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I. WSTĘP 

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) przedstawiam Państwu Raport o stanie 

Gminy Nowe Miasto w roku 2018.  

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Raport przygotowany został przez pracowników 

urzędu przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy. Dla jego opracowania 

dokonano analizy dokumentów będących w posiadaniu urzędu gminy, wykorzystano dostępne 

dane statystyczne oraz inne pozyskane i przetworzone informacje.  

Niniejszy raport ma posłużyć mieszkańcom Gminy Nowe Miasto do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także stanowić podstawę do 

prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Nowe Miasto.  
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II. REALIZACJA STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW 

1. Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015-2024. 

Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015-2024, przyjęta Uchwałą                                    

Nr 67/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015 roku, jest 

podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu 

terytorialnego, określającym misję i strategiczne kierunki rozwoju gminy.  

 

Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się 

uwarunkowań. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi 

zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca i rozbudowywana 

infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych.   

W celu efektywnej realizacji misji gminy sformułowano siedem celów strategicznych, 

spójnych z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

2030 roku. Każdemu celowi strategicznemu przypisano cele operacyjne oraz zadania 

realizacyjne. Cele strategiczne zostały opracowane w trzech głównych obszarach 

funkcjonowania gminy:  

Obszar: zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

1) Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy. 

Obszar: zasoby i potencjały gminy: 

2) Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy. 

3) Uporządkowana gospodarka przestrzenna gminy.  

4) zachowany i wykorzystany potencjał kulturowy gminy. 

5) Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy. 

6) Poprawa poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego gminy. 

Obszar: gospodarka i promocja gminy. 

7) Wzrost potencjału gospodarczego gminy. 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.1. 

Obniżenie poziomu 

bezrobocia 

1.1.6. 

Współpraca gminy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie przekazywania 

informacji o ofertach pracy, ofertach 

szkoleń i innych. 

1) Systematyczne zamieszczanie na stronie internetowej 

gminy, tablicach ogłoszeń i portalu społecznościowym ogłoszeń                 

i propozycjach szkoleń. 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 

1.1.7. 

Współpraca z Lokalną Grupą Działania 

„Przyjazne Mazowsze” m.in. 

przekazywanie informacji. 

1) Systematyczne zamieszczanie na stronie internetowej 

gminy, tablicach ogłoszeń i portalu społecznościowym ogłoszeń na 

temat planowanych naborów wniosków i propozycjach szkoleń. 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 

1.3. 

Poprawa standardu 

zamieszkiwania. 

1.3.1. 

Budowa systemu odprowadzania 

i oczyszczania ścieków. 

 

1) Złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                       

i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie zadania                               

pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej                  

w Nowym Mieście”  

 

2) Podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”. 

 

3) Przeprowadzono przetarg na budowę oczyszczalni i kanalizacji 

sanitarnej. 

 

4) Podpisano umowy na wykonanie oczyszczalni ścieków i budowę 

sieci kanalizacji z Wykonawcami. 

 

5) Rozpoczęto prace budowlane przy budowie oczyszczalni                                 

i kanalizacji. 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2018 

1.3.2. 

Modernizacja i rozbudowa sieci 

wodociągowej. 

 

1) Wybudowano strefową przepompownię wody w miejscowości 

Nowe Miasto-Folwark. 

 

 

2016 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

 

2) Wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą we wsi Zasonie. 

 

3) Opracowano dokumentację projektową i techniczną oraz 

przeprowadzono przetarg na budowę sieci wodociągowo 

rozdzielczej w miejscowości Gawłowo. 

 

4) Wybudowano i oddano do użytku sieć wodociągowo-rozdzielczą                

w miejscowości Gawłowo. 

 

5) Opracowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej na ulicy 

Tatarskiej i Królewskiej. 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

1.3.3. 

Budowa sieci gazowej. 

 

1) Ankietyzacja mieszkańców Gminy Nowe Miasto mająca na celu 

zbadanie zainteresowania zaopatrzeniem gospodarstw domowych  

w gaz ziemny. 

 

2) Polska Spółka Gazownictwa skierowała do prac projekt dotyczący 

budowy sieci gazowej w miejscowościach Wólka Szczawińska, 

Nowe Miasto, Nowe Miasto-Folwark. 

 

 
 

2016 

 

 

 

2018 

1.3.4. 

Współpraca z mieszkańcami w zakresie 

wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii. 

 

1) Spotkania informacyjne mieszkańców z przedstawicielami firm 

oferujących pozyskiwanie środków na zakup i montaż 

odnawialnych źródeł energii. 

 

2016 – 2018 

1.4. 

Poprawa stanu 

bezpieczeństwa. 

1.4.1. 

Rozwijanie i modernizowanie systemu 

monitoringu wizyjnego. 

 

1) Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta. 

Montaż nowoczesnego, cyfrowego rejestratora oraz nadajnika. 

Montaż dodatkowego monitora LCD. 

 

2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.4.2. 

Współpraca z Policją. 

1) Obustronna, ciągła wymiana informacji. Udzielanie asysty/pomocy 

Straży Gminnej w koniecznych przypadkach oraz wspólne patrole. 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 

1.4.4. 

Prowadzenie działań prewencyjnych  

z Policją, Strażą Gminną i Strażą Pożarną 

(dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych). 

1) Coroczna akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” 2017 – 2018 

1.4.6. 

Podejmowanie działań w celu spowalniania 

ruchu, ułatwiania i zabezpieczania przejść 

przez drogi. 

1) Przeszkolono dwóch pracowników w zakresie kierowania ruchem 

drogowym oraz zakupiono specjalny strój dla osób uprawnionych 

do wstrzymywania ruchu pojazdów w celu umożliwienia 

bezpiecznego przekroczenia jezdni dzieciom przy Zespole Szkół 

im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście. 

2018 

 

kontynuacja  

w latach 

następnych 

1.4.11. 

Systematyczne uzupełnianie wyposażenia 

ratunkowego (przeciwpowodziowego) oraz 

szkolenia. 

 

1) Złożono wniosek, podpisano umowę i zakupiono sprzęt dla 

jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Miasto w ramach realizacji 

zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości: 

 

OSP NOWE MIASTO – torba ratownicza PSP R-1, nosze typu 

deska, szyny typu Kramera, automatyczny defibrylator zewnętrzny 

(AED) 

OSP KAROLINOWO – pilarka do drewna, latarki akumulatorowe 

4 szt. 

OSP LATONICE – pilarka do drewna, latarki akumulatorowe 4 szt. 

 

2) Systematyczne uzupełnienie minimalnych ilości worków na piasek 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
zadanie ciągłe 

2016 – 2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.5. 

Zwiększenie dostępności 

badań diagnostycznych 

i konsultacji 

specjalistycznych. 

1.5.1. 

Współpraca w zakresie prowadzenia 

okresowych badań diagnostycznych  

i konsultacji specjalistycznych. 

 

1) Współpraca w organizacji badań w zakresie profilaktyki raka piersi. 

 

2) Współpraca w organizacji bezpłatnego badania słuchu. 

 

3) Współpraca w organizacji komputerowego badania wzroku oraz 

pomiaru ciśnienia śródgałkowego. 
 

 

2016 – 2018 

 

2018 

 

2016 

1.6. 

Ograniczenie zjawisk 

patologicznych  

w rodzinach. 

1.6.2. 

Prowadzenie dożywiania dzieci  

w szkole i przedszkolu. 

 

 

1) Dożywianiem objęto 119 dzieci z 62 rodzin – zakup 15 331 

posiłków. 

 

2) Dożywianiem objęto 99 dzieci  z 52 rodzin – zakup 12 431 

posiłków. 

 

3) Dożywianiem objęto 99 dzieci z 54 rodzin – zakup 12 236 

posiłków. 

 

zadanie ciągłe 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

1.6.4. 

Prowadzenie pedagogizacji rodziców, 

kontynuowanie i rozszerzanie działalności 

„Szkoły dla Rodziców” 

1) Prowadzenie pedagogizacji rodziców poprzez kontynuację 

programu wspierającego „Szkoła dla rodziców”. 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 

1.6.5. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

1) W ramach organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

mających na celu ograniczanie zachowań ryzykownych oraz 

propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu GKRPA 

w Nowym Mieście współfinansowała wyjazdy młodzieży szkolnej 

na basen. 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.6.6. 

Wspieranie profilaktyki uzależnień. 

 

1) Działania z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień inicjowane są 

przez GKRPA w Nowym Mieście. 

Dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem 

alkoholizmu organizowany jest corocznie letni wypoczynek               

w formie kolonii z programem profilaktycznym: 

- w  2016 roku z tej formy wsparcia skorzystało 17 dzieci; 

- w  2017 roku z tej formy wsparcia skorzystało 12 dzieci; 

- w  2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 10 dzieci; 

 

2) Realizowano kampanię „Postaw na rodzinę”.  

 

3) Realizowano kampanię „Przeciw pijanym kierowcom”. 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018  

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 

 

2016-2017 

1.7. 

Poprawa dostępu do 

usług rehabilitacyjnych. 

1.7.2. 

Wspieranie podmiotów opieki zdrowotnej 

w organizowaniu pracowni rehabilitacji. 

1) Prowadzenie rozmów z podmiotem opieki zdrowotnej 

funkcjonującym na terenie gminy dotyczących uruchomienia 

pracowni rehabilitacji 

2018 

1.8. 

Poprawa jakości życia 

osób wymagających 

opieki. 

1.8.1. 

Likwidowanie barier architektonicznych w 

obiektach użyteczności publicznej  

i w przestrzeni publicznej. 

 

1) Przebudowano, nadbudowano i zmieniono sposób użytkowania 

budynku agronomówki na Gminny Ośrodek Kultury (dostosowanie 

obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie 

podjazdu). 
 

2) Wykonano dokumentację projektową na zadanie „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ulicy 

Główny Rynek w Nowym Mieście” (uwzględniono potrzeby osób 

niepełnosprawnych, poprzez zaprojektowanie miejsc 

parkingowych). 
 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.8.2. 

Aktywizowanie środowiska seniorów. 

 

1) Wspieranie działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 

2) Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich 

 

3) Wspieranie działalności zespołu „Warto Żyć” 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 

1.8.3. 

Rozszerzanie zasięgu oferty spędzania 

czasu dla osób starszych. 

 

1) Tworzenie warunków do aktywizacji ruchowej poprzez 

organizację cyklicznych zajęć, podnoszących sprawność fizyczną 

(zabezpieczenie sali ćwiczeń, sprzętu i trenera). 

 

2) Organizacja kursów komputerowych oraz kursów języka 

angielskiego dla seniorów z terenu Gminy Nowe Miasto. 

 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 

 

 

2018 

1.8.4. 

Współpraca z domami pomocy społecznej i 

zakładami opieki zdrowotnej w celu 

zapewnienia opieki dla osób starszych, 

przewlekle 

i nieuleczalnie chorych. 

 

1) Osoby chore, lecz niewymagające leczenia szpitalnego 

umieszczane są w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) – z tej 

formy wsparcia korzysta przeciętnie ok. 10 osób rocznie. 

 

2) W 2017 roku umieszczono 2 osoby w domach pomocy społecznej. 

 

3) W 2018 roku umieszczono 1 osobę w domu pomocy społecznej. 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.9. 

Poprawa dostępności i 

jakości edukacji na 

terenie gminy. 

1.9.2. 

Systematyczne doposażanie placówek 

oświatowych w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne. 

 

1. Realizacja programu rządowego „Książki naszych marzeń”.  

W ramach programu zakupiono 204 książki do biblioteki Szkoły 

Podstawowej w Nowym Mieście oraz Gościminie Wielkim.  

 

2. Realizacja „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

W ramach programu zakupiono łącznie 1122 książki do biblioteki 

Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście. 

 

3. Realizacja programu rządowego „Aktywna tablica”. W ramach 

programu zakupiono 3 tablice interaktywne, 3 projektory oraz 

zestaw głośników dla Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście. 

  

4. Realizacja projektu „Misja programowanie – podregion 

ciechanowski”. W ramach projektu szkoła została doposażona                     

w 6 tabletów, 6 laptopów, 6 robotów do nauki programowania oraz 

maty edukacyjne.  

 

 

 

2015 – 2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 – 2019  

1.9.3. 

Modernizacja i termomodernizacja bazy 

placówek oświatowych. 

1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola 

Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście 
2016 

1.9.6. 

Prowadzenie pedagogizacji rodziców, 

kontynuowanie i rozszerzanie działalności 

„Szkoły dla Rodziców”; 

1) patrz 1.6.4. pkt 1 

 

1.10. 

Ograniczenie zjawiska 

wykluczenia cyfrowego. 

1.10.1. 

Rozwijanie infrastruktury 

teleinformatycznej np. tworzenie 

nieodpłatnych punktów dostępu do 

Internetu. 

 

1) Złożenie wniosku i podpisanie umowy na budowę sieci 

publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Nowe Miasto 

w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą WiFi4EU. 

W ramach projektu planuje się stworzenie minimum 6 miejsc 

zewnętrznych i 6 miejsc wewnętrznych dostępu do Internetu. 

2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.10.2. 

Organizowanie szkoleń, kursów z zakresu 

obsługi komputerów i korzystania z 

Internetu dla osób dorosłych. 

1) Organizacja kursów komputerowych oraz kursów języka 

angielskiego. 
2016 – 2018 

1.11. 

Poprawa warunków do 

uprawiania sportu i 

rekreacji. 

1.11.1. 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-

sportowej na terenie całej gminy. 

 

1) Złożono wniosek, podpisano umowę i zrealizowano zadanie 

„Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego – Otwarta Strefa 

Aktywności” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności edycja 2018. Obiekt to siłownia 

plenerowa oraz strefa relaksu. W skład siłowni plenerowej wchodzi 

7 urządzeń pojedynczych, 3 urządzenia podwójne oraz 1 potrójne. 

W strefie relaksu umiejscowiono stolik do gry w szachy i stół do 

gry w piłkarzyki, elementy małej architektury oraz wykonano 

nasadzenia. 

 

2) Wykonano dokumentację projektową na budowę i ogrodzenie 

trybun w ramach modernizacji boiska sportowego w Nowym 

Mieście oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres – montaż 3-

rzędowych trybun dla 300 kibiców gospodarzy, montaż 2-

rzędowych trybun dla 17 kibiców gości, wykonanie ogrodzenia 

panelowego sektora gości, wykonanie ogrodzenia panelowego 

trybun, w tym bramki obrotowe oraz furtki, wykonanie chodników 

z kostki betonowej.  

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

1.11.2. 

Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, 

sportowej i turystycznej wokół zalewu  

i na terenach zielonych. 

1) patrz 1.11.1. pkt 1 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.11.3. 

Modernizacja istniejących obiektów 

sportowych. 

 

1) Wykonano dokumentację projektową na modernizację                                      

i zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowym Mieście 

oraz dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym                            

w Płońsku.  

 

2) Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja 

boiska sportowego w Nowym Mieście” w ramach którego 

zaplanowano demontaż istniejącego ogrodzenia i budowę 

ogrodzenia panelowego z piłkochwytami, wyposażenie boiska                    

w dwie kabiny dla zawodników rezerwowych. 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

1.12. 

Szeroka i atrakcyjna 

oferta zajęć i imprez 

kulturalnych. 

1.12.2. 

Doposażanie Gminnego Ośrodka Kultury 

(w tym biblioteki), Wiejskiego Ośrodka 

Kultury i wiejskich świetlic  

w sprzęt techniczny oraz muzyczny. 

 

1) Doposażenie biblioteki publicznej w nowości wydawnicze – 477 

pozycji książkowych. 

 

2) Doposażenie biblioteki publicznej w nowości wydawnicze – 572 

pozycje książkowe. 

 

3) Doposażenie biblioteki publicznej w nowości wydawnicze – 504 

pozycje książkowe. 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

1.12.4. 

Zwiększanie ilości imprez kulturalnych na 

terenie gminy. 

 

1) Coroczna organizacja uroczystych obchodów Dnia Kobiet                            

w Wiejskim Ośrodku Kultury. 

 

2) Współorganizacja plenerów malarskich mających na celu 

przedstawienie nowomiejskiej ziemi. 
 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018  

 

2016, 2018 

1.13. 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego. 

1.13.1. 

Organizowanie i wspieranie nowych form 

kultywujących tradycje lokalne. 

 

1) Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich                                 

w Gościminie Wielkim, założonego w 2018 roku. Udostępnienie 
2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

pomieszczenia w budynku po Szkole Podstawowej w Gościminie 

Wielkim, jego doposażenie i remont.  

1.13.2. 

Kontynuacja organizacji „Jarmarku 

Nowomiejskiego – Od przeszłości do 

teraźniejszości”. 

1) Cyklicznie każdego roku w ramach obchodów Dnia Gminy Nowe 

Miasto organizowane są Jarmarki Nowomiejskie – od przeszłości 

do teraźniejszości. 

zadanie ciągłe 

2016-2018 

1.13.3. 

Wspieranie dotychczasowych form  

i organizacji kultywujących tradycje 

lokalne. 

1) Wspieranie działalności Koła Emerytów, Rencistów                                 

i Inwalidów 
 

2) Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym 

Mieście poprzez udostępnienie lokalu 
 

3) Wspieranie działalności zespołu „Warto Żyć” – udostępnienie 

lokalu, zapewnienie instruktora muzycznego, zakup strojów.  

zadanie ciągłe 

2016-2018 

1.14. 

Podniesienie poziomu 

aktywności społecznej  

i integracji mieszkańców 

1.14.2. 

Podnoszenie świadomości obywatelskiej, 

propagowanie postaw obywatelskich. 

1) Coroczna organizacja obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości we współpracy z parafią nowomiejską,                           

w których aktywnie udział biorą mieszkańcy, przedstawiciele 

policji, jednostek OSP, Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, 

Koła Gospodyń Wiejskich, zakładów pracy, placówek 

oświatowych, a także dzieci i młodzież szkolna. 
 

2) Zorganizowano Koncert Pieśni Patriotycznych pn. ,,Gmina Nowe 

Miasto dla Niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2018 

 

 

 
 

2018 

1.14.3. 

Organizacja imprez integrujących 

mieszkańców w poszczególnych 

miejscowościach we współpracy  

z radami sołeckimi. 

1) Coroczna organizacja dożynek gminno-parafialnych, w których 

udział biorą mieszkańcy, a w szczególności rolnicy obchodząc 

święto plonów.  

zadanie ciągłe 

2016-2018 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy 

Cel operacyjny Zadanie realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

2.1. 

Dostosowanie obiektów 

użyteczności publicznej 

do potrzeb 

użytkowników 

2.1.2. 

Kontynuacja modernizacji m.in. systemu 

ogrzewania placówek oświatowych 

(przedszkole, szkoły i domy nauczyciela). 

1) patrz 1.9.3. pkt 1 

 

 

 

 

2.2. 

Poprawa zabezpieczenia 

powodziowego na terenie 

gminy. 

2.2.2. 

Modernizacja istniejących jazów na rzece, 

w tym modernizacja i rozbudowa jazu na 

Zalewie Nowomiejskim. 

1) Zlecenie wykonania inwentaryzacji tamy na Zalewie 

Nowomiejskim – prace wykonawcze do przeprowadzenia w 2019 

roku. 

2018 

2.3. 

Rozwijanie 

infrastruktury 

turystycznej  

i sportowo-rekreacyjnej. 

2.3.1. 

Budowa infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej nad zalewem (m.in. miejsca do 

wodowania łodzi, organizacja kąpielisk, 

budowa mariny, stworzenie miejsca do 

organizacji imprez plenerowych). 

1) patrz 1.11.1 pkt 1 
 

2) Opracowano dokumentację projektową i techniczną mola stałego 

na Zalewie Nowomiejskim.  
 

3) Przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z Wykonawcą oraz 

wybudowano molo stałe na Zalewie Nowomiejskim.  
 

4) Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania 

przestrzeni publicznej terenu nad Zalewem Nowomiejskim na 

działkach o nr. ewid. 637/25, 637/17 w miejscowości Nowe Miasto 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę.  

 

5) Opracowano dokumentację projektową pomostów (kładek) 

łączących brzegi Zalewu Nowomiejskiego z wyspami oraz wieży 

widokowej na jednej z wysp w ramach zagospodarowania 

przestrzeni publicznej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

 

 
 

2016-2017 

 

 

2017 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy 

Cel operacyjny Zadanie realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

2.3.2. 

Modernizacja istniejących boisk sportowych 

oraz budowa nowych obiektów i elementów 

infrastruktury sportowej. 

1) patrz 1.11.3 pkt 1-2 

 

2) patrz 1.11.1 pkt 1-2 

 

2.4. 

Poprawa stanu 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. 

2.4.1. 

Budowa sieci kanalizacyjnych  

i oczyszczalni ścieków komunalnych. 

1) patrz 1.3.1. pkt 1-5  

2.5. 

Gazyfikacja gminy 
2.5.1. 

Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy 
1) patrz 1.3.3. pkt 1-2  

2.6. 

Poprawa dostępności 

komunikacyjnej gminy 

2.6.2. 

Przebudowa dróg gminnych, budowa 

chodników oraz oświetlenia ulicznego. 

1) Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika we wsi Latonice. 
 

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Żołędowo                     

i Popielżyn Dolny. 
 

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Nowosiółki                   

i Żołędowo. 
 

4) Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej                             

w miejscowościach Wólka Szczawińska - Modzele Bartłomieje. 

 

2018 

 
 

2018 

 

 

2016 

 
 

2018 

2.6.3. 

Budowa parkingów i miejsc postojowych. 
1) patrz 1.8.1. pkt 2 (zaprojektowano miejsca parkingowe, w tym 

uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych) 
 

2.6.4. 

Współpraca ze Starostwem Powiatowym  

w zakresie poprawy stanu infrastruktury 

drogowej. 

1) Współfinansowanie drogi Powiatowej Nr 1247W Nowe Miasto - 

Karolinowo - Ojrzeń. 
2016 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy 

Cel operacyjny Zadanie realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

2.7. 

Poprawa stanu 

zabezpieczenia 

przeciwpożarowego. 

2.7.1. 

Systematyczne doposażanie jednostek OSP 

w sprzęt ratowniczy. 

1) patrz 1.4.11. pkt 1 

 

2) remont samochodu pożarniczego marki Steyer OSP Nowe Miasto 

 

3) systematyczna konserwacja, przeglądy i remonty sprzętu 

wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy 

 

 
2018 

 

zadanie ciągłe  

2016-2018 

2.7.2. 

Zorganizowanie miejsc do czerpania wody 

dla celów gaśniczych. 

1) Dokonano przeglądu hydrantów przeciwpożarowych na terenie 

całej gminy, w niektórych stwierdzono uszkodzenia powodujące 

niesprawność, w związku z tym wymieniono 6 hydrantów na nowe. 

2018 

 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

3.2. 

Dysponowanie 

miejscowymi planami 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

3.2.1. 

Opracowywanie Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

1) przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego dla działki oznaczonej w ewidencji  gruntów wsi 

Nowe Miasto numerem 165/4 

2) Opracowano projekt planu miejscowego dla terenu działki 

oznaczonej w ewidencji  gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4. 

 

2017 

 

 

2018 

3.3. 

Poprawa stanu 

zagospodarowania 

centrów miejscowości. 

3.3.2. 

Dokończenie zagospodarowania Głównego 

Rynku i Zielonego Rynku  

w Nowym Mieście. 

1) patrz 1.8.1. pkt 2 2018 

3.3.4. 

Kreowanie i zagospodarowanie centrów 

miejscowości. 

1) patrz 1.8.1. pkt 2 2018 

 



18 
 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 4: Zachowany i wykorzystany potencjał kulturowy gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

4.1. 

Zachowane  

i wyeksponowane 

dziedzictwo kulturowe 

4.1.2. 

Publikacja opracowań dokumentujących 

historię Nowego Miasta i okolic. 

1) Wydanie publikacji poświęconej dziejom Gminy Nowe Miasto       

pt. ,,Czas mija, pamięć pozostaje”. 
2018 

 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

5.1. 

Zwiększenie potencjału 

ekologicznego Zalewu 

Nowomiejskiego. 

5.1.3. 

Wytyczenie i oznakowanie przyrodniczej 

ścieżki edukacyjnej wokół Zalewu 

Nowomiejskiego. 

1) patrz 2.3.1. pkt 5  

5.2. 

Zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

środowiska odpadami 

stałymi. 

5.2.1. 

Realizowanie działań podnoszących 

poziom świadomości ekologicznej 

mieszkańców i turystów. 

1) We współpracy z Zespołem Szkół im. Integracji Europejskiej w 

Nowym Mieście przeprowadzono „Tydzień ekologii – segreguj 

odpady”. Głównym celem działań edukacyjnych było zwrócenie 

uwagi na osobisty wpływ każdego mieszkańca na środowisko 

przyrodnicze przez unikanie tworzenia odpadów segregacji śmieci 

oraz aktywne monitorowanie stanu środowiska. 

2017 

5.2.2. 

Prowadzenie edukacji ekologicznej dla 

wszystkich grup wiekowych. 

1) Przekazywanie do Zespołu Szkół kwartalnika „EKO i My” 

dotyczącego edukacji ekologicznej. 

zadanie ciągłe 

2016-2018 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

5.2.3. 

Konsekwentne egzekwowanie 

uczestnictwa w systemie odbioru 

odpadów stałych. 

 

1) Prowadzono stałą weryfikację złożonych deklaracji.  

 

W 2016 roku przyjęto 279 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w tym: 

 pierwsza deklaracja / nowa deklaracja – 92 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów ze zmieszanych na 

selektywne – 98 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów z selektywnych na 

zmieszane – 5 

 wycofanie deklaracji (zmiana miejsca zam., zgon) – 84 

 

W 2017 roku przyjęto 276 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości  w tym: 

 pierwsza deklaracja / nowa deklaracja – 110 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów ze zmieszanych na 

selektywne – 45 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów z selektywnych na 

zmieszane – 36 

 wycofanie deklaracji (zmiana miejsca zam., zgon) – 66 

 zmiana deklaracji (zwiększenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym) – 18 

 zmiana deklaracji (zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym) – 1. 

 

W 2018 roku przyjęto 310 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości  w tym: 

 pierwsza deklaracja / nowa deklaracja – 97 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów ze zmieszanych na 

selektywne – 42 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów z selektywnych na 

zmieszane – 14 

zadanie ciągłe 

2016-2018 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

 wycofanie deklaracji (zmiana miejsca zam., zgon) – 72; 

 zmiana deklaracji (zwiększenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym) – 46; 

 zmiana deklaracji (zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym)  –  39. 

 

2) Prowadzono ewidencję umów na odbiór odpadów  komunalnych                  

z nieruchomości niezamieszkałych (domki letniskowe, instytucje, 

podmioty gospodarcze): 

 w 2016 roku zostało zawartych 112 umów   

 w 2017 roku zostało zawartych 213 umów  

 w 2018 roku zostały zawarte 33 umowy 

 

3) W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy zalegali z opłatą 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostały wystosowane 

upomnienia z tytułu nieuregulowanych należności: 

- w 2016 roku otrzymało je 449 właścicieli nieruchomości. Wobec 

dłużników, którzy nie dokonali wpłaty zaległości pomimo 

upomnienia zostało wystawionych 16 tytułów wykonawczych                   

w celu ściągnięcia należności.  

- w 2017 roku otrzymało je 300 właścicieli nieruchomości. Wobec 

dłużników, którzy nie dokonali wpłaty zaległości pomimo 

upomnienia zostało wystawionych 90 tytułów wykonawczych                   

w celu ściągnięcia należności.  

- w 2018 roku otrzymało je 207 właścicieli nieruchomości. Wobec 

dłużników, którzy nie dokonali wpłaty zaległości pomimo 

upomnienia zostało wystawionych 50 tytułów wykonawczych                  

w celu ściągnięcia należności. 

Znaczna część zaległości została uregulowana po otrzymaniu 

upomnienia. 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

4) Przeprowadzano kontrole w zakresie posiadania umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na 

terenie gminy Nowe Miasto – skontrolowano 52 nieruchomości. 

 

5) W 2016 roku wydano 57 decyzji określających wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,                     

w tym 4 decyzje w sprawie umorzenia postepowania. 

W 2017 roku wydano 34 decyzje określające wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,                   

w tym 6 decyzji w sprawie umorzenia postepowania oraz 1 decyzję 

uchylającą. 

W 2018 roku wydano 13 decyzji określających wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,                   

w tym 8 decyzji w sprawie umorzenia postepowania. 

 

6) Przeprowadzano kontrole przestrzegania zasad segregacji  

odpadów komunalnych na podstawie sprawozdań miesięcznych 

sporządzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne                      

z terenu Gminy Nowe Miasto. 



22 
 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

5.2.6. 

Wymiana pokryć dachowych  

z azbestu. 

1) Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na realizację 

zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Nowe Miasto", podpisano umowę na 

dofinansowanie, przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano 

umowę z wykonawcą na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto". Odebrano 

48,826 Mg (Megagram) eternitu. 

 

2) Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na realizację 

zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Nowe Miasto", podpisano umowę na 

dofinansowanie, przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano 

umowę z wykonawcą na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto". Odebrano 

50,880 Mg (Megagram) eternitu. 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

5.3. 

Zwiększenie wykorzystania 

akceptowalnych społecznie 

odnawialnych źródeł 

energii 

5.3.2. 

Propagowanie wykorzystania OZE  

w budynkach prywatnych. 

1) patrz 1.3.4. pkt 1  
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

5.5. 

Ograniczenie zjawiska 

bezdomności psów. 

5.5.1. 

Prowadzenie działań edukacyjnych. 

1) Organizacja przez szkołę, przy udziale Urzędu Gminy, zbiórki  

karmy dla zwierząt  i przekazanie do schroniska dla zwierząt                        

w Chrcynnie. 

 

2) Prowadzono działania edukacyjne  mieszkańców  gminy w zakresie 

humanitarnego traktowania zwierząt, wynikające z rocznego 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 roku 

poprzez: 
 propagowanie adopcji zwierząt; 

 zachęcanie właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji  i kastracji. 

 poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 umieszczanie informacji o bezdomnych zwierzętach, które 

mogą być adoptowane  na  stronie internetowej Gminy Nowe 

Miasto i tablicach ogłoszeń. 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

5.5.2. 

Odławianie bezdomnych psów. 

 

1) Corocznie gmina podpisuje umowę na odławianie  bezdomnych 

psów ze swojego terenu wraz dostarczeniem  ich  do schroniska.  

- w 2017 roku odłowiono 27 bezdomnych psów, w tym 19 psów 

przekazano do schroniska w Chrcynnie, a 8 znalazło nowych 

właścicieli.  

- w 2018 roku odłowiono 33 bezdomne psy, w tym 7 psów 

przekazano do schroniska w Chrcynnie, a 26 przekazano do 

adopcji. 

 

2) Przeprowadzano czynności  kontrolne w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w miejscowości Chrcynno w zakresie sprawdzenia jakości 

świadczonych usług.  

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2018 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

5.6. 

Ograniczenie szkód 

rolniczych ze strony dzikiej 

zwierzyny. 

5.6.1. 

Wpływanie na zwiększanie planów 

odstrzału dzikich zwierząt. 

1) Opiniowanie działalności Kół Myśliwskich 

 

2) Opiniowanie rocznych planów łowieckich  

zadanie ciągłe 

2016-2018 

 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 6: Poprawa poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

6.2. 

Wzrost aktywności 

zawodowej osób 

bezrobotnych 

6.2.5. 

Współpraca z Lokalną Grupą Działania 

„Przyjazne Mazowsze” m.in. 

przekazywanie informacji. 

1) patrz 1.1.7. pkt 1  

6.3. 

Podwyższenie poziomu 

aktywności społecznej 

mieszkańców 

6.3.3. 

Podnoszenie świadomości obywatelskiej, 

propagowanie postaw obywatelskich. 

1) patrz 1.14.2. pkt 1-2  
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Obszar: Gospodarka i promocja gminy 

Cel strategiczny nr 7: Wzrost potencjału gospodarczego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

7.3. 

Rozwinięta spójna oferta 

turystyczna 

7.3.1. 

Współpraca z gospodarstwami 

agroturystycznymi w zakresie stworzenia 

wspólnej oferty turystycznej. 

1) Systematyczne umieszczanie i aktualizowanie na stronie gminy 

informacji o gospodarstwach agroturystycznych znajdujących się 

na terenie Gminy Nowe Miasto. 

zadanie ciągłe 

2016-2018 

7.3.9. 

Rozwój infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej wokół Zalewu 

Nowomiejskiego oraz w innych miejscach 

gminy atrakcyjnych z punktu widzenia 

turysty. 

1) patrz 1.8.1. pkt 2 

2) patrz 1.11.1. pkt 1 

3) patrz 2.3.1. pkt 2-5 

 

 

 

 

7.4. 

Zwiększenie 

wykorzystania potencjału 

rolniczego gminy 

7.4.3. 

Prowadzenie działań informacyjnych 

i doradczych w zakresie możliwości 

pozyskiwania środków na rozwój 

gospodarstw – współpraca z 

Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego. 

 

1) Przeprowadzono 4 szkolenia dla rolników organizowane przez 

MODR Poświętne 

 

2) Przeprowadzono 5 szkolenia dla rolników organizowane przez 

MODR Poświętne 

 

3) Przeprowadzono 4 szkolenia dla rolników organizowane przez 

MODR Poświętne 

 

4) Zorganizowano szkolenie dla rolników dotyczące ubezpieczenia 

upraw rolnych 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2018 
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2. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto na lata 2018 – 2020  
 

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

systemie pieczy zastępczej, przyjęła uchwałą Nr 194/XXX/2017 Rady Gminy Nowe 

Miasto z dnia 8 grudnia 2017 roku przyjęto Program Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe 

Miasto na lata 2018 – 2020. 

Celem głównym programu jest utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej oraz tworzenie 

warunków do jak najszybszego powrotu dziecka z pieczy zastępczej i reintegracja rodziny. 

Program obejmuje działania w obszarach: 

1) tworzenia warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny 

poprzez:  

 wsparcie materialne, zabezpieczające podstawowe potrzeby bytowe dziecka                      

i rodziny z systemu pomocy społecznej; 

 organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży, wymagających tego typu pomocy; 

 organizowanie pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych z Banku 

Żywności; 

 wsparcie materialne z systemu świadczeń na rodzinę (świadczenia rodzinne                          

i opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start, świadczenia              

z funduszu alimentacyjnego) 

 

Tabela: Typy rodzin z dziećmi objęte wsparciem z systemu pomocy społecznej w 2018 r. 

 
 

Wyszczególnienie 
 

Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 
 

Rodziny objęte 

pomocą społeczną   

- ogółem 

 

145 
 

390 

Rodziny z dziećmi   

- ogółem 

 

74 
 

296 

  
  
 w

 t
y
m

  

  
  
 o

 l
ic

zb
ie

 d
zi

ec
i:

 

 

1 
 

25 
 

68 
 

2 
 

25 
 

92 
 

3 
 

13 
 

66 
 

4 
 

11 
 

70 
 

5 
 

0 
 

0 
 

6 
i więcej 

 

0 
 

0 
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Tabela: Rodziny z dziećmi objęte wsparciem z systemu świadczeń na rodzinę w 2018 r. 

 
 

 

Wyszczególnienie 
 

Liczba 

rodzin 

Kwota wypłaconych 

świadczeń ogółem 

(w zł) 
 

Świadczenia rodzinne                   

i opiekuńcze 

 

343 

 

1 179 238 
 

 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

 

28 

 

230 214 
 

 

Świadczenia 

wychowawcze 

 

392 
 

3 390 129 
 

 

Świadczenie „Dobry Start” 
 

381 
 

164 100 
 

 

2) tworzenia warunków umożliwiających rodzinie prawidłowe wypełnianie ról 

opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci  oraz sprzyjających powrotowi dziecka 

do rodziny i eliminowanie zagrożeń powodujących umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej poprzez: 

 Zapewnienie rodzinom wieloproblemowym wsparcia asystenta rodziny w celu: 

 wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziny; 

 wzmocnienia zachowań umożliwiających prawidłowy przebieg procesu 

wychowania w rodzinach niewydolnych wychowawczo; 

 wspierania rodziny w nabywaniu umiejętności samodzielnego, prawidłowego  

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;  

 wspierania rodziny w podejmowaniu aktywności społecznej poprzez motywowanie 

do podjęcia pracy, kontynuowania nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

lub ich zmiany;  

 podniesienia umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,                   

w tym załatwiania spraw formalnych, gospodarowania posiadanymi środkami                    

i prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci; 

 wzmocnienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, których dzieci 

trafiły do pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodzin z dziećmi w wypełnianiu ich ról opiekuńczo-wychowawczych i podnoszeniu 

kompetencji rodzicielskich przez asystenta rodziny na rzecz poprawy funkcjonowania tych 
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rodzin w ich środowisku społecznym ma na celu utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej            

i zapewnienie mu możliwie optymalnych warunków rozwoju psych-społecznego.  

 

Tabela: Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 
 

 

2018 rok 
 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta  
 

 

11 

w
 t

y
m

: 

 

Liczba dzieci w tych rodzinach 
 

 

25 
 

 

w tym: 
 

Liczba dzieci w wieku do lat 3 
 

2 
 

 

Liczba rodzin, które do współpracy z asystentem 

zostały zobowiązane przez sąd  
 

 

4 

Wydatki (w zł) związane z realizacją zadań 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej – w zakresie asystentury 

rodziny (zatrudnienie asystenta) 
 

 

47 145,45 

 

 

Mimo wysiłków służb socjalnych i innych instytucji (w tym oświatowych, sądu i służby 

zdrowia) nie zawsze można zapewnić dziecku bezpieczeństwo i warunki do właściwego 

rozwoju w rodzinie biologicznej. 

Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw 

rodzicielskich lub władza ta została ograniczona, Sąd postanawia o ustanowieniu dla dziecka 

pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej).   

 

Tabela: Dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto przebywające w pieczy zastępczej w 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba 

dzieci 
 

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej  

 - ogółem: 

 

6 

 
w tym: 

 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 

 

2 

w
 t

y
m

: 

 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
 

 

1 
 

w regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej 
 

 

1 

w tym: 
 

w rodzinnej po pieczy zastępczej 
 

4 
 

w
 

ty m
: 

 

rodzinie zastępczej spokrewnionej 
 

1 
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rodzinie zastępczej niezawodowej 
 

3 

Wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 

ogółem zł 
 

 

85 790,77 

 

W listopadzie 2018 r. dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej zostały 

umieszczone w rodzinach adopcyjnych. W 2018 roku nie podejmowano działań wobec 

rodzin biologicznych na rzecz powrotu ich dzieci z pieczy zastępczej. Działania takie 

podejmowane są przez koordynatora pieczy zastępczej na szczeblu powiatu. Na terenie 

gminy zamieszkują dwie rodziny biologiczne trojga dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej. W jednym przypadku rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich a dzieci 

zostały umieszczone w rodzinie adopcyjnej, w drugim zaś – rodzice sami zrzekli się praw 

rodzicielskich i nie wykazują zainteresowania powrotem dziecka do rodziny. Rodziny 

biologiczne pozostałych trojga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zamieszkują 

aktualnie poza terenem naszej gminy. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Nowe Miasto na rok 2018. 

Podmiotem inicjującym działania z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie 

Nowe Miasto jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W celu 

zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych działa Punkt 

Konsultacyjno – Informacyjny, w którym osoby uzależnione i współuzależnione są 

motywowane do podjęcia terapii, otrzymują wsparcie po odbytej terapii. Inne działania 

podejmowane w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, to   motywowanie osób pijących 

szkodliwie i ryzykownie do zmiany wzoru  picia i ograniczenia picia oraz rozpoznawanie 

zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia  i informacji o możliwych 

formach pomocy a także inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy 

domowej.  

W 2018 roku w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym wsparcie w uzyskało 60 osób 

formie 381 porad/konsultacji, w tym 34 kobiety (238 porad), 17 mężczyzn (101 porad)                     

i 9 dzieci (42 porady). Problem uzależnienia i nadużywania alkoholu częściej dotyczy 

mężczyzn, jednak niechętnie oni korzystają z oferowanego wsparcia, bądź korzystają 

krótkotrwale.  

Punkt Konsultacyjny ma w swojej ofercie wsparcie dla rodzin z dziećmi w formie programu 

„Szkoła dla Rodziców”, jednak w 2018 r. program ten nie był realizowany z braku 
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zainteresowania. Osoby zgłaszane do Komisji w celu zobowiązania do terapii były 

motywowane do przerwania picia i podjęcia leczenia. Do GKRPA wpłynęło 15 zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu. W sprawie 6 osób skierowano wnioski do sądu                        

o zastosowanie wobec nich obowiązku leczenia z uzależnienia wraz z wnioskiem                             

o dopuszczenie opinii z badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. Na realizację 

tego zadania wydatkowano kwotę 2 508,00 zł. 

Doświadczenie pokazuje, że  zobowiązanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, iż jest 

uzależniona od alkoholu, do podjęcia obowiązku leczenia trwa co najmniej pół roku i ciągle 

się wydłuża. Osoby nadużywające alkoholu nie dostrzegają problemu w swoim 

postępowaniu,  w sposobie picia alkoholu, nie utożsamiają się z problemem uzależnienia,      

Komisji znane są przypadki kilkukrotnego kierowania tych samych osób na leczenie.                   

Po odbytej terapii osoby uzależnione mają oferowane wsparcie w utrzymaniu abstynencji                   

w formie konsultacji z terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, jednak najczęściej 

powracają do dawnych środowisk i nawyków. W takiej sytuacji trudno oczekiwać 

pozytywnych efektów przebytej terapii. Zdarzają się również sytuacje, że do Komisji 

zgłaszają się osoby uzależnione z własnej inicjatywy. Wtedy podejmują one współpracę,  

chętnie korzystają z oferowanego wsparcia i poddają się terapii, a przebyta terapia przynosi 

oczekiwane efekty. 

GKRPA w Nowym Mieście ponosi koszty zabiegów wszycia środka farmakologicznego 

osobom z problemem nadużywania alkoholu (na ich wniosek) w ramach tworzenia 

warunków, sprzyjających podejmowaniu przez te osoby decyzji o poddaniu się terapii. 

Często poddanie się zabiegowi wszycia środka farmakologicznego jest jedynym sposobem 

przerwania ciągu alkoholowego i trzeźwej oceny problemu związanego z piciem alkoholu. 

W 2018 roku Komisja poniosła koszty w łącznej kwocie 4.650,00 zł na zabiegi chirurgiczne 

wszycia disulfiranu dziewięciu osobom z problemem alkoholowym.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście zapewniła 

młodzieży szkolnej dostęp do aktywnych form spędzania czasu wolnego w ramach 

organizacji zajęć pozalekcyjnych poprzez finansowanie wstępu na pływalnię. Dla dzieci               

z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholizmu organizowany jest corocznie 

letni wypoczynek w formie kolonii z programem profilaktycznym. W 2018 roku z tej formy 

wsparcia skorzystało 10 dzieci. 

