
PROTOKOL Nr 1112018 


z II Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 14 grudnia 2018 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 17.30. 


Sldad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg zahj.czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Gminy - Elzbieta Zalewska 
4. Kierownik GOPS - Marianna Czamecka 
5. Inspektor ds. rady - Agnieszka Jeglikowska 
6. Radca Prawny 

Pkt.1. 

II Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz(j.cy Rady Marek Calinski, 
kt6ry nastypnie przewodniczyl obradom Sesji .. 

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

Lista obecnosci radnych stano wi zal(j.cznik nr 1 do protok61u. 

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy poinformowal na wstypie, iz wypelniaj(j.c obowi(j.Zek prawny 
uregulowany zapisami w Rozporz(j.dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady IUEI w sprawie 
ochrony os6b fizycznych w zwi(j.Zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE log61ne 
rozporz(j.dzenie 0 ochronie danychl zwane jako RODO poinformowal, ze na drzwiach 
wejsciowych na saly obrad wywieszona informacja dotycz(j.ca nagrywania obrazu i 
transmisji dzwiyku z przebiegu sesji Rady Gminy Nowe Miasto oraz klauzula informacyjna 
zgodnie z wymaganiami ustawy. 

1 

http:dotycz(j.ca
http:Przewodnicz(j.cy
http:Przewodnicz(j.cy
http:godz.14.00


Przewodnicz~cy Rady , uznal, ze wszyscy zapoznali siy z tresci~ powyzszej informacji. 

Pkt.2. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Marek Calinski odczytal porz~dek obrad w nastypuj~cym 
brzmieniu: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 Przedstawienie porz~dku obrad. 
3. 	 Przyjecie protokolu z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja Wojta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 

5. 	 Powolanie Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodnicz~cego 
- podj~cie uchwaly. 

6. 	 Powolanie Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji i wyboru jej przewodnicz~cego 


- podjecie uchwaly. 


7. 	 Powolanie Komisji Gospodarki, Planowania, Budzetu Finansow wyboru 
przewodnicz~cego, 


- podj~cie uchwaly. 


8. 	 Powolanie Komisji Zdrowia, Oswiaty, Rolnictwa, Bezpieczenstwa Publicznego i 
Spraw Socjalnych i wyboru jej przewodnicz~cego, 


- podj~cie uchwaly. 


9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umow 
najmu z dotychczasowymi najemcami. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie kryterium dochodowego uprawniaj~cego do 
korzystania z pomocy spolecznej przez osoby obj~te rz~dowym programem 
"Posilek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023. 

11. Podj~cie uchwaly w sprawie ustanowienia w Gminie Nowe Miasto wieloletniego 
programu oslonowego w zakresie doi:ywianie "Posilek w szkole i w domu" ma 
lata 2019-2023. 

12. Podjecie uchwaly w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatkow poniesionych na 
swiadczenia z pomocy spolecznej w ramach programu "Posilek w szkole i w 
domu". 

13. Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
N owe Miasto. 

14. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto na 
rok 2018. 
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15. Zapytania i oswiadczenia radnych. 
16. Zamknittcie obrad. 

W tym miejscu Przewodnic~cy Rady Gminy powital mlodziez i Dyrekcjy z Zespolu Szk61 
w Nowym Miescie, kt6ra zaszczycila swoj(! obecnosci(! obrady sesji. 

Dyrektor Zesporu Szk61 w Nowym Miescie Edyta Jakubowska powiedziala, ze nasza szkola 
od kilku juz lat prowadzi wsp6lpracy miedzy narodow(!, a od trzech lat ze szkol(! w Kijowie 
na Ukrainie. Jednym z etap6w realizacji ostatniego projektu jest wydanie publikacji 
kulinarnej, kt6r(! zaprezentowala obecnym na sesji .. 

Pani Edyta Jakubowska przedstawila tez g16wnego koordynatora projektu Army Wyrwich
wicedyrektor szkoly , kt6ra poinformowala 0 najwaZniejszych zadaniach projektu. 
szczeg610we relacje 0 wsp6lpracy mlodziezowej publikowane s(! na stronie intemetowej 

szkoly. 

