
PROTOKOL Nr IV/2019 


z IV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 14 marca 2019 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.15.00, 


Zakonczono 0 godz. 17.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg zal'lczonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W ojt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
3. Sekretarz Gminy - Elzbieta Zalewska 
4. Kierownik GOPS - Marianna Czarnecka 
5. Dyrektor Przedszkola - Anna Banaszewska 
6. Inspektor ds. rady - Agnieszka leglikowska 
7. Radca Prawny 

Pkt.l. 

IV Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz'lcy Rady Marek Calinski, 
ktory nastypnie przewodniczyl obradom Sesji .. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil na podstawie listy obecnosci kworum wladne 
do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwal. 

Lista obecnosci radnych stanowi zal'lcznik nr 1 do protokolu. 

Pkt.2. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy Marek Calinski odczytal porz'ldek obrad w nastypuj'lcyn1 
brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. Przedstawienie porz~dku obrad. 
3. Przyjecie protok61u z III Sesji Rady Gnliny Nowe Miasto. 
4. Informacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
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5. 	 Podjftcie autopoprawki do projektu zmiany Uchwaly Nr 22IIV/2019 w sprawie zmiany 
Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto na 2019 rok. 

6. 	 Podjftcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe 
Miasto. 

7. 	 Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na rok 2019. 

8. 	 Podjecie uchwaly w sprawie zaci~gniftcia kredytu dlugoterminowego. 

9. 	 Podjftcie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na przekazanie skladki czlonkowskiej na 
rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze wdrazaj~cej 
Lokaln~ Strategift Rozwoju. 

10. Podjftcie uchwaly 	w sprawie wyrazeniaJnie wyraienia zgody na wyodrftbnienie w 
budzecie Gminy Nowe Miasto na 2019 rok srodkow stanowi~cych fundusz solecki. 

11. Podjecie 	 uchwaly w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, okreslenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
oplat pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz ustalenia 
specjalnosci i form ksztalcenia, na ktore dofinansowanie bftdzie przyznawane dla 
nauczycieli szkol i przedszkola prowadzonych przez Gminft Nowe Miasto. 

12. Podjftcie uchwaly w 	sprawie ustalenia wysokosci oplat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w pUblicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminft Nowe Miasto. 

13. Podjecie uchwaly 	w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Spolecznej przy 
Samodzielnym Zespole Zakladow Opieki Zdrowotnej im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 
w Plonsku. 

14. Podjecie uchwaly zmieniaj~cej uchwale Nr 115IXVIII2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie 

15. Podjftcie uchwaly w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow przyznawania 
i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, z wyl~czeniem 
specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegolowych warunkow cZftsciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniez 
trybu ich pobierania. 

16. Podjftcie uchwaly w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody 	na terenie Gminy 
Nowe Miasto w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

17. PodjftCie uchwaly 	 uchylaj~cej uchwalft w sprawie wyraienia zgody na dzierzawnie 
ruchomosci polozonych we wsi Nowe Miasto stanowi~cych wlasnosc Gminy Nowe 
Miasto na okres powyzej 3 lat oraz wyrazenia zgody na odst~pienie od obowi~zku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy 

18. Podjftcie uchwaly 	w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawft nieruchomosci polozonych 
we wsi Nowe Miasto i Nowe Miasto-Folwark stanowi~cych wlasnosc Gminy Nowe 
Miasto na okres powyzej 3 lat oraz wyrazenia zgody na odst~pienie od obowi~zku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy. 
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- odbyly siy dwa przetargi na budowy sieci wodoci,!gowej na ulicy Tatarskiej w Nowym 

Miescie - wygrala firn1a budowlana Dariusz Nalewajk z siedzib,! Dzibencin Ostrolyka - koszt 

zadania 79 581,00 zl brutto oraz na budowy sieci wodoci,!gowej na ulicy Kr6lewskiej 

wygrala firma robot wodno-sanitarnych Brochocinek Plock. Koszt - 66 058,00 zl. brutto, 

- zostaly przeprowadzone rozpoznania cenowe w sprawie oferty na odlawianie bezdomnych 

zwierz'!t i zapewnienia im opieki. Wybrane zostalo schronisko Fundacji Centrum Ochrony 

Srodowiska w Chrcynnie. Koszt jednorazowego przyjycia psa doroslego wynosi - 1780,00 zl, 

zas szczeniaka 890,00 zl..netto/. 