GKRPA w Nowym Mieście włącza się w profilaktyczną działalność w szkołach oraz                    

w środowiskach lokalnych w czasie imprez plenerowych. W czasie organizowanych 
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imprez, jak Święto rodziny czy Jarmark Nowomiejski dostępna jest oferta profilaktyczno-

edukacyjna dla młodzieży i dorosłych w formie materiałów oraz możliwości skorzystania    

z konsultacji z terapeutą uzależnień i współuzależnień. 

W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście 

odbyła 12 posiedzeń. Wydała 10 postanowień w sprawie zaopiniowania punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych. Z osobami zgłoszonym do Komisji w celu zobowiązania do 

podjęcia terapii przeprowadzano rozmowy motywujące do podjęcia leczenia.  

Członkowie Komisji odbyli szkolenie w zakresie praktyczne aspektów działania GKRPA 

oraz przeglądu najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom                      

i przemocy w rodzinie.  

 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowe Miasto na 2018 rok. 

 

Gmina Nowe Miasto nie boryka się z problemem narkomanii postrzeganym jako problem 

społeczny. Nie ma jednak przeprowadzonej diagnozy, szczególnie wśród młodzieży 

szkolnej w zakresie dostępu i używania środków psychoaktywnych. 

Działania edukacyjne i profilaktyczne z zakresu narkomanii podejmowane były łącznie                  

z działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i adresowane głównie do 

środowiska młodzieży szkolnej. 

 

5. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Gminie 

Nowe Miasto. 

 

Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się  Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny w Nowym Mieście we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście i Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Nowym Mieście. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem 

Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie 

Nowe Miasto na lata 2019 – 2024. 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 r. wszczęto procedurę Niebieskiej 

Karty w 3 rodzinach i kontynuowano procedurę wszczętą w latach ubiegłych                                      

w 17 rodzinach. W 2 przypadkach skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa do Prokuratury. W dotychczasowej działalności Zespołu żadne 
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zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kierowane do organów ścigania nie 

zakończyło się skazaniem potencjalnego sprawcy przemocy.  

W 2018 r. zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 12 rodzinach. 

Dla rodzin osób doznających przemocy opracowano diagnozę ich rodzin i plan działania. 

Rodziny były monitorowane w formie wizyt pracowników socjalnych i funkcjonariuszy 

Policji w środowisku. Osobom doznającym przemocy oferowane było wsparcie w formie:  

1) konsultacji ze specjalistą terapii współuzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście; 

2) monitorowania środowiska w formie systematycznych wizyt pracowników  socjalnych; 

3) skierowanie członków rodziny nadużywających alkoholu do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście w celu zmotywowania 

ich do podjęcia leczenia odwykowego lub zobowiązania do podjęcia terapii w drodze 

postanowienia sądowego; 

4) uczestniczenia małoletnich dzieci w zorganizowanym wypoczynku letnim (kolonie                 

z programem terapeutycznym) współfinansowanym ze środków GKRPA w Nowym 

Mieście; 

5) pomocy w napisaniu wniosku o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, o zniesienie 

wspólności majątkowej, o orzeczenie rozwodu (w sytuacji podjęcia takich decyzji przez 

osoby doznające przemocy). 

 

Na posiedzenie Zespołu najczęściej zgłaszają się osoby doznające przemocy. Osoby, co do 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc nie podejmują współpracy z Zespołem                 

w zakresie wyeliminowania agresji i przemocy ze swojego postępowania, nie identyfikują 

się z problemem stosowania przemocy, nie potwierdzają też faktu stosowania przemocy 

wobec członków swojej rodziny. Osoby doznające przemocy również niechętnie podejmują 

współpracę z Zespołem w celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, nie są gotowe 

do podjęcia działań wymagających zmian również w ich postępowaniu. Często stosowanie 

przemocy w rodzinie ma podłoże w innych problemach, najczęściej wiąże się                                      

z nadużywaniem alkoholu przez osoby stosujące przemoc, a sam problem narasta przez 

długi okres czasu i trafia do Zespołu jako nabrzmiały. W sytuacjach, gdy przemoc wiąże 

się z problemem alkoholowym – osoby doznające przemocy (są to najczęściej kobiety) 

oczekują, że odpowiednie instytucje spowodują, że sprawca przestanie pić a jego 

abstynencja rozwiąże wszelkie problemy  w rodzinie.  
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III. UCHWAŁY RADY GMINY NOWE MIASTO PODJĘTE W 2018 ROKU 

 

W VII kadencji  Rada Gminy Nowe Miasto odbyła 9 sesji oraz podjęła 46 uchwał. Uchwały 

objęte były nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy                

w Ciechanowie oraz Wojewody Mazowieckiego. 

1. Uchwała Nr 205/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 roku                       

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2018. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

2. Uchwała Nr 206/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 08 lutego 2018 roku                    

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych ochotniczej straży pożarnej. 

Rada Gminy określiła wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP 

za udział w działaniach ratowniczych. 

3. Uchwała Nr 207/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 08 lutego 2018 roku                   

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane objętych dofinansowaniem na rok 2018. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dotyczy wyodrębnienia środków na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

4. Uchwała Nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 08 lutego 2018 roku                     

w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 

2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                   

i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto. 

Uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego, opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. 2018 r. poz. 2075. 

5. Uchwała Nr 209/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 roku                        

w sprawie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2018. 

Uchwała weszła  w życie z dniem podjęcia. 

6. Uchwała Nr 210 /XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 roku                       

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1649,uchwala-nr-205-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-lutego-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-rok-2018.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1649,uchwala-nr-205-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-lutego-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-rok-2018.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1651,uchwala-nr-207-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-08-lutego-2018-roku-w-sprawie-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly-wyzsze-i-zaklady.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1651,uchwala-nr-207-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-08-lutego-2018-roku-w-sprawie-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly-wyzsze-i-zaklady.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1651,uchwala-nr-207-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-08-lutego-2018-roku-w-sprawie-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly-wyzsze-i-zaklady.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1651,uchwala-nr-207-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-08-lutego-2018-roku-w-sprawie-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly-wyzsze-i-zaklady.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1653,uchwala-nr-209-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-lutego-2018-roku-w-sprawie-ramowych-planow-pracy-stalych-komisji-rady-gminy-nowe-miasto-na-rok-2018.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1653,uchwala-nr-209-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-lutego-2018-roku-w-sprawie-ramowych-planow-pracy-stalych-komisji-rady-gminy-nowe-miasto-na-rok-2018.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1654,uchwala-nr-210-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-lutego-2018-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-ramowego-planu-pracy-rady-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1654,uchwala-nr-210-xxxiii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-lutego-2018-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-ramowego-planu-pracy-rady-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
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Uchwała weszła  w życie z dniem podjęcia. 

7. Uchwała Nr 211/XXXIV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2018r w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała weszła  w życie z dniem podjęcia, dokonano zmian w budżecie gminy oraz 

wprowadzono nowe zadania do realizacji w latach przyszłych. 

8. Uchwała Nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2018 roku                     

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła  w życie z dniem podjęcia. 

9. Uchwała Nr 213/XXXIV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2018 roku                   

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowe Miasto na 2019 

rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

Uchwała weszła  w życie z dniem podjęcia. 

10. Uchwała Nr 214/XXXIV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2018 r.                           

w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic                               

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego i opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2018 r. poz. 4640 

11. Uchwała Nr 215/XXXIV/2018 RADY Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2018r.                         

w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego i opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2018 r. poz. 4639 

12. Uchwała Nr 216/XXXIV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2018 roku                    

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 roku.”  

Uchwała to akt prawa miejscowego, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.4607 

13. Uchwała Nr 217/XXXV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2018 roku                 

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1698,uchwala-nr-211-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1698,uchwala-nr-211-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1699,uchwala-nr-212-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1699,uchwala-nr-212-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1700,uchwala-nr-213-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018-roku-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-nowe-miasto-na-2019-rok-sro.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1700,uchwala-nr-213-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018-roku-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-nowe-miasto-na-2019-rok-sro.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1700,uchwala-nr-213-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018-roku-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-nowe-miasto-na-2019-rok-sro.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1719,uchwala-nr-216-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018-roku-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-2018-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1719,uchwala-nr-216-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018-roku-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-2018-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1719,uchwala-nr-216-xxxiv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-23-marca-2018-roku-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-2018-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1721,uchwala-nr-217-xxxv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-25-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1721,uchwala-nr-217-xxxv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-25-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
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14. Uchwała Nr 218/XXXV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2018 roku                

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostce organizacyjnej zaliczanej do 

sektora finansów publicznych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto. 

Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto. Jednostką obsługiwaną jest 

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście. 

15. Uchwała Nr 219/XXXV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2018 roku               

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok. 

Uchwała weszła  w życie z dniem podjęcia. Została zrealizowana. Środki na realizację 

programu – plan 120 000,00 zł, wykonanie 110 026,14 zł. 

16. Uchwała Nr 220/XXXVI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 czerwca 2018 roku                 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2017 rok.  

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. Podlega nadzorowi Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. 

17. Uchwała Nr 221/XXXVI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 czerwca 2018 roku                   

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania 

budżetu Gminy za 2017 rok. 

Uchwała weszła  w życie z dniem podjęcia.  

18. Uchwała Nr 222/XXXVI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 czerwca 2018r                         

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Dostosowano do zmian budżetu gminy na 2018 

rok.  

19. Uchwała Nr 223/XXXVI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 czerwca 2018 roku                

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

20. Uchwała Nr 224/XXXVI/2018 Rada Gminy Nowe Miasto z dnia 07 czerwca 2018 roku                 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Kadłubówka. 

Właścicielem działki numer 189/1 o pow. 0,0,0610ha położonej we wsi Kadłubówka jest 

Pan Marek Duchnik. Nieruchomość od niepamiętnych czasów stanowi ogólnie dostępną 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1722,uchwala-nr-218-xxxv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-25-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-zapewnienia-wspolnej-obslugi-finansowej-jednostce-organizacyjnej-zaliczanej-do-sektora-finansow-publicznych-dla-ktorej-organem-prowadzacym-jest-gmina-nowe.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1722,uchwala-nr-218-xxxv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-25-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-zapewnienia-wspolnej-obslugi-finansowej-jednostce-organizacyjnej-zaliczanej-do-sektora-finansow-publicznych-dla-ktorej-organem-prowadzacym-jest-gmina-nowe.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1722,uchwala-nr-218-xxxv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-25-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-zapewnienia-wspolnej-obslugi-finansowej-jednostce-organizacyjnej-zaliczanej-do-sektora-finansow-publicznych-dla-ktorej-organem-prowadzacym-jest-gmina-nowe.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1723,uchwala-nr-219-xxxv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-25-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1723,uchwala-nr-219-xxxv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-25-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1723,uchwala-nr-219-xxxv-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-25-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1753,uchwala-nr-220-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-rokuw-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-i-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2017-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1753,uchwala-nr-220-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-rokuw-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-i-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2017-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1753,uchwala-nr-220-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-rokuw-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-i-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2017-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1754,uchwala-nr-221-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-nowe-misto-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-za-2017-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1754,uchwala-nr-221-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-nowe-misto-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-za-2017-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1754,uchwala-nr-221-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-nowe-misto-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-za-2017-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1755,uchwala-nr-222-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1755,uchwala-nr-222-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1756,uchwala-nr-223-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1756,uchwala-nr-223-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1757,uchwala-nr-224-xxxvi-2018-rada-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zamiane-nieruchomosci-polozonych-we-wsi-kadlubowka.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1757,uchwala-nr-224-xxxvi-2018-rada-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zamiane-nieruchomosci-polozonych-we-wsi-kadlubowka.pdf


36 
 

publiczną drogę, która przez cały czas była przez gminę remontowania  i odśnieżana                       

w okresie zimowym. 

Powyższy stan zagospodarowania w/w działki został stwierdzony podczas czynności 

geodezyjnych wskazania granic działki numer 189 zleconych przez Pana Marka Duchnika. 

Działka numer 188/2 położona we wsi Kadłubówka będąca częścią nieruchomości 

drogowej numer 188 od niepamiętnych czasów jest nieużytkiem niestanowiącym  drogi. 

Powołany w osnowie uchwały art.15 ust.1, zdanie pierwsze, ustawy o gospodarce 

nieruchomościami  stanowi o możliwości dokonywania zamiany nieruchomości 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na nieruchomości stanowiące 

własność osób fizycznych lub osób prawnych. 

Zgoda na zamianę, której stroną zamiany jest gmina, wymaga uchwały rady gminy zgodnie 

z art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym. Zamiana nieruchomości spowoduje 

uregulowanie prawa własności gruntu stanowiącego drogę publiczną, o co wnioskował Pan 

Marek Duchnik. 

21. Uchwała Nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 czerwca 2018 roku              

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Nowe Miasto położonej we wsi Belin. 

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,06 ha położona we wsi Belin oznaczona numerem 

30 stanowi własność gminy Nowe Miasto na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego                     

nr 743/C/2017 z dnia 28.12.2017roku . Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym                       

w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer 

PL1L/00046882/1. 

Mając na uwadze fakt, że nieruchomość jest nieużytkowana zasadnym jest jej zbycie w celu 

właściwego zagospodarowania. 

22. Uchwała Nr 226/XXXVII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2018 roku  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała weszła  w życie z dniem podjęcia. Dostosowana do zmian budżetu gminy na 2018 

rok. 

23. Uchwała Nr 227/XXXVII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1758,uchwala-nr-225-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-s.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1758,uchwala-nr-225-xxxvi-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-07-czerwca-2018-roku-w-s.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1819,uchwala-nr-226-xxxvii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1819,uchwala-nr-226-xxxvii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1820,uchwala-nr-227-xxxvii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1820,uchwala-nr-227-xxxvii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
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24. Uchwała Nr 228/XXXVII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2018 roku  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dostosowano do obowiązujących przepisów 

ustawy o pracownikach samorządowych. 

25. Uchwała Nr 229/XXXVII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2018 roku  

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. 

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej 

nr 632 w zakresie budowy chodnika na terenie wsi Latonice, powiat płoński, województwo 

mazowieckie” ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu. Z uwagi, 

iż przebudowa drogi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej jest zadaniem własnym 

Województwa Mazowieckiego, przed podpisaniem umowy regulującej w sposób 

szczegółowy realizację zadania konieczne było podjęcie przedmiotowej uchwały. 

26. Uchwała Nr 230/XXXVIII/I2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 lipca 2018 roku             

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia.  

27. Uchwała Nr 231/XXXVIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 lipca 2018 roku                   

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana.    

28. Uchwała Nr 232/XXXIX/2018r Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 roku               

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana.    

