
PROTOKOL Nr XL/2018 


z XL Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 18 pazdziernika 2018 roku 


w sali posiedzen Urz~du Gminy w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 14 radnych wg zalqczonej listy obecnosci . 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

• 	 W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
• 	 Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
• 	 Sekretarz Gminy - Elzbieta Zalewska 
• 	 Radca Prawny 

Zaproszeni goscie: 

• 	 Radny Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego, Dyrektor Szpitala w Plonsku 

PawelObermeyer 


• 	 Starosta Powiatu Plonskiego - Andrzej Stolpa 

Pkt.1. 

XL Sesjy Rady Gminy w Nowym Miescie otworzyl Przewodniczqcy Rady Marek Calinski, 
kt6ry nastypnie przewodniczyl obradom Sesji. 

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

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski przywital Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w Plonsku Pana Pawla Obermeyera. 

Zabierajqc glos Pan Pawel Obermeyer podziykowal za zaproszenie na sesjy oraz za 

dotychczasowq wsp6lpracy z Radq Gminy i W6jtem, kt6ry jest czlonkiem Rady Spolecznej 
ZOZ. Wr6cil do wspomnien, gdy byl radnym naszej gminy i pelnil funkcjy 

http:godz.14.00


przewodnicZ4cego Komisji Zdrowia, Oswiaty i Spraw Socjalnych oraz funkcj€( spolecznego 

Wicew6jta.. Nadmienil, ze byly to lata trudne, wchodzila refonna oswiaty - tworzone byly 

gimnazja. Obecnie Pan Pawel Obenneyer jest Dyrektorem Szpitala w Plonsku. Oznajmil, ze 

szpital plonski powoli wychodzi z trudnej sytuacji. Ma zapewnion£t. kadr€( specjalistyczn£t., s£t. 

wykonywane r6znego rodzaju zabiegi. Podzi€(kowal , za wsparcie finansowe dla szpitala od 

naszego samorZ4du. Szpital otrzymal unijne dofinansowanie na sprz€(t min., aparaty rtg, 

respiratory, kardiomonitory. B€(d£t. one juz w najblizszych tygodniach kupowane w drodze 

przetargu. Poinfonnowal, ze w w m-cu czerwcu szpital juZ zakonczyl splat€( zaleglego ZUS, 

co bylo duzym obci£t.Zeniem i obecnie jest juZ duZo lepsza kondycja .. Koncz£t.c swoj£t. 

wypowiedz zyczyl wszystkim startuj£t.cym wygranych wybor6w, kt6re S£t. juz w najblizsz£t. 

niedziel€(. 

Pkt.2. 

Przewodnicz£t.cy Rady Gminy Marek Calinski odczytal porZ4dek obrad w nast€(puj£t.cym 
brzmieniu: 

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

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

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

8. 	 Informacja 0 wykonaniu budietu za I polrocze 2018. 

9. 	 Podj~cie uchwaly zmieniaj~cej Uchwal~ Nr 36N12003 w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Nowe Miasto. 

10. Przedstawienie informacji oraz opinii dotycz~cych potrzeb S~du w zakresie 
wykonywania pracy przez skazanych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 
12. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
13. Zamkni~cie obrad. 

Przewodnicz£t.cy Rady poinfonnowal, ze projekty uchwal. kt6re znajduj£t. si€( porz£t.dku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

http:Przewodnicz�t.cy
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Ad.pkt.3. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal sit( z tresci~ protokolu z XXXIX 

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 siy zjego 
treSci~. Przewodnicz~cy poinforrnowal r6wniez, Ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 
uwag do protok6hI z XXXlX Sesji Rady Gminy. 

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

glos6w "za". 

Protok61 Nr XXXIX z dnia 3 sierpnia 2018 roku zostal przyjt(ty jednoglosnie i zostal 

podpisany przez wiceprzewodnicz~cego Rady . 

Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, - w okresie dzialalnosci mit(dzysesyjnej: 

- w6jt podzit(kowal radnym za udzial w dozynkach parafialno-gminnych w Nowym Miescie, 

- rozpoczt(fy sit( prace przy budowie kanalizacji sanitamej w Nowym Miescie, w przyszlym 

tygodniu kladzione bt(d~ rury na ulicy Pogodnej i Mlodziezowej, 

- zakonczona zostala zbi6rka azbestu letemitul z dotacji Wojew6dzkiego .Funduszu Ochrony 

Srodowiska i Gospodarki Wodnej, 

- zamontowane zostaly urz~dzenia rekreacyjne do "Otwartej Strefy Aktywnosci' nad 

Zalewem Nowomiejskim, otrzymalismy na ten cel 25 tys.zl. Koszt calego zadania - ok. 50 

tys.zl., 

- zlozylismy wniosek do Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich wniosek na realizacjt( 

drogi W6lka Szczawiilska - Henrykowo - Modzele-Bartlomieje, 

- 10 pazdziemika br. odbylo sit( spotkanie z przedstawicielami Wojew6dzkiego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej odnosnie ogloszonego naboru wniosk6w 0 

dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze, 

w6jt uczestniczyl w obchodach 20-1ecia Powiatu Plonskiego, Dnia Edukacji Narodowej oraz 

Dnia Seniora pol~czone z 10-1eciem zespolu "Warto lye", 



- otrzymalismy dofinansowanie na zakup sprzytu i wyposazenia dla jednostek asp naszej 
gminy w ramach realizacji zadan ze srodk6w Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
pomocy Postpenitencjamej - Funduszu Sprawiedliwosci, kt6rego dysponentem jest Minister 
Sprawiedli wosci, 

- w budzecie Gminy zostala wyasygnowana kwota 25.000 zl na doposaienie jednostek asp, 

- uzyskalismy pozwolenie na budowy przepustu w Kubicach - oczekiwalismy na nie ok. pol 
roku. 