- zlozony zostal wniosek do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 

Wodnej na usuwanie i unieszkodliwienie wyrob6w azbestowych z terenu Gminy Nowe 

Miasto. Calkowity koszt zdania 23.454,00 zl. Dofinansowanie wynosi 50% czyli 11.727 zl. 

- wojt uczestniczyl w 32 zebraniach soleckich, zwolanych w celu wyboru soltysa i rad 

soleckich na kolejn,! kadencjy. Podziykowal wszystkim radnym, kt6rzy brali udzial z 

zebraniach w swoich okrygach wyborczych, 

- uczestniczyl takze w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP z terenu 

Gminy Nowe Miasto, 

- bral udzial w otwarciu Pracowni Rehabilitacyjnej w Osrodku Zdrowia w Nowym Miescie, 

- gmina wsp6luczestniczyla w przygotowaniach V Biegu Powstania Styczniowego - bieg 

charytatywny, 

- w6jt uczestniczyl w Konwencie W6jt6w i burmistrz6w, kt6ry odbyl siy w gminie Zaluski, 

- w styczniu br. w6jt Wfyczyl czterem parom malzenskim z terenu naszej gminy Medale 

Prezydenta R.P. za Dlugoletnie Pozycie Malzenskie, 

- uczestniczyl w posiedzeniu Rady Spolecznej ZOZ w Plonsku, 

- od dnia 5 marca br. ruszaj,! pierwsze zajycia w ramach realizacji projektu pn.: "Moje 

kompetencje, moje perspektywy" wsp6lfinansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego - Upowszeclmianie kompetencji kluczowych 

wsr6d os6b doroslych. Utworzone zostaly dwie grupy na kurs komputerowy i dwie grupy na 

kurs z jyzyka angielskiego. L,!cznie z kurs6w korzystaj,! 44 osoby z terenu naszej gminy. 

- dnia 5 marca br. w Urzydzie Marszalkowskim w Warszawie zostala podpisana umowa 0 

przyznaniu pomocy na operacje "Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowy 

terenu przy Gl6wnym Rynku w Nowym Miescie". Celem planowanej operacji jest poprawa 

jakosci zycia mieszkanc6w poprzez przebudowy terenu Gl6wnego Rynku z wykorzystaniem 

istniej,!cych zasob6w i walor6w przyrodniczych, wplywaj,!c jednoczesnie na poprawy estetyki 

miejscowosci. Og6lna kwota projektu 645 984,02 zl, w tym dofinansowanie w wysokosci 

411 039,00 zl. 
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- w gminie zawi,!zala siy grupa AA, kt6ra z naszej strony otrzymala pomoc organizacyjn,!, 

- w6jt uczestniczyl w spotkaniu Kola Gospodyn Wiejskich w Nowym Miescie, 

- w Wiejskim Osrodku Kultury odbyl siy koncert z okazji Dnia Kobiet, 

- odbylo siy spotkanie z przedstawicielami firmy ENERGA w sprawie wymiany oswietlenia 
w Zespole Szk6l w Nowym Miescie i Przedszkolu na oswietlenie ledowe oraz spotkanie w 
sprawie oswietlenia ulicznego solamego. Bydzie ono moglo bye zamontowane tam gdzie nie 
ma mozliwosci zamontowania oswietlenia tradycyjnego. Koszt takiego zestawu 
oswietleniowego to ok. 5 tys.zl i nie jest obci'!:lone oplatami za energiy, 

- w zwi,!zku z zminimalizowaniem zdarzaj,!cych siy awarii przy budowie kanalizacji 
zorganizowane zostalo spotkanie w Urzydzie Gminy z Zakladem Uslug Wodnych w Mlawie, 
firm,! wykonuj,!c,! kanalizacje i inspektorem nadzoru w celu om6wienia przyczyn awarii, 
zapobiegania im i ich usuwania, 

Ad.pkt.5. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy przedstawil Autopoprawky tj. poprawky do projektu zmiany 

Uchwaly Nr 22/IV12019 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwaly budzetowej 

Gminy Nowe Miasto na 2019. 


