
PROTOKOL Nr XLI/2018 


z XXXVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 14 Iistopada 2018 roku 


w sali posiedzen Urz~du Gminy w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocz<yto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Grniny - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 14 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 

Pkt.1. 

XLI Sesj<y Rady Grniny w Nowyrn Miecie otworzyl Przewodnicz'!-cy Rady Marek Calinski, 
kt6ry nast<ypnie 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 porzl:)dek obrad w nast<ypujl:)cyrn 
brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. Przedstawienie porz~dku obrad. 
3. Przyj~cie protokolu z XL Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. Informacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 

http:godz.14.00


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 obniZenia sredniej ceny skupu :iyta przyjmowanej jako 
podstawa do obliczania podatku rolnego na 2019 rok. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dopuszczenia zaplaty podatk6w i innych oplat 
stanowhlcych dochody budzetu Gminy Nowe Miasto instrumentem platniczym. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie zaci~gni~cia kredytu dlugoterminowego. 

11. Podj~cie uchwaly uchylaj~cej uchwal~ w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz 
niezabudowanej nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc gminy Nowe Miasto. 

12. Podj~cie uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewn~trznej w miejscowosci 
Nowe Miasto. 

13. Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych przez radnych Rady Gminy 
N owe Miasto za rok 2017. 

14. Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych W6jtowi Gminy Nowe Miasto 
za rok 2017. 

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

Przewodniczl}cy Rady poinformowal, ze projekty uchwaL ktore znajdujl} siy porZl}dku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodniczl}cy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal siy z trescil} protokoru z XL Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmieni!, ze protok6! by! wy!ozony do 

wgl1}du w Sekretariacie Rady i przed sesj1} w sali obrad. Radni mieli mozliwosc zapoznania siy zjego 

tresci1}. Przewodnicz1}cy poinformowa! r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 

uwag do protok6lu z XL Sesji Rady Gminy. 



Przewodniczqcy Rady poddal protok61 pod glosowanie. G1osowa1o 14 radnych, oddano 14 

glos6w "za". 

Protok61 Nr XLV2018 z dnia 14 listopada 2018 roku zostal przyj((ty jednoglosnie i zosta1 
podpisany przez Przewodniczqcego Rady . 

Ad.pkt.4. 

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

- Urzqd Marsza1kowski zatwierdzil wniosek 0 przyznanie pomocy na operacj(( typu 
"Ksztahowanie przestrzeni publicznej" w ramach dzialania "Podstawowe uslugi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich" obj((tego programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014
2020. Wniosek zaklada koszty inwestycyjne w wysokosci 664 520,12 zl w tym 
dofinansowanie w wysokosci 422 834,00 z1. JesteSmy na 6 miejscu na 59 zlozonych 
wniosk6w, 

- 19 paidziemika 2018 roku w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie odby1o si(( 
przekazanie nowego sprz((tu ratowniczego Ochotniczym StraZom Pozamym z terenu Gminy 
Nowe Miasto. Sprz((t zostal nabyty w ramach realizacji zadail z Funduszu Sprawiedliwosci -
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjamej, kt6rego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwosci. Udalo si(( polqczyc sily i pozyskac sprz((t, kt6ry z pewnosciq 
przyczyni si(( do podwyzszenia gotowosci operacyjnej, poprawy warunk6w pracy strazak6w i 
skutecznosci w dzialaniu, 

- w6jt podzi((kowal wszystkim, kt6rzy brali udzial w uroczystosciach z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodleglosci, 

- uzyskalismy pozwolenie na budow(( przepustu we wsi Kubice, jeszcze musimy uregulowac 
kwestie op1at,jakie b((dziemy wnosic na rzecz firmy ,,:Wody Polskie". 

Ad.pkt.5. 

Radny Tomasz Lqczynski zapytal: 

- czy Pailstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sq wlascicielem, rzeki Sony i czy 
zadbajq 0 regulacj(( rzeki. 

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~ opinit; wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czym poddal j~ pod glosowanie. 