Dyrektor Szkoly zlozyl wszystkim obecnym na sesji zyczenia swi(!teczne a uczniowie 
wryczyli zrobione przez siebie upominki swi(!teczne oraz wydan(! publikacjy z przepisami 

swi(!tecznymi. 

Ad.pkt.3 

Przewodniczl:J-cy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal siy z trescil:J- protokolu z 1 Sesji Rady 

Gminy, odzwierciedla on w pemi przebieg obrad. Nadmienit, ze protokOf byt wytozony do wgl~du w 

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

Przewodnicll}cy poinformowat r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek uwag do 

protok6ru z I Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczl:J-cy Rady poddal protok61 pod glosowanie imienne. Glosowalo 15 radnych, 


oddano 15 glos6w "za". 


Protok61 Nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostal 


podpisany przez Przewodnicz(!cego Rady. 


Imienny wykaz glosowania stanowi zall:J-cznik nr 2 do protokolu. 


Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej zrealizowano: 
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- odby! sit( przetarg na odbi6r odpad6w komunalnych z terenu gminy. Wygra!a firma 

Przedsit(biorstwo Gospodarki Komunalnej w P!onsku. K wota jest wyzsza 0 11 tys. z!otych w 
stosunku do roku poprzedniego. Bt(dziemy musieli przeanalizowac system op!at za smieci. 

Wplaty od mieszkanc6w muszll wystarczyc na koszty zwillzane z wywozem smieci, 

- Ministerstwo Sprawiedliwosci dokona!o analizy celowej wydatkowania dotacji z Funduszu 
Sprawiedliwosci dla jednostek OSP, 

- z!ozony wniosek 0 budowt( sieci WI-FI zosta! pozytywnie rozpatrzony. Gmina pozyska!a 
kwott( 15 tys. euro. Jest to bezposrednie dofinansowanie ze srodk6w Unii Europejskiej. W 

dniu dzisiejszym zostala podpisana umowa. Realizacja zadania w roku przysz!ym, 

- w wyniku zapytania 0 cent( na dostarczanie paliwa dla pojazd6w bt(dllcych w!asnoscill 
Gminy, na dostawct( paliwa - wy!oniono Stacjt( Paliw w Swierkowie, 

- odby! sit( przetarg na dostawct( oleju opalowego dla Zespolu Szk6! w Nowym Miescie 

Przedszkola - wygra!a firma TANK-POL w Ciechanowie, 

- trwajll prace przy budowie kanalizacji i obecnie zablokowana jest ulica Ogrodowa. 

- w celu przekazywania biezllcych i istotnych informacji mieszkancom, zosta! utworzony na 

profilu spo!ecznosciowym Facebok - informator gminny, 

- odbyl sit( Koncert Jesienny organizowany przez Gminny Osrodek Kultury w Nowym 
Miescie, 

- w6jt uczestniczy! w posiedzeniu Rady Spo!ecznej ZOZ i w spotkaniu z Zarzlldem Lokalnej 
Grupy Dzia!ania w kwestii dalszej dzia!alnosci w nastt(pnej kadencji, 

- dnia 5 grudnia br. w WOK odby!o sit( spotkanie dotyczllce dofinansowania na instalacje 
fotowoltaliczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne, 

- w6jt uczestniczyl w spotkaniu z Zarzlldem Izby Gospodarczej i Dyrektorem Banku 
Gospodarstwa Krajowego pod katem mozliwosci finansowania naszych gminnych inwestycji, 

- odby! sit( turniej Andrzejkowy Pilki Nomej 0 Puchar W6jta Gminy Nowe Miasto, 
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- w Urzydzie Gminy odbyly siy dwie godziny zajyc dla uczni6w klas VIII z Wiedzy 0 

Spoleczenstwie odnosnie funkcjonowania samorzqdu gminnego, powiatowego i 
wojew6dzkiego, 

- dnia 22 listopada br. odbylo siy spotkanie z reprezentantami Telewizji Ciechan6w w sprawie 
transmitowania sesji na Zywo. 

Ad.pkt.5. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal, ze w § 16 Statutu Gminy Nowe Miasto stanowi, 

ze, ze Rada Gminy powoluje cztery 141 stale komisje rady tj. 