29. Uchwała Nr 233/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto dnia 3 sierpnia 2018 roku                     

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

30. Uchwała Nr 234/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 roku                   

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Nowe Miasto w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

Projekt regulaminu podlega zaopiniowaniu przez organ regulacyjny, którym zgodnie                       

z art.27a o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Projekt został negatywnie zaopiniowany. 

Fakt ten rozpoczyna ponowną procedurę przyjęcia projektu regulaminu. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1821,uchwala-nr-228-xxxvii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-wojta-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1821,uchwala-nr-228-xxxvii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-wojta-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1822,uchwala-nr-229-xxxvii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-wojewodztwu-mazowieckiemu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1822,uchwala-nr-229-xxxvii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-wojewodztwu-mazowieckiemu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1824,uchwala-nr-230-xxxviii-i2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-12-lipca-2018r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1824,uchwala-nr-230-xxxviii-i2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-12-lipca-2018r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1825,uchwala-nr-231-xxxviii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-12-lipca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1825,uchwala-nr-231-xxxviii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-12-lipca-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1826,uchwala-nr-232-xxxix-2018r-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1826,uchwala-nr-232-xxxix-2018r-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1827,uchwala-nr-233-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1827,uchwala-nr-233-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1828,uchwala-nr-234-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-celu-przekazania-go-do-zaopiniow.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1828,uchwala-nr-234-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-celu-przekazania-go-do-zaopiniow.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1828,uchwala-nr-234-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-celu-przekazania-go-do-zaopiniow.pdf
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31. Uchwała NR 235/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 roku                 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będącej 

własnością Gminy. 

Każda nowa inwestycja realizowana na terenie gminy wymaga uzbrojenia w przewody                    

i urządzenia służące do przesyłania np. wody, gazu, energii elektrycznej, co wiąże się                       

z koniecznością umieszczenia tych urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność 

innych podmiotów (w tym gminy) niż przedsiębiorca, który zamierza wybudować te 

urządzenia. Wiąże się to  z koniecznością ustanowienia na rzecz takiego przedsiębiorcy 

służebności przesyłu. Urządzenia te zgodnie natomiast z art. 49 § 1 k.c. stanowią własność 

przedsiębiorstwa przesyłowego, jeżeli wchodzą w skład tego przedsiębiorstwa. 

W związku z zamiarem umieszczenia na nieruchomości opisanej w par.1 ust.1 uchwały 

urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą 

w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk zwróciła się o ustanowienie na jej 

rzecz służebności przesyłu w drodze gminnej numer 89/1 położonej w miejscowości 

Modzele Bartłomieje. Przebieg służebności ustalony został w sposób, który będzie jedynie 

w minimalnym stopniu ograniczał korzystanie z nieruchomości gminnej. 

Ustanowienie służebności przesyłu pozwoli również na uniknięcie w przyszłości sporów 

prawnych dotyczących statusu prawnego urządzeń przesyłowych budowanych przez 

Energa. 

32. Uchwała Nr 236/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 roku                   

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe 

Miasto.  

Zrealizowana. Konieczność sporządzenia analizy wynikała bezpośrednio z art. 32 ust.2 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem 

opracowania „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe 

Miasto” była ocena dokumentów planistycznych w świetle ich zgodności z obowiązującymi 

przepisami  i w kontekście zmian, jakie zachodzą w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy. Ocenie podlega również ich przydatność w realizacji celu, jakim jest kształtowanie 

ładu przestrzennego gminy. Celem uchwały Rady Gminy Nowe Miasto podejmowanej                       

w sprawie  stwierdzenia  aktualności studium oraz planów miejscowych, było przesądzenie 

o ewentualnej potrzebie działań planistycznych na określonych obszarach, tak aby 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1829,uchwala-nr-235-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-s-p-r-a-w-i-e-wyrazenia-zgody-na-obciazenie-sluzebnoscia-przesylu-nieruchomosci-bedacej-wlasnoscia-gm.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1829,uchwala-nr-235-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-s-p-r-a-w-i-e-wyrazenia-zgody-na-obciazenie-sluzebnoscia-przesylu-nieruchomosci-bedacej-wlasnoscia-gm.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1829,uchwala-nr-235-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-s-p-r-a-w-i-e-wyrazenia-zgody-na-obciazenie-sluzebnoscia-przesylu-nieruchomosci-bedacej-wlasnoscia-gm.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1830,uchwala-nr-236-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-aktualnosci-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1830,uchwala-nr-236-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-aktualnosci-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1830,uchwala-nr-236-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-aktualnosci-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1830,uchwala-nr-236-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-aktualnosci-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-nowe-miasto.pdf
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funkcjonujące akty planistyczne nie traciły waloru aktualności, mieszcząc się w szerszym, 

stanowiącym integralna całość, porządku przestrzennym. 

33. Uchwała Nr 237/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 roku                   

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki numer 

165/4 w miejscowości Nowe Miasto. 

Zrealizowana.  Uchwałą Nr 162/XXV/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2017 

roku przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

dla działki oznaczonej  w ewidencji gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4. 

Opracowanie projektu planu miejscowego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4 wynika z opracowanej „Analizy zmian                              

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Nowe Miasto w celu oceny  zagospodarowania 

przestrzennego i planów miejscowych” przyjętej Uchwałą Nr 236/XXXIX/2018 z dnia                     

3 sierpnia 2018 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe 

Miasto. Jednym z wniosków analizy było dokończenie procedury planistycznej i uchwalenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4 - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r. 

poz. 8889 

34. Uchwała Nr 238/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 roku                   

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. 

Uchwała – akt prawa miejscowego, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018r. poz. 8403 

35. Uchwała Nr 239/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 roku                   

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała – akt prawa miejscowego, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018r. poz. 8404 

36. Uchwała Nr 240/XXXIX/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 sierpnia 2018 roku                   

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych                        

w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała – akt prawa miejscowego, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018r. poz. 8405 

37. Uchwała Nr 241/XL/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 października 2018 roku              

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1831,uchwala-nr-237-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenu-dzialki-numer-165-4-w-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1831,uchwala-nr-237-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenu-dzialki-numer-165-4-w-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1831,uchwala-nr-237-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenu-dzialki-numer-165-4-w-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1832,uchwala-nr-238-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-poza-miejscem-sprzedazy-jak-i-w-miejscu-sprzedazy.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1832,uchwala-nr-238-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-poza-miejscem-sprzedazy-jak-i-w-miejscu-sprzedazy.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1832,uchwala-nr-238-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-liczby-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-poza-miejscem-sprzedazy-jak-i-w-miejscu-sprzedazy.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1833,uchwala-nr-239-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-i-podawania-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1833,uchwala-nr-239-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-i-podawania-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1833,uchwala-nr-239-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-zasad-usytuowania-miejsc-sprzedazy-i-podawania-napojow-alkoholowych-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1834,uchwala-nr-240-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-wprowadzenia-odstepstwa-od-zakazu-spozywania-napojow-alkoholowych-w-miejscu-publicznym-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1834,uchwala-nr-240-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-wprowadzenia-odstepstwa-od-zakazu-spozywania-napojow-alkoholowych-w-miejscu-publicznym-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1834,uchwala-nr-240-xxxix-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-wprowadzenia-odstepstwa-od-zakazu-spozywania-napojow-alkoholowych-w-miejscu-publicznym-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
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38. Uchwała Nr 242/XL/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

39. Uchwała Nr 243/XL/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 października 2018 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr 36/V/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Miasto. 

Zapisy zawarte w uchwale dostosowują regulacje statutu do nowych regulacji prawnych 

wynikających ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Akt prawa miejscowego. 

Opublikowana w Dz. Urz.  Woj. Maz. 2018r. poz.11189 

40. Uchwała Nr 244/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 roku                      

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

41. Uchwała Nr 245/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 roku                      

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

42. Uchwała Nr 246/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 roku                       

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 

podatku rolnego na rok 2019. 

Zgodnie z art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym podstawę 

do ustalenia wysokości stawek podatku rolnego na rok stanowi średnia cena skupu żyta za 

11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie                                  

z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.             

w roku podatkowym 2019 wynosić ona będzie 54,36 za 1 dt.  

Rada Gminy, w myśl art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym jest 

uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta określonej w wyżej wymienionym komunikacie. 

W wypadku gdyby Rada Gminy nie podjęła ku temu stosownej uchwały to wysokość podatku 

rolnego wyniosła by w roku 2019 dla gospodarstw rolnych 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy 

(54,36 zł [średnia cena skupu żyta] x 2,5 [przelicznik dla gospodarstw rolnych]), a dla pozostałych użytków 

rolnych 271,80 zł za 1 ha fizyczny (54,36 zł [średnia cena skupu żyta] x 5 [przelicznik dla gruntów nie 

stanowiących gospodarstw rolnych]) 

W związku z powyższym, aby zapobiec drastycznemu obciążenia podatników, proponuje się 

obniżyć ceny skupu żyta z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 38,00 zł za 1 dt.  

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1905,uchwala-nr-242-xl-2018-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1905,uchwala-nr-242-xl-2018-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1906,uchwala-nr-243-xl-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku-zmieniajaca-uchwale-nr-36-v-2003-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1906,uchwala-nr-243-xl-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku-zmieniajaca-uchwale-nr-36-v-2003-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1907,uchwala-nr-244-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1907,uchwala-nr-244-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1908,uchwala-nr-245-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1908,uchwala-nr-245-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1909,uchwala-nr-246-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-przyjmowanej-jako-podstawa-do-obliczenia-podatku-rolnego-na-rok-2019.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1909,uchwala-nr-246-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-przyjmowanej-jako-podstawa-do-obliczenia-podatku-rolnego-na-rok-2019.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1909,uchwala-nr-246-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-przyjmowanej-jako-podstawa-do-obliczenia-podatku-rolnego-na-rok-2019.pdf
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Po obniżeniu średniej ceny żyta, stawki podatku rolnego na rok 2019 będą wynosić dla 

gospodarstw rolnych 95,00 zł za 1 ha przeliczeniowy (38,00 zł [średnia cena skupu żyta] x 2,5 

[przelicznik dla gospodarstw rolnych]), a dla pozostałych użytków rolnych 190,00 zł za 1 ha fizyczny 

(38,00 zł [średnia cena skupu żyta] x 5 [przelicznik dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych]) i nie ulegną 

podwyższeniu w stosunku do roku 2018 - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r. 

poz.11570 

43. Uchwała Nr 247/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 roku                     

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu 

Gminy Nowe Miasto instrumentem płatniczym. 

Proponowane rozwiązanie stanowi udogodnienie i usprawnienie dla mieszkańców                            

i podatników gminy w realizacji obowiązków związanych z uiszczaniem podatków oraz 

innych opłat na rzecz gminy - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r. poz.11571 

44. UCHWAŁA Nr 248/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 roku  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2018                       

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej w Nowym Mieście. 

45. Uchwała Nr 249/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 roku. 

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto. 

Rada Gminy Nowe Miasto podjęła uchwałę w sprawie bezprzetargowej sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 156/1 położonej we wsi Latonice na 

rzecz właścicieli działki numer 155 z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania. Uchwała o sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej była 

delegacją dla Wójta do wykonania tej uchwały. 

Na posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 04.06.2018 roku została podjęta decyzja                        

o uchyleniu w/w uchwały z uwagi na fakt, iż w przypadku sprzedaży działki numer 156/1, 

cała nieruchomość pozbawiona zostanie dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 300632. 

Zmiana stanowiska przez Radę Gminy, polegająca na uchyleniu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Nowe Miasto, odbywała się w ramach jej uprawnień ustawowych. 

46. Uchwała Nr 250/XLI/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 listopada 2018 roku                       

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Miasto. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1910,uchwala-nr-247-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-dopuszczenia-zaplaty-podatkow-i-innych-oplat-stanowiacych-dochody-budzetu-gminy-nowe-miasto-instrumentem-platniczym.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1910,uchwala-nr-247-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-dopuszczenia-zaplaty-podatkow-i-innych-oplat-stanowiacych-dochody-budzetu-gminy-nowe-miasto-instrumentem-platniczym.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1910,uchwala-nr-247-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-dopuszczenia-zaplaty-podatkow-i-innych-oplat-stanowiacych-dochody-budzetu-gminy-nowe-miasto-instrumentem-platniczym.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1911,uchwala-nr-248-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1911,uchwala-nr-248-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1912,uchwala-nr-249-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-uchylajaca-uchwale-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1912,uchwala-nr-249-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-uchylajaca-uchwale-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1912,uchwala-nr-249-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-roku-uchylajaca-uchwale-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1913,uchwala-nr-250-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-r-w-sprawie-nadania-nazwy-drodze-wewnetrznej-w-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1913,uchwala-nr-250-xli-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-listopada-2018-r-w-sprawie-nadania-nazwy-drodze-wewnetrznej-w-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
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Właściciele działki nr 210/4, stanowiącej drogę wewnętrzną prywatną wystąpili do Wójta 

Gminy Nowe Miasto z wnioskiem o nadanie nazwy tej drodze. Rada Gminy nadała  nazwę 

ulica „Chmielna”. Uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego, 

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r. poz.11572 

 

W 2018 roku rozpoczęła się VIII kadencja samorządu Gminy Nowe Miasto. Rada Gminy 

odbyła 3 posiedzenia i podjęła 20 uchwał: 

1. Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

2. Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowe Miasto 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

3. Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowe Miasto 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

4. Uchwała Nr 4/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

5. Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru jej przewodniczącego. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

6. Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania Komisji Gospodarki, Planowania, Budżetu i Finansów i wyboru jej 

przewodniczącego. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

7. Uchwała Nr 7/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw 

Socjalnych i wyboru jej przewodniczącego. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

8. Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1939,uchwala-nr-1-i-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-19-listopada-2018-roku-w-sprawie-stwierdzenia-wyboru-przewodniczacego-rady-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1939,uchwala-nr-1-i-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-19-listopada-2018-roku-w-sprawie-stwierdzenia-wyboru-przewodniczacego-rady-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1940,uchwala-nr-2-i-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-19-listopada-2018-roku-w-sprawie-stwierdzenia-wyboru-wiceprzewodniczacego-rady-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1940,uchwala-nr-2-i-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-19-listopada-2018-roku-w-sprawie-stwierdzenia-wyboru-wiceprzewodniczacego-rady-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1941,uchwala-nr-3-i-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-19-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-wojta-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1941,uchwala-nr-3-i-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-19-listopada-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-wojta-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1996,uchwala-nr-4-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-rewizyjnej-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1996,uchwala-nr-4-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-rewizyjnej-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1997,uchwala-nr-5-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1997,uchwala-nr-5-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1998,uchwala-nr-6-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-gospodarki-planowania-budzetu-i-finansow-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1998,uchwala-nr-6-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-gospodarki-planowania-budzetu-i-finansow-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1998,uchwala-nr-6-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-gospodarki-planowania-budzetu-i-finansow-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1999,uchwala-nr-7-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-zdrowia-oswiaty-rolnictwa-bezpieczenstwa-publicznego-i-spraw-socjalnych-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1999,uchwala-nr-7-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-zdrowia-oswiaty-rolnictwa-bezpieczenstwa-publicznego-i-spraw-socjalnych-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,1999,uchwala-nr-7-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-powolania-komisji-zdrowia-oswiaty-rolnictwa-bezpieczenstwa-publicznego-i-spraw-socjalnych-i-wyboru-jej-przewodniczacego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2000,uchwala-nr-8-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnych-umow-najmu-z-dotychczasowymi-najemcami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2000,uchwala-nr-8-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnych-umow-najmu-z-dotychczasowymi-najemcami.pdf
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Zrealizowana. Gmina Nowe Miasto zawarła w dniu 4 stycznia 2013 roku z Panią 

Wyszyńską Lucyną i Panem Krzysztofem Wyszyńskim, umowy najmu lokalu użytkowego,  

położonego w budynku Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście, 

przy ulicy Ciechanowskiej 17, stanowiącego własność Gminy Nowe Miasto. Umowy zostały 

zawarte do dnia 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotowy lokal przeznaczony jest do 

prowadzenia gabinetu stomatologicznego ogólnodostępnego i gabinetu internistycznego.  