Uchwala Nr 244IXLI/2018 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, glos6w "przeciw" i wstrzymuj~cych nie bylo? i stanowi zal~cznik Nr 1 do 
protok6lu. 

Ad.pkt. 7. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaty budzetowej na rok 2018. 

Wprowadza sit; zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: 

- zrnniejsza sit; dochody budzetu gminy 0 kwott; - 48660,00 zl, 
- zwit;ksza sit; dochody budzetu gminy 0 kwott; - 75 904,,00 zl, 

Plan dochod6w budzetu gminy og6lem wynosi 23735947,94 zl, w tym: 

- dochody biez~ce w kwocie - 20 502 993,90 zl. 
- dochody maj~tkowe w kwocie - 3 232 954,04 zl. 

Wprowadza sit; zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: 


- zmniejsza sit; wydatki budzetu grniny 0 kwott; - 260 279,85 zl, 

- zwit;ksza sit; wydatki budzetu grniny 0 kwott; - 287 523,85 zl, 


Plan wydatk6w budzetu grniny og6lem wynosi 25 235 947,94 zl w tym: 


- wydatki biez~ce w kwocie - 18727364,44 zl, 

- wydatki maj~tkowe w kwocie - 6 508 583,50zl. 


Uchwala Nr 245IXLI/2018 zostala podj~ta jednoglosnie/ glosowalo 14 radnych, glos6w 
"za" - 14, "przeciw i wstrzymuj~cych" nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 2 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 




- w sprawie obniienia sredniej ceny skupu Zyta przyjmowanej jako podstawa do 
obliczania podatku rolnego na 2019 rok. 

Uchwala Nr 246/XL1I2018 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych obecnych 

na sesji: glos6w "za" - 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zal(j.cznik Nr 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

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

- dopuszczenia zaplaty podatk6w i innych oplat stanowhlcych dochody budzetu Gminy 
Nowe Miasto instrumentem platniczym. 

Rada Gminy moze w drodze uchwaly dopuscic zaplaty podatk6w i innych oplat, 

stanowi(j.cych dochody budzetu gminy instrumentem platniczym, na kt6rym przechowywany 

jest pieni(j.dz elektroniczny. Takim instrumentem platniczym bydzie karta platnicza. 

Proponowane rozwi(j.zanie stanowi udogodnienie i usprawnienie dla mieszkailc6w 

i podatnik6w gminy w realizacji obowi¢6w zwi').Zanych z uiszczaniem podatk6w oraz 

innych oplat na rzecz gminy. Mozliwosc zaplaty kart(j. platnicz(j. uzupelni katalog istniej(j.cych 

sposob6w regulowania zobowi').ZaD wobec gminy takich jak zaplata got6wk(j. u inkasenta, 

na poczcie lub w banku oraz bezgot6wkowo na podstawie polecenia przelewu. 

Uchwala Nr 247/XL1I2018 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych obecnych 

na sesji: glos6w "za" - 14, przeciw nie bylol i stanowi ona zal(j.cznik Nr 4 do protok61u. 

Ad.pkt.10. 

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy Marek Caliilski przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zaci~gni~cia kredytu dlugoterminowego. 

Projekt tej uchwaly byl szczeg6lowo omawiany, analizowany i dyskutowany na 

posiedzeniach stalych komisji Rady Gminy. 

Kredyt jest zaci(j.gany na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budzetowym 2018 z 
przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji 

sanitarnej w Nowym Miescie. 

Skarbnik Gminy wyjasnila, ze kredyt splacany bydzie w okresie 8 lat do roku 2026. 

http:Przewodnicz(j.cy
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Przewodnicz~cy Rady Gminy poinforrnowal 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 2481XLI12018 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 13 radnych, glos6w 

"za" - 13, przeciw nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.ll. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- uchylaj~cej uchwal~ w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej 
nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc gminy Nowe Miasto. 