1. 	 Komisjy Rewizyjnq- w sklad kt6rej wchodzi 3 radnych, 
2. 	 Komisjy Skarg, Wniosk6w i Petycji - w sklad kt6rej wchodzi 

3 radnych, 
3. 	 Komisjy Planowania, Budzetu i Finans6w - 5 radnych, 
4. 	 Komisjy Zdrowia, Oswiaty, Rolnictwa, Bezpieczenstwa Publicznego i Spraw 

Socjalnych - 4 radnych. 

Rada Gminy dokonuje wyborn sklad6w osobowych komisji w glosowaniu jawnym 
Imlennym. 

Poinformowal, ze Klub radnych "Transparentne Nowe Miasto" zglosil podczas dzisiejszej 
sesji zmiany kandydat6w do sklad6w osobowych komisji tj do: 

- Komisji Rewizyjnej - radnego Piotra Kolpaczewskiego, 

- Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji - radnq Ewy Sotkiewicz, 

- Komisji Planowania, BudZetu i Finans6w - radnq Anety Konieczek, 

- Komisji Zdrowia , Oswiaty, Rolnictwa, Bezpieczenstwa Publicznego i Spraw Socjalnych 

- radnego Slawomira Sencerza. 

Przewodniczqcy rady poprosil 0 zglaszanie siy do skladu osobowego Komisji Rewizyjnej w 

liczbie pozostalych 2 radnych. 

Radna Barbara Niedzielska zg!osila kandydatury radnej Hanny BafeItowskiej i radnego 
16zefa Wiqcka. 

Przewodniczqcy Rady zapyta! kandydat6w " czy wyraZajq zgody na kandydowanie do 
Komisji Rewizyjnej." 

Radni wyrazili zgody na kandydowanie. 
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Wiceprzewodniczqcy Rady Jaroslaw Ebert przeprowadzil jawne imielU1e glosowanie za 

skladem osobowym Komisji Rewizyjnej. 

W wyniku przeprowadzonego glosowania jawnego imielU1ego kandydaci otrzymali 15 glos6w 

"za". czyli jednoglosnie. 1mielU1y wykaz glosowania stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu. 

W wyniku powyzszego glosowania w sklad Komisji Rewizyjnej weszli nastypujqcy radni: 

1. Bafeltowska HalU1a 

2. Kolpaczewski Piotr 

3. W iqcek J 6zef 

Na przewodnicZ<!cego Komisji Rewizyjnej zgloszono: 

radna Niedzielska Barbara zglosila kandydatury radnej Befeltowskiej Hanny, natomiast radna 

Aneta Konieczek zglosila kandydatury radnego Piotra Kolpaczewskiego . 


Radni wyrazili zgody na kandydowanie. 


Wiceprzewodniczqcy Rady Jaroslaw Ebert przeprowadzil jawne imielU1e losowanie nad 


pierwszq zgloszonq kandydatura radnej Bafeltowskiej Hanny. 


W wyniku przeprowadzonego glosowania jawnego imielU1ego radna HalU1a Bafeltowska 


otrzymali 15 glos6w "za". czyli jednoglosnie. Wykaz imielU1ego glosowania stano wi 


zalqcznik nr 4 


Przy potwierdzeniu radcy prawnego, nie bylo potrzeby glosowania drugiej kandydatury. 


Przewodniczqcym Komisji Rewizyjnej wybrano jednoglosnie radnq Bafeltowska HalU1Y. 


Przewodniczqcy Rady Gminy odczytal Uchwaly Nr 4/11.2018 Rady Gminy Nowe Miasto w 


sprawie powolania Komisji Rewizyjnej i wyborujej przewodniczqcego. 


W wyniku przeprowadzonego przez Wiceprzewodniczqcego glosowania jawnego imielU1ego 


uchwala zostala podjyta jednoglosnie. Wykaz glosowania stano wi zalqcznik ill 5. 


Uchwala Nr 4/II/20 18 stanowi zalqcznik nr 6 do protok61u. 


Ad.pkt. 6. 

Przewodniczqcy Rady Gminy powiedzial, ze przystypujemy do realizacji pkt.6 porZ<!dku 

obrad czyli wyboru Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji, w skladzie 3 radnych. 

Poinfonnowal, ze Klub radnych "Transparentne Nowe Miasto" zglosil kandydatury radnej 

Sotkiewicz Ewy i poprosil 0 dalsze zglaszanie kandydat6w. 

