych w okreslonych rniejscach publicznych. 

lako rniejsca objyte odstypstwern od zakazu wskazano tereny na kt6rych tradycyjnie od wielu 

lat odbywaj~ siy r6mego rodzaju irnprezy i spotkania rnieszkanc6w grniny. 

Ponadto wskazane rniejsca rnaj~ bezposredni zwi~zek planarni organizacji irnprez kulturalno

rekreacyjnych na terenie Grniny Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 240IXXXIXl2018 zostala podj~ta jednoglosnieJ glosowalo 14 radnych, 
Jglos6w "za" -14, przeciw nie byloJ i stanowi ona zal~cznik Nr 11 do protok6lu. 

Ad.pkt.15. 

Z powodu braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 
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Ad.pkt. 16. 

W wolnych wruoskach i zapytaniach rue podnoszono problem6w. 

Ad.pkt.17. 

Wobec wyczerpania porzqdku dziennego obrad Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy Tadeusz 
Olszewski dzi~kujqc wszystkim zebranym - zakOl1czyl obrady XXXIX Sesji Rady Gminy 
Nowe Miasto , slowami: "zamykam XXXIX Sesj~ Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

wiceprzeW;;J:: Ra7~ 

Tadeusz Olszewski 

Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 

http:Ad.pkt.17