Rada Gminy Nowe Miasto podjyla uchwaly w sprawie bezprzetargowej sprzedazy 
niezabudowanej nieruchomosci oznaczonej numerem 15611 polozonej we wsi Latonice na 
rzecz wlascicieli dzialki numer 155 z przeznaczeniem na poprawy warunk6w 

zagospodarowania. Uchwala 0 sprzedazy nieruchomosci w forrnie bezprzetargowej byla 
delegacj~ dla W6jta do wykonania tej uchwaly. 

Na posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 04.06.2018 roku zostala podjyta decyzja 0 

uchyleniu w/w uchwaly z uwagi na fakt, iz w przypadku sprzedazy dzialki numer 15611, cala 
nieruchomosc pozbawiona zostanie dojazdu do drogi wojew6dzkiej nr 300632. 

Uchwala Nr 249IXLII2018 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 14 radnych obecnych 

na sesji: glos6w "za" - 14, przeciw nie bylo/ i stanowi ona zal~cznik Nr 6 do protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- nadania nazwy drodze wewn~trznej w miejscowosci Nowe Miasto. 

Wlasciciele dzialki nr 21 014, stanowi~cej drogy wewnytrzn~ prywatn~ wyst~pili do W 6jta 

Gminy Nowe Miasto z wnioskiem 0 nadanie nazwy tej drodze, proponuj~c nazwy: ulica 

"Chmielna". 

http:Ad.pkt.12
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Droga zlokalizowana jest w miejscowosci gminnej Nowe Miasto, na dzialce ill 210/4, na 

odcinku od drogi oznaczonej ill geodezyjnym 224 do granicy z dzialk,! ill 210/5. 

Nadanie nazwy drodze zgodnie z logicznym ukladem przestrzennym ulic w tej cZysci 

mleJSCOWOSCl Nowego Miasta pozwoli na chronologiczne nadawanie numer6w 

porz,!dkowych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z2018 r. poz. 994 ze zm.), podejmowanie uchwal w sprawach 

nadawania nazw ulic nalezy do wyl,!cznej wlasciwosci Rady Gminy. 

Uchwala Nr 2501XLI12018 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 14 radnych obecnych 

na sesji: glos6w "za" - 14, przeciw nie bylo/ i stano wi ona zal,!cznik Nr 7 do protok6ru. 

Ad.pkt.13. 

Przewodnicz,!cy Rady Gminy Marek Calinski przedstawil Informacjy 0 zlozonych 
oswiadczeniach maj,!tkowych przez radnych Rady Gminy Nowe Miasto za rok 2017. 
Informacja stanowi zal,!cznik Nr 8 do protokoru. 

Ad.pkt.14. 

W6jt Gminy przedstawil informacjy 0 przedstawil informacjy 0 zlozonych oswiadczeniach 
maj,!tkowych pracownik6w urzydu zatrudnionych na stanowiskach urzydniczych, w tym na 

kierowniczych stanowiskach urzydniczych oraz os6b zobowi¥anych do skladania 

oswiadczen maj'!tkowych: Sekretarza Gminy, Skarbnika, kierownik6w jednostek 

organizacyjnych oraz os6b wydaj,!cych decyzje administracyjne w imieniu w6jta. 

Informacja stano wi zal'!cznik Nr 9 do protok6ru. 

Ad.pkt.15. 

W6jt powiedzial, ze Pailstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zarz'!dzaj'! zasobami 
wodnymi odnosnie poprawy korzystania z w6d. Raczej 0 regulacji rzeki Sony obecnie nie 
mamy co marzyc. 

http:Ad.pkt.15
http:Ad.pkt.14
http:Ad.pkt.13


Ad.pkt. 16. 

W tym miejscu nie podnoszono zadnych problem6w. 

Ad.pkt. 17. 

Wobec wyczerpania porz'ldku dziennego obrad Przewodnicz'lcy Rady Gminy Marek Calinski 
dzi~kuj'lc wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XLI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 
slowami: "zamykam XLI Sesj~ Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

@~kj 
Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 