Nadmienil, ze autopoprawka byla omawiana i analizowana na wszystkich komisjach rady 

gmlny. 


W wyniku przeprowadzonego przez Przewodnicz,!cego Rady glosowania jawnego 

imiennego autopoprawka zostala podjyta jednoglosnie. 

Autopoprawka wraz z wykazem imiennego glosowania stanowi zal'!cznik nr 1 do niniejszego 


protok6lu. 


Ad.pkt.6. 

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

- zmiany Wieioietniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto, 

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodnicz'!cego glosowania jawnego imiennego 
uchwala zostala podjyta wiykszosci,! glosow. Na 15 glosuj,!cych radnych glosowalo 12 "za" i 

3 glosy "przeciw". 
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Uchwala Nr 21IIV/2019 wraz z wykazem imiennym glosowania stanowi zalqcznik nr 2 do 
protok61u. 

Ad.pkt.7. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Uchwaly budietowej Gminy Nowe Miasto na rok 2019. 

W wyniku glosowania jawnego imiennego uchwala zostala podjt(ta wit(kszosciq glos6w 
/4 glosy przeciw/. 

Uchwala Nr 22IIV/2019 stano wi wraz z wykazem imiennego glosowania zalqcznik nr 3 do 
protok61u. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zaci~gni~cia kredytu dlugoterminowego. 

Projekt tej uchwaly byl omawiany, analizowany i dyskutowany na posiedzeniach stalych 

komisji Rady Gminy. 

Kredyt jest zaciqgany na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budzetowym 2019 z 

przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji 

sanitarnej w Nowym Miescie". 

Skarbnik Gminy wyjasnila, ze kredyt splacany bt(dzie w okresie 10 lat tj. do roku 2029. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinfoffi10wal radnych, ze projekt uchwaly otrzymal 
pozytywnq opinit( wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czyn1 poddal jq pod glosowanie. 

Uchwala Nr 23IIV/2019 zostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w /glosowalo 15 radnych, 

glos6w "za" - 12, przeciw nie bylo i glos6w wstrzymujqcych - 3/ i stanowi zal~cznik Nr 4 
do protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.9. 

Przewodniczqcy Rady Gmin przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 
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- wyrazenia zgody na przekazanie sldadki czlonkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze wdrazaj~cej Lokaln~ Strategi~ Rozwoju. 

Uchwala Nr 24IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymuj~cych nie bylo i stanowi zal~cznik Nr 5 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.l0. 

Przewodnicz~cy Rady Gmin przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyraienia/nie wyrazenia zgody na wyodr~bnienie w budzecie Gminy Nowe Miasto na 2019 rok 
srodkow stanowi~cych fund usz solecki. 

Przewodnicz,!cy Rady przypomnial, ze na posiedzeniu komisji rady w dniu 11 marca br. uznalismy, ze 
nie bydziemy wyodrybniac funduszu soleckiego. 

Zabieraj,!c glos radny Piotr Kolpaczewski powiedzial, ze mieszkancy i soltysi chc,! utworzenia 

funduszu, bo oznaczaloby to, ze solectwo mogloby decydowac na co wydac pieni,!dze. Zdaniem 
radnego mozna byloby zrobic referendum i zapytac mieszkancow 0 zdanie na temat funduszu. 

W ojt powiedzial, ze gmina dysponuje rocznie kwot'! 800 tys.zl na inwestycje, wyodrybnienie 

funduszu dla 33 solectw stanowiloby kwottt 432 tys.zl. 

Przewodnicz,!cy Rady Gminy poddal uchwaly pod glosowanie. 

Uchwala Nr 25IIV/2019 0 niewyrazeniu zgody na wyodr~bnienie w budzecie Gmi9ny 
Nowe Miasto na 2019 rok srodk6w stanowi~cych fundusz solecki zostala podj~ta 
wi~kszosci~ glos6w Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" - 12, przeciw - 3 i glosow 
wstrzymuj~cych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 4 do protok61u wraz z wykazem 
imiennego glosowania. 