W grudniu 2015 roku, najemcy wystąpili z wnioskiem o przedłużenie umów najmu na 

kolejny okres 3 lat. Wójt Gminy Nowe Miasto ma możliwość zawarcia kolejnej umowy 

najmu na okres 3 lat, po uzyskaniu zgody Rady Gminy Nowe Miasto, wyrażonej stosowną 

uchwałą. 

9. Uchwała Nr 9/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023  

Podwyższenie określonych w  art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej kryteriów 

dochodowych do wysokości 150% dla rodzin i osób korzystających ze wsparcia systemu 

pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności na lata 2019-2023 pozwoli na skierowanie tej formy pomocy do 

szerszej liczby świadczeniobiorców oraz pozwoliło na pozyskanie dotacji celowej na 

realizację tej formy wsparcia, będącej zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym 

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r. poz. 13320 

10. Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustanowienia w Gminie Nowe Miasto wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwalono program. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 . poz. 13319 

11. Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej                 

w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu". 

Podjęcie uchwały pozwoliło na odstąpienie od żądania zwrotu wydatków poniesionych na 

świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania osób i rodzin objętych wsparciem 

w ramach tego programu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu 

wydatków nie przekraczało kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2001,uchwala-nr-9-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-korzystania-z-pomocy-spolecznej-przez-osoby-objete-rzadowym-programem-posilek-w-szkole.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2001,uchwala-nr-9-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-korzystania-z-pomocy-spolecznej-przez-osoby-objete-rzadowym-programem-posilek-w-szkole.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2001,uchwala-nr-9-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-korzystania-z-pomocy-spolecznej-przez-osoby-objete-rzadowym-programem-posilek-w-szkole.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2001,uchwala-nr-9-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-korzystania-z-pomocy-spolecznej-przez-osoby-objete-rzadowym-programem-posilek-w-szkole.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2002,uchwala-nr-10-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustanowienia-w-gminie-nowe-miasto-wieloletniego-programu-oslonowego-w-zakresie-dozywiania-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2002,uchwala-nr-10-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustanowienia-w-gminie-nowe-miasto-wieloletniego-programu-oslonowego-w-zakresie-dozywiania-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2002,uchwala-nr-10-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-ustanowienia-w-gminie-nowe-miasto-wieloletniego-programu-oslonowego-w-zakresie-dozywiania-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2003,uchwala-nr-11-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-poniesionych-na-swiadczenia-z-pomocy-spolecznej-w-ramach-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2003,uchwala-nr-11-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-poniesionych-na-swiadczenia-z-pomocy-spolecznej-w-ramach-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2003,uchwala-nr-11-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-poniesionych-na-swiadczenia-z-pomocy-spolecznej-w-ramach-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu.pdf
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mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. jeżeli nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto). 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r.  poz. 13321 

12. Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

13. Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

14. Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

15. Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

16. Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

17. Uchwała Budżetowa Nr 17/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2019 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r. poz. 13321 

18. Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Do realizacji w roku 2019. 

19. Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021  

    Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Do realizacji w 2019 - 2021 

20. Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Nowe Miasto  

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Zrealizowana. 

 

Uchwały prawa miejscowego w powyższym wykazie zostały podkreślone. 

 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2004,uchwala-nr-12-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2004,uchwala-nr-12-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2005,uchwala-nr-13-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2005,uchwala-nr-13-ii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-14-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2018-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2006,uchwala-nr-14-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2006,uchwala-nr-14-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2008,uchwala-nr-16-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2008,uchwala-nr-16-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2009,uchwala-budzetowa-gminy-nowe-miasto-na-rok-2019.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2010,uchwala-nr-18-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2010,uchwala-nr-18-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2010,uchwala-nr-18-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2011,uchwala-nr-19-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2019-2021.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2011,uchwala-nr-19-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2019-2021.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2012,uchwala-nr-20-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-soltysow-i-rad-soleckich-w-solectwach-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2012,uchwala-nr-20-iii-2018-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-grudnia-2018-roku-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-soltysow-i-rad-soleckich-w-solectwach-gminy-nowe-miasto.pdf
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Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjny: 

1. Uchwały rady gminy przedkładane były Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie 

wskazanym w art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Organy nadzoru tj. Wojewoda Mazowiecki i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęły 

żadnego postępowania nadzorczego wobec uchwał podjętych przez Radę Gminy             

Nowe Miasto i nie stwierdziły nieważności uchwał. 
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IV. FINANSE GMINY 

 

Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr 204/XXXII/2017 Rady 

Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017 roku w wysokości: 

Dochody budżetu gminy 

w tym: 

24 092 860,00 zł 

dochody bieżące  19 653 109,00 zł 

dochody majątkowe  4 439 751,00 zł 

Wydatki budżetu gminy 

w tym: 

25 257 984,00 zł 

wydatki bieżące 17 612 173,00 zł 

wydatki majątkowe        7 645 811,00 zł 

 

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez 

wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian  

w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków. Zmiany te zostały dokonane na 

podstawie Uchwał Rady Gminy Nowe Miasto i Zarządzeń Wójta Gminy Nowe Miasto. 

W wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na dzień 

31.12.2018 r. ukształtowały się następująco: 

Dochody budżetu gminy 

w tym: 

23 736 207,15 zł 

dochody bieżące  20 503 253,11 zł 

dochody majątkowe  3 232 954,04 zł 

Wydatki budżetu gminy 

w tym: 

25 236 207,15 zł 

wydatki bieżące 18 918 623,65 zł 

wydatki majątkowe 6 317 583,50 zł 

 

 

Na dzień 31.12.2018r planowany deficyt wynosił 1 500 000,00 zł. Rozchody zaplanowano   

w kwocie 354 876,00 zł. Na pokrycie planowanego deficytu zaplanowano kredyt, na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań   przeznaczono wolne środki w kwocie 300 136,86 zł oraz 

kredyt w kwocie 54 739,14  zł. na koniec roku wystąpiła nadwyżka  w kwocie   366 612,70 zł.  

Rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 354 876,00 zł. Na pokrycie 

rozchodów przeznaczono wolne środki w kwocie 300 136,86 zł i środki z kredytu w kwocie 

54 739,14 zł. 
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W 2018 roku Gmina Nowe Miasto zaciągnęła kredyt w kwocie  1 000 000,00 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatą 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 354 876,00 zł.  

 

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu 

Lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 Dochody budżetowe 23 736 207,15 zł  22 232 821,36 zł  93,66% 

  w tym:       

  dochody bieżące 20 503 253,11 zł  19 379 280,61 zł  94,52% 

  dochody majątkowe 3 232 954,04 zł  2 853 540,75 zł  88,26% 

2 Wydatki budżetowe 25 236 207,15 zł  21 866 208,66 zł  86,65% 

  w tym:       

  wydatki bieżące 18 918 623,65 zł  18 318 940,98 zł  96,83% 

  wydatki majątkowe 6 317 583,50 zł  3 547 267,68 zł  56,15% 

3 Wynik budżetu -1 500 0000,00 zł  366 612,70 zł  
 

 

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe. 

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 22 232 821,36 zł, co stanowi 93,66 % 

zakładanego planu.  

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 232 954,04 zł, realizacja 2 853 540,75 zł, co 

stanowi 88,26% planu.  

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 21 866 208,66 zł, co stanowi 86,65 % zakładanego 

planu. 

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 317 583,50 zł, wykonano 3 547 267,68 zł, co 

stanowi 56,15% planu. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede 

wszystkim z przesunięcia realizacji budowy kanalizacji oraz ze zmianą harmonogramu prac. 

Zobowiązania na koniec roku wyniosły  2 375 845,53 zł, zobowiązania wymagalne nie 

wystąpiły. Wysokie zobowiązanie na koniec roku wynika ze złożonej przez wykonawcę 

kanalizacji sanitarnej faktury w dniu 28 grudnia 2018r, na kwotę 1 173 575,15 zł. 
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Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2018 roku według źródeł ich przychodu 

ilustruje poniższe zestawienie: 

Treść Plan  Wykonanie % 

Dochody własne z tytułu podatków i opłat 

w tym: 
2 952 000,00zł 2 852 307,46 zł 96,62% 

– podatek od nieruchomości 1 296 000,00 zł 1 235 213,01 zł 95,31% 

– podatek rolny 271 500,00 zł 245 159,01 zł 90,30% 

– podatek leśny 110 000,00 zł 114 851,26 zł 101,41 % 

– podatek od środków transportowych 65 000,00 zł 57 753,45 zł 88,85 % 

– podatek od czynności cywilno-prawnych 175 000,00 zł 187 227 ,08 zł 106,98% 

– podatek od spadków i darowizn 11 000,00 zł 14 919,29 zł 73,73% 

– 
podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanych w formie karty 

podatkowej 

10 000,00 zł 5 270,04 zł 52,70% 

– opłata skarbowa 35 000,00 zł 28 370,25 zł 81,06 % 

– wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu 100 000,00 zł 70 226,25 zł  70,23% 

– 
opłaty za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 
1 000,00 zł 3 085,10 zł 308,51% 

– opłata targowa 50 000,00 zł 38 630,00 zł 77,26% 

– 
wpływy z tytułu najmu, dzierżawy mienia 

komunalnego 
160 000,00 zł 131 722,53 zł 82,33% 

– 
pozostałe opłaty (w tym wpływy z różnych 

opłat) 
162 500,00 zł 188 519,11 zł 116,01% 

 

-   wpływy z innych opłat lokalnych 
505 000,00 zł 531 361,08 zł 105,22% 

Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 
2 677 167,00 zł 2 839 187,56 zł 106,05% 

– 

udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej 

 18 000,00 zł 11 246,06 zł 62,47% 

– 
udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
2 659 167,00 zł 2 828 152,00 zł 106,35% 

Dochody majątkowe 3 232 954,04 zł 2 853 540,75 zł 88,26% 

 - dochody majątkowe 3 232 954,04 zł 2 849 638,31 zł 88,14% 

– 
wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
0,00 zł 3 902,44 zł 0,00% 

Dotacje celowe 6 591 198,97 zł 6 567 033,92 zł 99,63% 

 

dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej  

6 249 552,97 zł 6 226 866,85 zł  99,64% 
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– 
dotacje celo we otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

310 366,00 zł 310 366,00 zł 100,00 % 

-    dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

30 000,00 zł  28 521,07 zł 95,07% 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej  

1 280,00 zł 1 280 ,00 zł 100,00% 

Subwencje ogólne 6 766 895,00 zł 6 766 895,00 zł 100,00% 

– część oświatowa 4 015 214,00 zł 4 015 214,00 zł 100,00% 

– część wyrównawcza 2 751 681,00 zł 2 751 681,00 zł 100,00% 

Pozostałe dochody 1 515 992,14 zł 352 445,47 zł 23,25% 

- wpływy z usług  178 000,00 zł 147 352,83 zł 82,78% 

- wpływy z różnych dochodów 1 110 339,00 zł 8 714,97 zł 0,78% 

-  otrzymane darowizny 25 000,00 zł 21 628,00 zł 86,51% 

-     Inne dochody  202 653,14 zł 174 750,37 zł 86,23% 

Ogółem dochody 23 736 207,15  22 232 821,36 93,66% 

 

Gmina Nowe Miasto pozyskała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania  

w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych, dotację z NFOŚ i GW na zdanie                        

pn. „Budowa oczyszczali ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”, Gmina Nowe 

Miasto otrzymała dotację na wymianę uczniów Polsko – Ukraińskich w wysokości 67 600,14zł,  

dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, w tym: w formie 

stypendium socjalnego w kwocie 26 240,00, dotacje celowe otrzymane z innych gmin 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości 122 848,00 zł, dotacja z WFOŚ i GW na zadanie                    

pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe 

Miasto” w kwocie 13 935,00zł, dotacja celowa na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności                   

w kwocie 25 000,zł.  

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy w 2018 roku był podatek od nieruchomości, 

podatek leśny, podatek rolny, wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności 

cywilnoprawnych, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż, udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz udziały                            

w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe. 
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Wydatki Gminy Nowe Miasto w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 866 208,66 zł, 

co stanowi 86,65% planu, w tym: 

  plan wykonanie  % 

wydatki bieżące  18 918 623,65 zł 18 318 940,98 zł 96,83 

wydatki 

majątkowe 
6 317 583,50 zł 3 547 267,68 zł 56,15 

 

Wydatki bieżące stanowią 93,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,56% wydatków 

wykonanych ogółem. 