Ad.pkt.5. 

Interpelacji nie zgloszono: 

Ad.pkt.6. 

Przewodnicz(!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej 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 2411XL/2018 zostala podj-rta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" -14, 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. 

Uchwala Nr 2421XL12018 zostala podj-rta jednoglosniel glosowalo 14 radnych, Iglos6w 
"za" -14, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 2 do protok6lu. 



Ad.pkt.8. 

Infonnacjy 0 przebiegu wykonania budzetu, infonnacji 0 ksztaltowaniu siy wieloletniej 


prognozy finansowej oraz infonnacjy 0 przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za 


I p6hocze 2018 roku, otrzymali wszyscy radni oraz byla przedstawiana na komisjach rady. 

Do przedstawionej informacji radni nie wniesli zadnych uwag. 


Skarbnik Gminy odczytala Uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w kt6rej 


to Sklad Orzekaj~cy wydal pozytywn~ opiniy 0 przedlozonej przez W6jta Gminy Nowe 

Miasto infonnacji 0 przebiegu wykonania budzetu za pierwsze p6lrocze 2018 r.. 


Radni pozytywnie przyjyli powyzsz~ informacjy. 

Infonnacje stanowi~ zal~czniki nr 3 do niniejszego protok6lu. 

Ad.pkt.9 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt : 

- uchwaly zmieniaj~cej Uchwaltr Nr 36NI2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Nowe Miasto 

Projekt zmiany Statutu Gminy Nowe Miasto otrzymal pozytywn~ opiniy stalych komisji 
Rady Gminy. 

Najwa:zniejsze zmiany ujyte w projekcie niniejszej uchwaly, a wprowadzone ustawa to: 

11 glosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykaz6w glosowaiJ. radnych w 
Biuletynie Infonnacji Publicznej i na stronie intemetowej grniny, 

21 obligatoryjne utworzenie komisji skarg, wniosk6w i petycji oraz okreslenie zasad i trybu jej 
dzialania, 

31 tworzenie i zasady dzialania klub6w radnych, 

41 transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomoq urz~dzen rejestruj~cych obraz i 
dzwiyk oraz ich publikacji na stronie intemetowej gminy, 

51 ustawowe umocowanie interpelacji i zapytan radnych, 

61 zasady skladania obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej. 

Uchwala Nr 2431XL12018 zostala podjtrta jednoglosniel glosowalo 14 radnych, Iglos6w 
"za" -14, przeciw nie bylol i stanowi ona zal~cznik Nr 3 do protok6lu. 



Ad.pkt.10. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil opinit; Prezesa S~du Rejonowego w Plonsku z dnia 

4 paidziernika 2018 roku dotycz~c~ potrzeb Sadu Rejonowego w Plonsku w zakresie 
wykonywania pracy przez skazanych i wniosek 0 wskazanie podmiotow, w ktorych skazani 

mogliby wykonywac ww. kary. 

W6jt przedstawil infonnacje z dnia 11 paZdziemika 2018 roku w sprawie wyznaczenia na terenie 

gminy Nowe Miasto podmiotu do wykonywania kary ograniczenia wolnosci b~dz prac spolecznie 

uZytecznych w 2019 roku. 

Infonnacje stanowi~ zal~czniki nr 4 i nr 5. 

Ad.pkt.11. 

Z powodu braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

Ad.pkt.12. 

Zabieraj~c glos Starosta Plonski Andrzej Stolpa podzit;kowal wszystkim za dobr~ i owocn~ 
wspolpract; z powiatem. Dzit;ki czemu moglo zostac wyremontowanych wiele km drog. 
Zaznaczyl, ze radni Rady Powiatu Pani Marianna Chybala i Leonard Milewski skutecznie 
zabiegali 0 sprawy Gminy Nowe Miasto. Nadmienil, ze Powiat na inwestycje w okresie 
mijaj~cej kadencji wydal okolo 100 mIn zl. Wiele jednak pozostaje jeszcze do wykonania , 
zwlaszcza przy infrastrukturze drogowej. 

Powiedzial, ze na inwestycje duZo pozyskano srodkow zewnt;trznych a takZe s~ brane 
kredyty, bez ktorych niewiele udalo by sit; wykonac. Wszystko dzieje sit; pod kontrol~ 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obecnie mamy duze problemy z wykonawcami, brakuje 
rak do pracy, materialow, co odbija sit; najakosci, a ceny rosn~ w blyskawicznym tempie. 

Konc~c swoj~ wypowiedi Starosta Plonski zyczyl wszystkim wgranych wyborow. 
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Ad.pkt. 13. 

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

Na tym protok61 zakonczono. 

p(;~Gminy 

Marek Calinski 

Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 