Radna Zawadzka Anna zglosila kandydatury radnej Witaszek Wieslawy i radnego Cioska 

Stanislawa. Radni wyrazili zgody na kandydowanie. 
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Wiceprzewodniczqcy Rady Jaroslaw Ebert przeprowadzil jawne imienne glosowanie za 
sldadem osobowym Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji. 

W wyniku przeprowadzonego glosowania jawnego imiennego kandydaci otrzymali 15 glos6w 
"za". czyli jednoglosnie. Imienny wykaz glosowania stano wi zalqcznik nr 7 do protok6lu. 

W wyniku powyzszego glosowania w sklad Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji weszli 
nastypujqcy radni: 

1. Sotkiewicz Ewa 

2. Ciosek Stanislaw 
3. Witaszek Wieslawa 

Na przewodniczqcego Komisji zgloszono: 

Aneta Konieczek zglosila kandydatury radnej Sotkiewicz Ewy. 

Radna Zawadzka Anna zglosila kandydatury radnej Witaszek Wieslawy, natomiast radna 

Radni wyrazili zgody na kandydowanie. 

Wiceprzewodniczqcy Jaroslaw Ebert przeprowadzil jawne imienne glosowanie nad pierwszq 
zgloszonq kandydatura radnej Sotkiewicz Ewy. 


W wyniku przeprowadzonego glosowania jawnego imiennego radna Sotkiewicz Ewa 


otrzymala 4 glosy "za" i 11 glos6w "przeciw". Imienny wykaz glosowania stanowi zalqcznik 

nr 8 do protokolu. 


Nastypnie Wiceprzewodniczqcy Jaroslaw Ebert przeprowadzil jawne imienne glosowanie 

nad druga zgloszonq kandydaturq radnej Witaszek Wieslawy .. 


W wyniku przeprowadzonego glosowania jawnego imiennego radna Witaszek Wieslawa 


otrzymala 12 glos6w "za" i 3 glos6w "przeciw". 


W tym miejscu glos zabral radca prawny, kt6ry powiedzial, ze moma zaglosowac tylko jeden 


raz. Jeden z radnych zaglosowal2 razy na "tak". 


Przewodniczqcy Rady Marek Calinski zarzqdzil glosowanie ponowne nad kandydatura 


Wieslawy Witaszek. 


W wyniku przeprowadzonego glosowania jawnego imiennego radna Witaszek Wieslawa 


otrzymala 11 glos6w "za" i 4 glosy "przeciw". Imienny wykaz stanowi zalqcznik nr 9. 


Przewodniczqcym Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji wybrano radnq Witaszek Wieslawy. 


Przewodniczqcy Rady Gminy odczytal Uchwaly Nr 51II.2018 Rady Gminy Nowe Miasto w 

sprawie powolania Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji i wyboru jej przewodniczqcego. 

W wyniku przeprowadzonego przez Wiceprzewodniczqcego glosowania jawnego imiennego 
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uchwala zostala podjyta jednoglosnie. Imienny wykaz stanowi zal~cznik nr 10. 

Uchwala Nr 5/II/2018 stanowi zal~cznik nr 11 do protokolu. 

Ad.pkt. 7. 

W tym punkcie przechodzimy do powolania Komisji Planowania, Budzetu i Finansow Rady 

Gminy Nowe Miasto. W sklad komisji wchodzi 5 radnych. 

Poinformowal, ze Klub radnych "Transparentne Nowe Miasto" zglosil kandydatury radnej 
Anety Konieczek i poprosil 0 zglaszanie pozostalych kandydatow. 

Radna Bafeltowska Hanna zglosila kandydatury nastypuj~cych radnych: Niedzielskiej 
Barbary, Oporskiego Adama, Zawadzkiej Anny, Caliilskiego Marka. 

Radni wyrazili zgody na kandydowanie. 

Wiceprzewodnicz~cy przeprowadzil jawne imienne glosowanie za skladem osobowym 

Komisji Planowania., Budzetu i Finansow. 

W wyniku przeprowadzonego glosowania jawnego imiennego kandydaci otrzymali 15 glosow 

"za". czyli jednoglosnie. Imienny wykaz glosowania stanowi zal~znik nr 12 do protok6lu. 