Wykonanie wydatków poszczególnych działów przedstawia się następująco: 

Dzia

ł 
Treść 

Plan  

w zł 
Wykonanie     

w zł 
% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 891 307,73  3 168 404,85  53,78 

600 Transport i łączność 906 136,00  768 438,13 84,80 

700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000,00 20 914,30 59,76 

710 Działalność  usługowa 30 000,00 28 882,00 96,27 

750 Administracja publiczna 3 522 759,54 3 413 867,44 96,90 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

56 885,00 47 685,92 83,83 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
250 766,74 198 034,78 78,97 

757 Obsługa długu publicznego 80 000,00 79 609,93 99,51 

758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 6 135 825,14 6 047 730,59 98,56 

851 Ochrona zdrowia 120 000,00 110 026,14 91,69 

852 Pomoc społeczna 549 270,00 507 444,41 92,39 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
25 000,00 20 255,00 81,02 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 199 810,00 197 033,27 98,61 

855 Rodzina 5 933 761,00 5 908 410,31 99,57 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 071 000,00 977 925,25 91,31 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 191 500,00 185 475,45 96,85 
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926 Kultura fizyczna 187 186,00 186 071,19 99,40 

Razem: 25 236 207,15 21 866 208,66 86,65 

 

Struktura wykonania wydatków Gminy Nowe Miasto wg. poszczególnych działów przedstawia 

się następująco: 

Dział Treść 
Wykonanie 

w zł 
Struktura  

% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 168 404,85 14,48 

600 Transport i łączność 768 438,13 3,51 

700 Gospodarka mieszkaniowa 20 914,30 0,09 

710 Działalność usługowa 28 882,00 0,13 

750 Administracja publiczna 3 413 867,44 15,61 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli      i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

47 685,92 0,21 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
198 034,78 0,90 

757 Obsługa długu publicznego 79 609,93 0,36 

758 Różne rozliczenia  0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 6 047 730,69 27,65 

851 Ochrona zdrowia 110 026,14 0,50 

852 Pomoc społeczna 507 444,11 2,32 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
20 255,00 0,09 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 197 033,27 0,90 

855 Rodzina 5 908 410,31 27,02 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 977 925,25 4,47 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185 475,45 0,85 

926 Kultura fizyczna 186 071,19 0,85 

     

Razem: 21 866 208,66 100 

 

W ramach promocji Gminy Nowe Miasto środki wydatkowano na zorganizowanie imprezy 

plenerowej pn. ”VII Jarmark Nowomiejski – od przeszłości do teraźniejszości”, oraz zakupiono 

artykuły promujące Gminę Nowe Miasto (kalendarze, długopisy, torby z nadrukiem 
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promocyjnym). Gmina również w ramach promocji wydała książkę pt. „Historia Gminy Nowe 

Miasto”.     

Gmina Nowe Miasto w 2018 roku przekazała dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury                           

w Nowym Mieście  w wysokości 140 000,00zł w tym dla Biblioteki Gminnej - 55 000,00 zł, 

dotację dla klubu sportowego „ SONA” w kwocie 85 000,00zł oraz przekazała środki finansowe 

w wysokości 10 000,00zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji. 

W roku 2018 gmina przystąpiła do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych                 

w administracji publicznej pn. Polska Bezgotówkowa, którego partnerem jest Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. Dzięki temu można dokonywać min. opłat podatkowych, za wydane akty 

w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy 

pomocy kart płatniczych. Urząd otrzymał wsparcie Fundacji Polska Bezgotówkowa polegające 

na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem i instalacją terminali do akceptacji kart oraz 

miesięcznych kosztów obsługi płatności bezgotówkowych. 

 

V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

 

1. Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście; 

2. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście; 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 

 

VI. INSTYTUCJE KULTURY 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście w strukturze którego znajduje się Gminna 

Biblioteka Publiczna. 

 

VII. MIESZKAŃCY GMINY 

 

W okresie od początku do końca 2018 roku w gminie Nowe Miasto liczba mieszkanek                        

i mieszkańców zmniejszyła się o16 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 4557 

osób w tym 2252 kobiet i 2305 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych: 

– liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym ( 14 lat i mniej ) wyniosła 320 osób,                       

a liczba mieszkańców -343, 

– liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym ( 15-59 lat) wyniosła 1311 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym ( 15-64)  wyniosła1636, 
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– liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wyniosła 621, a liczba mieszkańców  326. 

 

W 2018 roku w gminie Nowe Miasto urodziły się 44 osoby, w tym 23 dziewczynki                                     

i 21 chłopców. Zmarło natomiast 51 osób, w tym 26 kobiet i 25 mężczyzn. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2018 roku był ujemny i wyniósł  -7 osób. W 2018 roku w gminie Nowe Miasto nie 

odnotowano zgonów niemowląt. 

Na koniec roku 2018 roku tj. według stanu na dzień 31.12.2018 r. stan ludności                                            

w poszczególnych miejscowościach należących do gminy Nowe Miasto przedstawiał się 

następująco: 

 

Lp. Nazwa miejscowości 
Ilość 

mieszkańców 

1. Adamowo 79 

2. Aleksandria 21 

3. Anielin 96 

4. Belin 57 

5. Czarnoty 54 

6. Gawłowo 196 

7. Gawłówek 35 

8. Gościmin Wielki 175 

9. Grabie 77 

10. Gucin 23 

11. Henrykowo 56 

12. Janopole 73 

13. Jurzyn 62 

14. Jurzynek 84 

15. Kadłubówka 144 

16. Karolinowo 248 

17. Kubice 32 

18. Latonice 190 

19. Miszewo B 57 

20. Miszewo Wielkie 113 

21. Modzele-Bartłomieje 36 

22. Nowe Miasto 1523 

23. Nowe Miasto-Folwark 230 

24. Nowosiółki 63 

25. Popielżyn Dolny 21 

26. Przepitki 25 

27. Rostki 63 

28. Salomonka 35 

29. Szczawin 81 

30. Tomaszewo 27 

31. Władysławowo 104 

32. Wólka Szczawińska 107 
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33. Zakobiel 53 

34. Zasonie 101 

35. Zawady B 79 

36. Zawady Stare 95 

37. Żołędowo 42 

OGÓŁEM 4.557 

                                   

 

 

Na koniec 2018 roku stopa bezrobocia w powiecie płońskim wynosiła 10,4% 

Strukturę i bilans bezrobotnych w roku 2018 w Gminie Nowe Miasto przedstawia 

poniższa tabela  

 

 
                        Stan w okresie 01-31.12.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 31.12.2018 r. 
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Zadania z zakresu ewidencji ludności dowodów osobistych  i udostępniania danych. 

Z zakresu ewidencji ludności w gminie Nowe Miasto w 2018 roku przyjęto 119 zgłoszeń 

pobytu, w tym: 

– 75 zgłoszeń pobytu stałego, 

– 14 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego, 

– 30 zgłoszeń pobytu czasowego. 

 

W tym okresie wydano również 7 decyzji w sprawach meldunkowych. Udostępniono                 

100 informacji z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców gminy Nowe 

Miasto, tym: 23 informacje udostępniono podmiotom prywatnym i 77 informacji podmiotom 

publicznym. 

 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12 2018 r. w gminie Nowe Miasto wydano obywatelom 512 

dowodów osobistych, przyjęto zaś 468 wniosków o wydanie dowodu osobistego. W tym czasie 

udostępniono  podmiotom  publicznym  36 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. 

 

Urząd Stanu Cywilnego 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Mieście w 2018 roku sporządził 47 aktów stanu cywilnego 

w trybie zwykłym i szczególnym (urodzenia, małżeństwa, zgony). W tym sporządzono: 

– 3 akty urodzenia, 

– 24 akty małżeństwa, 

– 20 aktów zgonu. 

Sporządzono 48 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego i 223 przypisków                           

w aktach stanu cywilnego. Do Rejestru Stanu Cywilnego w 2018 roku zmigrowano 308 aktów 

stanu cywilnego. 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń przez Urząd Stanu 

Cywilnego w Nowym Mieście – 18 (tj.: przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego 

o powrocie do nazwiska, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa, uznanie dziecka, zezwolenie na skrócenie terminu na 

zawarcie małżeństwa). 

Dokonano 6 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 
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skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowanie aktu, uzupełnienie aktu). 

Wydano 349 odpisów aktów stanu cywilnego tj. odpisy skrócone, zupełne, na drukach 

wielojęzycznych. 

W 2018 roku wzięto udział w jubileuszu 100-lecia urodzin Pani Jadwigi Żbikowskiej ze wsi 

Rostki. 

W 2018 roku wystąpiono z 4 wnioskami  o nadanie ,,Medali Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” dla mieszkańców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość wręczenia otrzymanych medali została zorganizowana                  

w styczniu 2019 roku. 

 

Rejestr wyborców 

W gminie Nowe Miasto według stanu na dzień 31.12.2018 r. liczba wyborców ogółem 

wynosiła: 3809 w tym: wpisanych z urzędu 3708, wpisanych na wniosek: 101. 

W 2018 roku Wójt Gminy Nowe Miasto wydał 41 decyzji w sprawie wpisania na wniosek 

wyborcy do rejestru wyborców w gminie Nowe Miasto. 

 

W 2018 roku odbyły się wybory samorządowe. Dla wyboru Rady utworzono                                            

15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Liczba osób uprawnionych do głosowania 

wynosiła 3805. Karty do głosowania wydano 2325 osobom. W wyborach wzięło udział 2325 

osób, to jest 61,10% uprawnionych do glosowania. 

Na Wójta Gminy Nowe Miasto spośród 2 kandydatów został wybrany Sławomir Dariusz 

Zalewski zgłoszony przez KWW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY. 

Wybrany kandydat uzyskał 1548 głosów ważnych.   

 

VIII. MIENIE KOMUNALNE 

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto według danych na dzień 31 grudnia 

2018 roku wynosi  220,27 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia 

się następująco : 

 obiekty hydroforni, ujęć wodnych  i przepompownie  0,7874ha 

stacja uzdatniania wody w Gościminie Wielkim i Nowym Mieście 

oraz przepompownia w Nowym Mieście Folwark 

 tereny użyteczności publicznej     3,10  ha 

 drogi         140,47 km 
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 inne         14,9215 ha 

 grunty w użytkowaniu wieczystym    0,608 ha 

 wody        33,01 ha 

 tereny po byłych zlewniach mleka    0,1531 ha 

Latonice i Wólka Szczawińska 

 tereny remiz strażackich      0,75 ha 

 tereny zieleni       20,40 ha 

 boiska        3,20 ha 

 targowisko       2,87 ha  

 

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień       

31.12.2018 r. przedstawia się następująco : 

 

 lokale mieszkalne: 

 zlokalizowane w 3 budynkach (11 lokali w 2 budynkach mieszkalnych i 3 lokale                     

w budynku przedszkola) - 14    

 budynek mieszkalny (Szczawin-budynek przeznaczony do remontu) - 1 

 obiekty użyteczności publicznej: 

 obiekty szkolne - 2 

 obiekty przedszkolne - 1 

 Wiejski Ośrodek Kultury - 1 

 Gminny Ośrodek Kultury – 1 

 budynek administracji publicznej  - 1 

 obiekt remizy strażackiej – 3 

 obiekt przekazany w użytkowanie Kołu Gospodyń Wiejskich – 1 

 obiekt przekazany w użytkowanie Klubowi Sportowemu Sona Nowe Miasto - 1 

 obiekty hydroforni, ujęć wodnych  i przepompownie - 3 

 scena przy zalewie nowomiejskim - 1     

 budynek handlowy (pawilon) -1  

 

W budynkach w miejscowości Karolinowo i Latonice (po byłej zlewni mleka) wydzierżawione 

są lokale użytkowe na rzecz P.P.H.U. ,,Mleks’’ w Wyszkowie, dwa lokale użytkowe w 

budynkach gminnych we wsi Nowe Miasto (ul. Główny Rynek sklep obuwniczy i odzieżowy) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
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oraz lokal na gabinet stomatologiczny w Nowym Mieście przy ul. Ciechanowskiej 17. Ponadto 

grunty o powierzchni 5,27 ha położone we wsi Czarnoty, wydzierżawione są na rzecz Polskiego 

Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego ,,AQUILA’’. Gmina 

Nowe Miasto wynajmuje lokale mieszkalne we wsi Henrykowo oraz we wsi Wólka 

Szczawińska na rzecz najemców wyeksmitowanych z budynku w Żołędowie stanowiącego 

własność Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

 

IX. OCHRONA ZDROWIA 

 

Na terenie Gminy w 2018 roku funkcjonował jeden podmiot udzielający świadczeń 

medycznych – Przychodnia PALIUM  w Nowym Mieście. Świadczenia udzielane były 

pacjentom w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w miejscu udzielania 

świadczeń - Przychodni oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi –                   

w domu pacjenta. Liczba zdeklarowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 

5 916. Z porad lekarskich skorzystano ogółem około 11 000 razy, w tym z 55 porad domowych. 

Najczęściej dotyczyły one: 

 nadciśnienia tętniczego, 

 chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, 

 schorzeń grypowych i grypopodobnych.  

Na terenie Gminy funkcjonował Zespół Ratownictwa Medycznego pełniący dyżury codziennie 

od 700 do 1900.  

W ramach praktyk prywatnych zapewniona była mieszkańcom opieka stomatologiczna                          

i endokrynologiczna.  

W 2018 roku w Gminie Nowe Miasto działały dwie apteki, jedna z nich dostosowana dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach ochrony zdrowia ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu w 2018 roku sfinansowano min.: 

 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i 

członków ich rodzin – na łączną kwotę 23 472,00 zł; 

 zabiegi chirurgiczne wszycia środka farmakologicznego osobom z problemem 

nadużywania alkoholu -  dziewięć zabiegów na łączną kwotę 4 650,00 zł.  
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Do GKRPA wpłynęło 15 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. W sprawie 6 osób 

skierowano wnioski do sądu o zastosowanie wobec nich obowiązku leczenia z uzależnienia 

wraz z wnioskiem o dopuszczenie opinii z badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. 

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2 508,00 zł. 

 

W 2018 roku Urząd Gminy Nowe Miasto współpracował w organizacji badań w zakresie 

profilaktyki raka piersi oraz bezpłatnego badania słuchu. 

 

X. POMOC SPOŁECZNA 

 

Polityka społeczna Gminy ma na celu wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb, wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia 

mieszkańców.  

W ramach pomocy społecznej świadczona jest pomoc materialna (pieniężna) i w naturze.            

W 2018 roku GOPS Nowe Miasto objął pomocą społeczną ogółem 105 rodzin (291 osób                       

w tych rodzinach).  

GOPS Nowe Miasto wypłacił 120 zasiłków stałych dla 7 osób samotnych i 4 osób 

pozostających w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacane są osobom pełnoletnim całkowicie 

niezdolnym do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności. Za niektóre osoby uprawnione 

do zasiłku stałego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2018 roku opłacono 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób.   

 

Do osób długotrwale bezrobotnych, chorych i niepełnosprawnych adresowana jest pomoc                   

w formie zasiłków okresowych. Tą formą pomocy objęto w 2018 roku 6 osób i wypłacono                

29 zasiłków okresowych.  