Ad.pkt.ll. 

Przewodnicz~cy Rady Gmin przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
okreslenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoly wyzsze i zaldady 
ksztalcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalnosci i form ksztalcenia, na ktore dofinansowanie 
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b-rdzie przyznawane dla nauczycieli szkol i przedszkola prowadzonych przez Gmin-r Nowe 
Miasto. 

Ustalenia zawarte w ww. uchwale zostaly opracowane na podstawie wniosk6w dyrektorow 

szk61, wynikow egzamin6w, wynikow ewaluacji oraz zmian wprowadzonych reforma 

systemu oswiaty. Projekt uchwaly zostal uzgodniony ze zwiqzkami zawodowymi. 

Uchwala Nr 26IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 15 radnych, glosow "za" 

- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzynlujqcych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 7 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.12. 

Przewodniczqcy Rady Gmin przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- ustalenia wysokosci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 
przedszkolu prowadzonym przez Gmin-r Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 27IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 15 radnych, glos6w"za" 

- 15, przeciw nie bylo i glos6w wstrzymujqcych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 8 do 
protok61u wraz z wykazent imiennego glosowania. 

Ad.pkt.13. 

Przewodniczqcy Rady Gnliny przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyznaczenia przedstawiciela do Rady Spolecznej przy Samodzielnym Zespole Zakladow 
Opieki Zdrowotnej im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego w Plonsku. 

Uchwala Nr 28IIV/2019 zostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w /glosowalo 15 radnych, 

glosow "za" - 12, przeciw nie bylo i glosow wstrzymujqcych - 3/ i stanowi zal~cznik Nr 9 
do protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.14. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly: 
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- zmieniaj~cej uchwale Nr 115/xVIII2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie 

Uchwala Nr 29IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymujqcych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 10 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.15. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- okreslenia szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuilcze i 
specjalistyczne uslugi opiekuilcze, z wyl~czeniem specjalistycznych uslug opiekuilczych dla osob 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych warunkow cz-rsciowego lub calkowitego 
zwolnienia od oplat, jak rowniez trybu ich pobierania. 

Uchwala Nr 30lIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow"za" 

- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymujqcych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 11 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.16. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto w celu przekazania go 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

W tym punkcie glos zabral radny Piotr Kolpaczewski, ktory zapytal czym spowodowane jest, ze w 
naszej gminie s~ wysokie oplaty za wodt(. 
W ojt Slawomir Zalewski powiedzial, ze w ka.zdej gminie s~ rome ceny za wodt(, z uwagi na inne 
koszty utrzymania wodoci~gu, zaleZy tez od ilosci odbiorcow i ilosci odbieranej wody. Zaklad Usrug 
Wodnych w Mlawie przelicza te koszty i podlegaj~ one tez regulacji przez Panstwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. 
W naszej gminie ceny wody z ujt(cie w Cieksynie romi~ sit( od tych z ujt(cia w Nowym Miescie. 

Uchwala Nr 31IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymujqcych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 12 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.17. 
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Przewodnicz'!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- uchylaj~cej uchwal-r w sprawie wyrazenia zgody na dzierzawnie ruchomosci polozonych we wsi 
Nowe Miasto stanowi~cych wlasnosc Gminy Nowe Miasto na okres powyzej 3 lat oraz 
wyrazenia zgody na odst~pienie od obowi~zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy 

Uchwala Nr 32IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymuj,!cych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 13 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.18. 

Przewodnicz,!cy Rady Gnliny przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyrazenia zgody na dzierzaw-r nieruchomosci polozonych we wsi Nowe Miasto i Nowe Miasto
Folwark stanowi~cych wlasnosc Gminy Nowe Miasto na okres powyzej 3 lat oraz wyrazenia 
zgody na odst~pienie od obowi~zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy. 

Uchwala Nr 33IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow"za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymuj,!cych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 14 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.19. 

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

- powolania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 

Uchwala Nr 34IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymuj,!cych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 15 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.20. 

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

- przyj-rcia Programu opieki nad zwierz-rtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierz~t na terenie Gminy Nowe Miasto w 2019 roku. 