W wyniku powyzszego glosowania w sklad Komisji Planowania, Budzetu i Finans6w weszli 

nastypuj~cy radni: 

1. Caliilski Marek 
2. Konieczek Aneta 
3. Niedzielska Barbara 
4. Oporski Adam 

5. Zawadzka Anna 

Na przewodnicz~cego Komisji zgloszono: 

- radna Bafeltowska Hanna zglosila kandydatury radnej Niedzielskiej Barbary, innych 

kandydatur nie zgloszono. 

Radna Niedzielska Barbara wyrazila zgody .Wiceprzewodnicz~cy przeprowadzil jawne 
imienne glosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego glosowania jawnego imiennego radna Niedzielska Barbara 

otrzymala - 15 glos6w "za"/jednoglosnie/. Imienny wykaz stanowi zal~cznik nr 13 do 
protok6lu. 

Wobec powyzszego na przewodnicz~cego Komisji Planowania, Budzetu i Finansow wybrana 
zostala jednoglosnie radna Niedzielska Barbara. 
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Przewodnicz~cy Rady Gminy odczytal Uchwaly Nr 6/I1/2018 Rady Gminy Nowe Miasto w 

sprawie powolania Komisji Planowania, Budzetu i Finans6w i wyboru jej przewodnicz~cego. 

W wyruku przeprowadzonego przez Wiceprzewodnicz~cego glosowania jawnego imiennego 

uchwala zostala podjyta jednoglosnie. Imienny wykaz glosowania stanowi zal~czruk nr 14 i 

uchwala Nr 6/11/2018 stanowi zal~cznik nr 15 do protok6lu. 

Ad.pkt. 8. 

Przewodnicz~cy Rady powiedzial, ze przechodzimy do realizacji punktu 8, do powolania 
Komisji Zdrowia, Oswiaty, Rolructwa, Bezpieczenstwa Publicznego i Spraw Socjalnych i 

wyboru jej przewodrucz~cego. Sklad osobowy komisji wynosi 4 radnych. 

Poinfonnowal, ze Klub radnych "Transparentne Nowe Miasto" zglosil kandydatury radnego 
Sencerza Slawomira i poprosil 0 zglaszanie pozostalych kandydat6w. 

Radny Oporski Adam zglosil kandydatury nastypuj~cych radnych : laroslawa Eberta, 
Eugeniusz Olszewskiego, Ryszarda Wydrowskiego. 

Radru wyrazili zgody na kandydowanie. 

Wiceprzewodnicz~cy przeprowadzil jawne imienne glosowanie za skladem osobowym 

Komisji Planowania, Budzetu i Finans6w. 

W wyillku przeprowadzonego glosowania jawnego imiennego kandydaci otrzymali 15 glos6w 

"za". czyli jednoglosnie. Imienny wykaz glosowania stanowi zal~cznik nr 16 do protok6lu. 

W wyillku powyzszego glosowania w sklad Komisji Zdrowia, Oswiaty, Rolnictwa, 

Bezpieczenstwa Publicznego i Spraw Socjalnych weszli nastypuj~cy radni: 

1. Ebert laroslaw 
2. Olszewski Eugeniusz 
3. Sencerz Slawomir 
4. Wydrowski Ryszard 

Na przewodnic~cego Komisji zgloszono: 

- radny Oporski Adam zglosil kandydatury radnego Wydrowskiego Ryszarda, natomiast 

radna Ewa Sotkiewicz zglosila kandydatury Sencerza Slawomira. 


Radni wyrazili zgody . 


Wiceprzewodnicz~cy przeprowadzil jawne imienne glosowanie. 
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W wyniku przeprowadzonego g!osowaniajawnego irniennego radny Ryszard Wt'(drowski 

otrzyma! - 11 glos6w "za" i 4 g!osy "przeciw". Irnienny wykaz g!osowania stanowi za!qcznik 
nr 17 do protoko!u. 

W tym rniejscu g!os zabra!a radca prawny, kt6ra powiedzia!a, ze wynik g!osowania 

przes'ldzajuz 0 wyborze kandydatury i nie rna sensu g!osowac nad drug'l kandydatur'l, gdyz 
katdy radny rna jeden g!os "za". 