Uchwala Nr 35IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow"za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymuj,!cych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 16 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

10 


http:Ad.pkt.20
http:Ad.pkt.19
http:Ad.pkt.18


Ad.pkt.21. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej oplaty 

Uchwala Nr 36IIV/2019 zostala podj-;ta wi-;~zosci~ glos6w Iglosowalo 15 radnych, 
glosow "za" - 9, przeciw - 2 i glosow wstrzymujqcych - 41 i stanowi zal~cznik Nr 17 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.21. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- okreslenia terminu, czftstotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Uchwala Nr 37IIV/2019 zostala podj-;ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymujqcych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 18 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.22. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 38IIV/2019 zostala podj-;ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" 
- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymujqcych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 19 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.23. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 
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- ramowych plan6w pracy stalych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2019. 

Uchwala Nr 39IIV/2019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 15 radnych, glosow "za" 

- 15, przeciw nie bylo i glosow wstrzymuj,!cych nie bylol i stanowi zal~cznik Nr 20 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.24. 

W tym punkcie glos zabral radny Piotr Kolpaczewski odnosnie poruszanego juz w punkcie 10 

funduszu soleckiego. Twierdzi, ze mieszkancy i soltysi chc,! utworzenia funduszu soleckiego. 

Uwaza, ze to oznaczaloby rozwoj wsi i spoleczenstwo mogloby decydowac na co wydac 

pieni,!dze. Zdaniem radnego, mozna byloby zrobic referendum i zapytac mieszkancow 0 

zdanie na ten temat. 

W ojt powiedzial, ze do tej pory odbyly siy 32 zebrania soleckie i nigdzie nie poruszano 

sprawy w sprawie utworzenia takiego funduszu. Dodal, ze gmina dysponuje rocznie kwo!,! 

800 tys. zl na inwestycje zas wyodrybnienie funduszu dla 33 solectw stanowiloby kwoty 432 

tys.zl. Na poszczegolne pszczeg6Ine wsie przypada zatem ok. 10 tys.zl. do dyspozycji, a co z 

remontem drog. 

Przewodnicz'!cy Rady dodal, ze sprawa referendum odnosnie tego tematu jest kompetencj,! 

Rady Gminy. 

Radny Piotr KoIpaczewski dal przyklad, ze droga w Zawadach B w strony drogi do 

Ciechanowa wymaga ren10ntu. 

Wojt powiedzial, ze jest to 300 metrowy odcinek gminy Sochocin. Gmina Nowe Miasto rue 

jest wlascicielem i nie bydzie inwestowala rue w swoja gminy. My reprezentujemy gminy 

Nowe Miasto. 

Nastypnie glos zabral Marek Calinski odniosl siy do dwoch interpeIacji jakie wplynyly do 

Rady Gminy w okresie miydzysesyjnym. Jest komentarz w internecie, ze przewodnicz,!cy 

rady nie udzielil pelnej odpowiedzi. Przypomnial, jaka jest procedura interpeIacji i zapytan. 

Przewodnicz,!cy Rady przyjmuje interpeIacje i zapytania. Po czym przekazuje je w6jtowi. 

Do udzielenia odpowiedzi na interpeIacje i zapytania upowaznieni s'!: wojt, skarbnik, 

sekretarz w zakresie spraw Gminy, ktorymi siy zajmuje. 

Podkreslil, ze Przewodnicz,!cy rady nie rna zadnych kompetencji do udzielania odpowiedzi. 

Dlatego pisanie takich rzeczy przedstawia w zlym swietle osoby przewodnicz'!cego i 

apelowal 0 niestosowanie takich praktyk .. 
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Radny Marek Caliilski dodal, ze mozemy 0 tym rozmawiac na komisjach rady. 

Radny Piotr Kolpaczewski dodal, ze nie byla udziela pelna odpowiedz. 

Przewodniczqcy Rady dodal, ze nalezaloby zwr6cic siy ponownie. 

Ad.pkt.25. 

Wobec wyczerpania porzqdku dziennego obrad Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Caliilski 
dziykujqc wszystkim zebranym - zakoilczyl obrady IV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 
slowami: "zan1ykam IV Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok6l zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

{]l~ 
Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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