Wobec powyzszego na przewodnicz'lcego Kornisji Zdrowia, Oswiaty, Rolnictwa, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Spraw Socjalnych wybrany zostal jednoglosnie radny Ryszard 
Wt'(drowski. 

Przewodnicz'lcy Rady Grniny odczyta! Uchwalt'( Nr 4111.2018 Rady Grniny Nowe Miasto w 
sprawie powolania Kornisji Zdrowia, Oswiaty, Rolnictwa, Bezpieczenstwa Publicznego i 

Spraw Socjalnych i wyboru jej przewodnicz'lcego. 

W wyniku przeprowadzonego przez Wiceprzewodnicz'lcego glosowaniajawnego irniennego 

uchwala zostab podjt'(ta jednog!osnie i wykaz stano wi za1'lcznik nr 18. 

Uchwala Nr 7111/2018 stanowi za!'lcznik nr 19 do protok6!u. 

W tym rniejscu Przewodniczqcy Rady Grniny zarz'ldzi! przerwt'( w obradach, w celu spotkania 
sit'( poszczeg6lnych kornisji i zaopiniowania pozostalych uchwa! bt'(dqcych w dalszej czt'(sci 

przedrniotern obrad . 

Po przenvie: 

o godz.16.30 przewodnicz'lcy rady wznowi! obrady II sesji Rady Grniny. 

Ad.pkt. 9. 

Przewodnicz'lcy Rady Grniny przedstawi! projekt uchwa!y w sprawie: 

- wyrazenia zgody na zawarcie kolejnycb umow najmu z dotycbczasowymi najemcami. 

W wyniku przeprowadzonego przez Wiceprzewodniczqcego glosowania jawnego irniennego 

uchwa!a zosta!a podjt'(ta jednoglosnie. Irnienny wykaz g!osowania stanowi zal'lcznik nr 20. 
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Uchwala Nr 8/II/20 18 stanowi zal~cznik nr 21 do protok6lu. 

Ad.pkt. 10. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- kryterium dochodowego uprawniaj~cego do korzystania z pomocy spolecznej przez 
osoby obj-rte rz~dowym programem "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023. 

Po przeprowadzonym przez Wiceprzewodnicz~cego glosowania jawnego imielU1ego 

uchwala zostala podjyta jednoglosnie. ImielU1Y wykaz glosowania stanowi zal~cznik nr 22. 

Uchwala Nr 9/II/20 18 stanowi zal~cznik nr 23 do protok6lu. 

Ad.pkt.l1. 

Przewodnic~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- ustanowienia w Gminie Nowe Miasto wieloletniego programu oslonowego w zakresie 
doiywianie "Posilek w szkole i w domu" ma lata 2019-2023. 

W wyniku przeprowadzonego przez Wiceprzewodnicz~cego glosowania jawnego imielU1ego 

uchwala zostala podjyta jednoglosnie. ImielU1y wykaz glosowania stanowi zal~cznik nr 24 

do protokolu. 

Uchwala Nr 1 0/II/20 18 stanowi zal~cznik nr 25 do protok61u. 

Ad.pkt.12. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- okreslenia zasad zwrotu wydatk6w poniesionych na swiadczenia z pomocy spolecznej 
w ramach programu "Posilek w szkole i w domu". 

W wyniku przeprowadzonego przez Wiceprzewodnicz~cego glosowania jawnego imielU1ego 
uchwala zostala podjyta jednoglosnie. ImielU1e glosowanie stano wi zal~cznik nr 26. 

Uchwala Nr 11/11/2018 stanowi zal~cznik nr 27 do protok61u. 
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Ad.pkt. 13. 

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

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

W wyniku przeprowadzonego przez Wiceprzewodnicz'!cego glosowaniajawnego imielUlego 

uchwala zostala podjyta jednoglosnie. Wykaz imielUlego glosowania stano wi zal'!cznik nr 28. 

Uchwala Nr 12/Il/2018 stanowi zal,!cznik nr 29 do protok6lu. 

Ad.pkt. 14. 

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

- zmiany Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2018. 

W wyniku przeprowadzonego przez Wiceprzewodnicz'!cego glosowania jawnego imielUlego 

uchwala zostala podjyta wiykszosci,! glos6w 13 glosy przeciw/. 


Wykaz imielUlego glosowania stano wi zal'!cznik nr 30 do protok6lu. 


Uchwala Nr 13/1112018 stano wi zal'!cznik nr 31 do protok6lu. 

Ad.pkt. 15. 

PrzewodnicZ'!cy Rady Marek Calinski odni6s1 siy do sugestii, ze "stara" Rada duzo 

wczesniej otrzymala projekt budzetu na rok 2019 i jest lepiej infonnowana. 

Wyjasnil, ze wym6g ustawowy jest taki, iz do dnia 15 listopada kazdego roku W6jt Gminy 
przedklada Przewodnicz'!cemu Rady projekt budzetu na rok nastepny . 

Do wszystkich radnych zostal wyslany w jednakowej fonnie tj. na plycie CD. dnia 20 

listopada br. tj. po zlozeniu slubowania przez radnych. 

Projekt budzetu gminy na 2019 rok bydziemy szczeg6lowo analizowac i dyskutowac nad nim 
- na posiedzeniach komisji rady w dniu 20 grudnia br. 
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Radny Piotr Kolpaczewski wni6sl, czy mozemy zmienie godziny sesji tj. z godziny 14.00 na 

godziny p6miejsz,!- oraz zaproponowal godziny 16.00 a nawet 18.00. 

W6jt powiedzial, ze godzina sesji - 14.00 jest przyjyta u nas od wielu lat. Zaznaczyl, ze to 

jedna z wczesniejszych godzin odbywania sesji w powiecie. P6miejsze odbywanie sesji 

wi¥,!- siy z prac,!- w godzinach nadliczbowych pracownik6w urzydu. Po godzinach 

urzydowania, nalezy siy odbi6r godzin. W sesji uczestnicz,!- true kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy. 

Przewodnicz'!-cy Rady dodal, ze decyduj,!-c siy na" bycie radnym" to wi¥,!- siy z tym nie tylko 

prawa ale r6wniez obowi(}.Zki. radnego. Takie s,!- realia i jest to funkcja spoleczna. 

Pracodawca rna obowi(}.Zek zwolnie radnego od pracy zawodowej w celu umozliwienia mu 

brania udzialu w pracach wynikaj,!-cych z mandatu radnego. Jest to trudny temat i nie dla 

wszystkich satysfakcjonuj,!-cy. UWaZa, ze godzina 14.00 jest to dobra pora. 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal, czy nie da siy zawiadamiae 0 sesji z miesiycznym 

wyprzedzeniem. 

W6jt powiedzial, ze sesje S,!- zwolywane w miary pojawiaj,!-cych siy spraw i potrzeb, czasem 

bardzo pilnych. Usztywnienie terrninu nie jest mozliwe. 

Przewodnicz'!-cy Rady dodal, ze jesli ustalimy staly terrnin, a nie zajdzie potrzeba sesji w 

danym dniu. Musimy bye na biez'!-co gotowi do pracy w samorz,!-dzie .. Trudno to wszystko 
zorganizowae, zeby wszystkim odpowiadalo, taka jest specyfika pracy radnego. 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal, czemu wszystkie dzialania inwestycje S,!- prowadzone 

tylko w miejscowosci Nowe Miasto, a s'!-jeszcze 32 solectwa. Irme wioski tez potrzebuj,!

plac6w zabaw. 

Radna Aneta Konieczek przekazala prosby mieszkaflc6w 0 miejsce parkingowe dla 

niepelnosprawnych przy Urzydzie Gminy, ale takie jak jest przed Posterunkiem Policji w 

Nowym Miescie. 

W6jt odnosnie miejsca parkingowego dla osoby niepelnosprawnej - zorientuje siy co mozna 

zrobie aby bylo zgodnie przepisami 0 ruchu drogowym, 

Wyjasnil ze ostatnie programy byly skierowane tam gdzie S,!- miejsca uzytecznosci publicznej 

- chodzi 0 WI-FI oraz inwestycjy nad zalewem. 

Radny Piotr Kolpaczewski w,!-tpil w sens pozyskiwania takich srodk6w - tylko dlajednej 

miejscowosci, przeciez irme tez by chcialy. 

W6jt powiedzial, ze zawsze jest sens, gdyz w Nowym Miescie korzysta duza liczba os6b. S,!

miejsca uzytecznosci publicznej. Wyrazil nadziejy, ze internet szerokopasmowy bydzie z 

czasem dostypny wszydzie. Na razie jest tylko taka mozliwose i trzeba z niej skorzystae. 

Wies Karolinowo ostatnio skorzystala bardzo duzo. Gmina rna przed sob,!- olbrzymi,!

inwestycje jak,!-jest budowa oczyszczalni i kanalizacja w Nowym Miescie. Jestesmy 
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zobligowani przepisami ochrony srodowiska j~ prowadzie. Jest to ogrornny wydatek i 

musimy pewne rzeczy ograniczye. Jak bt(d~ odpowiedrue programy to na pewno z nich 
korzystamy. 

Radny Piotr Kolpaczewski poruszyl problem chodnika w ci~gu drogi powiatowej w 

Karolinowie, oraz mozliwose wydzielenia sciezki rowerowej. 

W6jt powiedzial, ze jest to droga powiatowa i realizacja tych spraw nalei:y do Powiatowego 

zarz~du Dr6g. Odnosnie sciezki rowerowej to s~ pewne ograniczenia , droga musi miee 

odpowiedni~ szerokose. 

Radny Kolpaczewski powiedzial, ze jesli rue jest mozliwe wydzielenie sciezki rowerowej to 

moze namalowae pas na srodku jezdni .. 

Przewodnicz~cy Rady powiedzial, ze tak~ inicjatywt( mozna zglosie do Powiatowego Zarz~du 

Dr6g. 

Radny Piotr Kolpaczewski wni6s1 0 remont drogi z Zawad B do drogi powiatowej w 

kierunku Ciechanowa. 

W6jt powiedzial, ze jest to droga wsp6lna. Jesli chodzi 0 wyr6wnanie drogi to rue rna 

problemu. Co do realizacji wsp6lrue z gmin~ Sochocin to nie jest to mozliwe. Z terenu gminy 

Sochocin nie zamieszkuje tam ani jeden mieszkaniec. 

Przewodnicz~cy rady Gminy Marek Calinski poinformowal, ze zgodnie z art.24 ust.2 ustawy 

o samorz~dzie gminnym z dnia 8 marc a 1990 roku w sprawach dotycz~cych gminy radni 

mog~ kierowae interpelacje i zapytania do w6jta. 

Nastt(pnie przewodnicz~cy rady poinformowal: 


w okresie mit(dzysesyjnym t. od 20 listopada 2018 roku wplynt(lo do dnia dzisiejszego od 


Klubu radnych "Transparentne Nowe Miasto" do Przewodnicz~cego Rady Gminy Nowe 


Miasto: 


2 interpelacje, 1 zapytanie, 2 wnioski. 
Zostaly one przekazane zgodnie z art.24 ust.6 ww. ustawy - w6jtowi . odpowiedzi zostaly 

udzielone w ustawowym terminie. 

Trese interpelacji i zapytan oraz udzielonych odpowiedzi zgodnie z art.24 ust.7 zostala 

podana do publicznej wiadomosci poprzez publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie intemetowej gminy. 

Wplyn~l takZe wniosek dotycz~cy trybu zwolywania sesji. 

Odpowiedz zostala udzielona na pismie przewodnicz~cej Klubu radnych. 

Poinformowalo skladaniu interpelacji w okresie mit(dzysesyjnym. 

Nastt(pnie poinformowal radnych 0 skladaniu oswiadczen maj~tkowych w ci~gu 30 dni od 

daty zlozenia slubowania przez radnych. 

Koncz~c apelowal 0 przedstawianie w spos6b prawdziwy i rzetelny, tego co sit( dzieje sit( w 

samorz~dzie i w pracach Rady. Juz skonczyla sit( kampania wyborcza. Prosil 0 konsekwentne 

wyjasnienie wszystkich oszczerstw i zaprzestanie rozsiewania falszywych informacji . 
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Ad.pkt.16. 

Wobec wyczerparua porz'l-dku dziennego obrad Przewodnicz'l-cy Rady Gminy Marek Calinski 
dziykuj'l-c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady II Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 
slowami: "zamykam II Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

eWOdniCZ~CY Rady Gminy 

(} kC I·' ki/MM~are a IDS 

Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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