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej wypłacane są zasiłki celowe, które  mogą 

być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków 

i leczenie, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów 

i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również 

przyznany osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.  Zasiłki celowe w 2018 

roku wypłacono dla 52 rodzin w ogólnej kwocie 37.515 zł. Głównym powodem przyznawania 

zasiłków celowych było bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, wielodzietność rodzin lub patologie, 

np. alkoholizm.  
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W 2018 roku realizowany był program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.                 

W ramach tego programu zapewniono dożywianie dzieci w przedszkolu i młodzieży szkolnej 

w trakcie trwania nauki. Dożywianiem objęto ogółem 99 dzieci z 54 rodzin i wykorzystano na 

ten cel kwotę 41.097 zł.  

Dla 266 osób z 94 rodzin zorganizowano pomoc w formie paczek żywnościowych z Banku 

Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W 2018 r. GOPS Nowe 

Miasto nie świadczył usług opiekuńczych.  

W domach pomocy społecznej przebywają trzy osoby samotne. Dwie z tych osób zostały 

umieszczone w 2018 r. Osoby te z powodu stanu zdrowia bądź niepełnosprawności wymagają 

całodobowej pomocy ze strony osób drugich i niemożliwe było zapewnienie im właściwej 

opieki w miejscu zamieszkania. Za ich pobyt w domach pomocy społecznej gmina poniosła 

odpłatność równą kwocie 10.069 zł. 

Pomoc społeczna podejmuje też działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin                  

w ich środowisku społecznym, szczególnie w formie wsparcia rodzin z dziećmi w wypełnianiu 

ich ról opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny obejmował wsparciem w 2018 roku               

11 rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym 4 rodziny 

do współpracy z asystentem zostały zobowiązane przez sąd.  W rodzinach tych wsparciem 

objętych było 25 dzieci, w tym dwoje dzieci  w wieku do lat trzech. Zadaniem asystenta rodziny 

jest wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i podnoszeniu 

kompetencji rodzicielskich w celu utrzymania dzieci w środowisku rodzinnym bądź praca                   

z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w celu umożliwienia 

powrotu dziecka do rodziny. Mimo wysiłków służb socjalnych i innych instytucji (w tym 

oświatowych, sądu i służby zdrowia) nie zawsze można zapewnić dziecku bezpieczeństwo                   

i warunki do właściwego rozwoju w rodzinie biologicznej. W pieczy zastępczej umieszczonych 

było 6 dzieci z terenu naszej gminy, w tym: jedno dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 

3-je dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych i 2-je dzieci w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. Pod koniec 2018 r. dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej zostały umieszczone 

w rodzinach adopcyjnych. Gmina jest zobowiązana do ponoszenia częściowych kosztów 

pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2018 roku wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy 

zastępczej wyniosły 85.791 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście zapewnia obsługę organizacyjno-

administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach przeciwdziałania przemocy                  
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w rodzinie wszczęto procedurę Niebieskie Karty w 3 rodzinach i kontynuowano procedurę 

wszczętą w latach ubiegłych w 17 rodzinach. W 2 przypadkach skierowano zawiadomienie                  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury. Zakończono procedurę Niebieskie 

Karty w 12 rodzinach. 

W ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny w 2018 roku wydano karty uprawniające 

do różnych ulg dla 8 uprawnionych rodzin wielodzietnych (z co najmniej trojgiem dzieci) oraz 

4 karty dla dzieci kontynuujących naukę po ukończeniu 18-go roku życia w rodzinach już 

wcześniej objętych programem i 5 duplikatów kart dla jednej rodziny. 

W 2018 roku realizowano zadanie zlecone gminie – świadczenie wychowawcze w ramach 

programu Rodzina 500+. W ramach tego programu wypłacono 6806 świadczeń 

wychowawczych dla dzieci z 392 rodzin na ogólną kwotę 3.390.129 zł. 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                    

i zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 343 rodzin na ogólną kwotę 1 179 238 zł;  

świadczenia rodzicielskie – dla 15 osób na kwotę 235 912 zł (263 świadczenia); świadczenia 

pielęgnacyjne – dla 18 osób na kwotę 304 613 zł (209 świadczeń); specjalne zasiłki opiekuńcze 

dla 6 osób na kwotę 30 540 zł (58 świadczeń); zasiłki dla opiekuna – dla 3 osób na kwotę 17 138 

zł (34 świadczenia). 

W 2018 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 38 osób uprawnionych                      

z 28 rodzin na ogólną kwotę 230.214 zł (505 świadczeń). 

W 2018 roku realizowano również rządowy Program „Dobry start”. Jednorazowe świadczenie 

w kwocie 300,00 zł, przysługujące w związku z rozpoczęciem roku szkolnego  do ukończenia 

20 roku życia wypłacono dla 547 dzieci z 381 rodzin na ogólną kwotę 164.100 zł. 

Dla siedmiu osób nieubezpieczonych wydano decyzje potwierdzające prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

W 2018 roku zostało wydanych 1475 decyzji, z czego jedna została zaskarżona do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
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XI. INWESTYCJE, WODOCIĄGI, KANALIZACJA, DROGI I INNE 

W 2018 ROKU 

 

Sieć dróg publicznych w gminie Nowe Miasto stanowią drogi gminne, powiatowe                                       

i wojewódzkie. 

1. Drogi gminne o łącznej długości ok. 140,47 km stanowią uzupełnienie nadrzędnego układu 

drogowego gminy. Obsługują mniejsze wsie i zabudowę rozproszoną oraz stanowią 

połączenia między jednostkami osadniczymi i ułatwiają dojazdy do użytków rolnych. 

2. Drogi powiatowe o łącznej długości 74,2 km: 

 nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto (długość na terenie gminy 6,746 km), 

 nr 1248W Gołotczyzna – Zawady Stare –Nowe Miasto(długość na terenie gminy 7,660 

km), 

 nr 3043W Jurzynek – Gościmin – do drogi Ojrzeń – Nowe Miasto (długość na terenie 

gminy 11,16 km), 

 nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn (długość na terenie gminy 8,890 km), 

 nr 3045W Władysławowo – Gawłowo – Cieksyn – do dróg i nr 571 (długość na terenie 

gminy 6,905 km), 

 nr 3046W Nowe Miasto – Cieksyn (długość na terenie gminy 6,080 km), 

 nr 3047W Wrona Stara – Joniec – Nowe Miasto (długość na terenie gminy 12,653 km), 

 nr 3048W Królewo – Miszewo (długość na terenie gminy 5,350 km). 

3. Drogi wojewódzkie o łącznej długości 15,4 km: nr 632 Płońsk (droga nr 10) – Nowe Miasto 

– Nasielsk – Dębe – Legionowo – Rembelszczyzna – Marki (klasy 2) i nr 620 Nowe Miasto 

– Strzegocin - Przewodowo – Parcele (klasy 2). 

Na bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się 140,47 km dróg, na remonty których w 2018 roku 

wydatkowano 145 000 złotych. W 2018 roku zmodernizowano odcinek drogi Żołędowo- 

Popielżyn Dolny długości 1922mb.gdzie wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni  betonem 

asfaltowym. Wartość zadania wyniosła 436 938,00 złotych. 

W 2018 roku wydano 74 decyzje i opinie w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele inne niż 

drogowe tj. umieszczanie urządzeń wodociągowych i urządzeń energetycznych, na wniosek  

osób fizycznych i przedsiębiorców. 

 

 Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykonują dwa 

przedsiębiorstwa ZUW Mława i Zakład Komunalny w Nasielsku. Łączna długość sieci 
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wodociągowej wynosi 151,8 km. Z usług wodociągowych korzysta 1651 gospodarstw 

domowych. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową na budowę dwóch odcinków 

sieci wodociągowej długości 612,3 mb w miejscowości Nowe Miasto, które zostaną 

wybudowane w 2019 roku. 

 

Gmina Nowe Miasto w 2018 roku realizowała zarówno inwestycje wieloletnie oraz 

jednoroczne: 

1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście – budowę 

rozpoczęto w 2018 roku. Wykonano prace ziemne, rozpoczęto budowę budynku 

mechanicznego oczyszczania ścieków, budynku technicznego, wykonano sieć kanalizacji 

między obiektowej, sieć wodociągową oraz wykonano część sieci kanalizacji grawitacyjnej 

i tłocznej. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 21 839 999,99 PLN. W roku 2018 

wydatkowano kwotę 2 854 841,06 zł. Zadanie  będzie realizowane do 2020 roku.  

2. Budowa wodociągu w ul. Tatarskiej i Królewskiej – opracowano dokumentację 

projektową – koszt 16 851,00zł.      . 

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Żołędowo – Popielżyn Dolny -  wykonano utrwalenie 

nawierzchni betonem asfaltowym na dł. 1,922 km – koszt 457 000,00 zł. 

4. Budowa przepustu na rzece Tatarka, zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej                   

w m. Kubice – opracowano dokumentację projektową – koszt  40 767,82 zł. Uzyskano 

pozwolenie na budowę, inwestycja będzie realizowana w 2019 roku. 

5. Wykonano monitoring w parku przy ul. Główny Rynek  – koszt 15 967,36 zł.  

6. Kontynuacja zadania Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

budynku Agronomówki na Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście - wykonano 

elewację budynku, położono kostkę wokół budynku, wykonano bariery przy podjeździe dla 

niepełnosprawnych oraz inne drobne prace budowlane. Koszt - 117 425,66 zł.. 

7. Modernizacja boiska sportowego w Nowym Mieście - dokonano  aktualizacji 

dokumentacji projektowej ogrodzenia oraz wykonano dokumentację projektową 

wykonania i posadowienia trybun. Koszt - 7 700,00 zł. 

8. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego – Otwarta Strefa Aktywności. Całkowity 

koszt zadania 52 944,60 zł w tym dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018. 
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9. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny 

Rynek w Nowym Mieście –. opracowano dokumentację projektową. Koszt -  12 300,00 zł 

10. Modernizacja oświetlenia nad Zalewem Nowomiejskim - wymiana 15 sztuk opraw 

oświetleniowych na lampy LED BioSolution. Koszt - 13 099,50 zł. 

11. Wymiana 14 sztuk opraw oświetleniowych w hali sportowej w Nowym Mieście na 

lampy LED BioSolution. Koszt - 22 540,98 zł. 

 

XII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

Zasób mieszkaniowy Gminy tworzą 3 budynki stanowiące własność Gminy Nowe 

Miasto, w których znajduje się 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 600,5 m2, 

wyposażone w wodociąg, kanalizację i centralne ogrzewanie. 

Na początku 2018 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

1. Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 15 A - 3 mieszkania o łącznej powierzchni 134 m2,                

o przeciętnej liczbie izb 3. 

2. Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 15 B - 8 mieszkań o łącznej powierzchni 288 m2,                     

o przeciętnej liczbie izb 3. 

3. Nowe Miast, ul. Ciechanowska 17 - 3 mieszkania o łącznej powierzchni 178,5 m2,                    

o przeciętnej liczbie izb 4 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła - 42,0 m2, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca zasobu mieszkaniowego – 26,0 m2. Wszystkie wyżej wymienione lokale są 

zamieszkałe. 

W 2018 roku: 

 nie dokonano sprzedaży lokali, 

 nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych 

będących w zasobach mieszkaniowych, 

 nie dokonano remontu mieszkań, 

 nie wypłacono dodatków mieszkaniowych (brak wniosków) 

 

XIII. EDUKACJA 

 

W roku 2018 Gmina Nowe Miasto była organem prowadzącym dla dwóch placówek 

oświatowych: Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście oraz Zespołu 

Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, w skład którego wchodzi: Szkoła 



65 
 

Podstawowa, dotychczasowe klasy Publicznego Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz 

Branżowa Szkoła I stopnia z dotychczasowymi klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  

Liczbę dzieci/uczniów uczęszczających do poszczególnych placówek przedstawia poniższa 

tabela. 

 

 

 Rok szkolny 2017/2018 

stan na dzień 31 marca 2018 
Rok szkolny 2018/2019 

stan na dzień 30 września 2018 

Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Przedszkole Samorządowe  

im. Misia Uszatka  

w Nowym Mieście 

120 5 122 5 

Średnia liczba dzieci w roku 2018 – 121  

Zespół Szkół im. Integracji 

Europejskiej w Nowym Mieście 

424 23 410 22 

Średnia liczba uczniów w roku 2018 – 417  

Szkoła Podstawowa 

287 14 310 16 

Średnia liczba uczniów w roku 2018 – 299 

Publiczne Gimnazjum 

77 4 37 2 

Średnia liczba uczniów w roku 2018 – 57 

Liceum Ogólnokształcące 

43 3 54 3 

Średnia liczba uczniów w roku 2018 – 49 

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa  

17 2 9 1 

Średnia liczba uczniów w roku 2018 – 13 

Branżowa szkołaI stopnia 

- - - - 

- 

 

 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH  

 

Wyniki  egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum 

 

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 39 uczniów, wszyscy rozwiązywali arkusz standardowy.  
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Część humanistyczna – język polski 

 

Średni wynik dla 

oddziału A 

Średni wynik dla 

oddziału B 

Średni wynik 

dla szkoły 

Średni wynik 

dla powiatu 

Średni wynik dla 

województwa 

57% 63% 60% 64% 70% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasa A Klasa B Szkoła 

Wynik najwyższy 88% 94% 94% 

 

 

Część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie 

 

Średni wynik 

dla oddziału A 

Średni wynik dla 

oddziału B 

Średni wynik dla 

szkoły 

Średni wynik 

dla powiatu 

Średni wynik dla 

województwa 

49% 55% 52% 56% 61% 
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 Klasa A Klasa B Szkoła 

Wynik najwyższy 81% 91% 91% 

 
 

Część matematyczno-przyrodnicza – matematyka 
 
 

Średni wynik 
dla oddziału A 

Średni wynik 
dla oddziału B 

Średni wynik 
dla szkoły 

Średni wynik dla 
powiatu 

Średni wynik dla 
województwa 

40% 46% 43% 50% 55% 

 

 
 

 Klasa A Klasa B Szkoła 

Wynik najwyższy 72% 93% 93% 

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza 

– przedmioty przyrodnicze /biologia, geografia, chemia, fizyka/ 

 

Średni wynik 

dla oddziału 

A 

Średni wynik dla 

oddziału B 

Średni wynik 

dla szkoły 

Średni wynik 

dla powiatu 

Średni wynik 

dla 

województwa 

42% 56% 49% 53% 59% 
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 Klasa A Klasa B Szkoła 

Wynik najwyższy 82% 96% 96% 

 

 

Język angielski 

 

Egzamin z języka angielskiego pisało 21 uczniów. 

Poziom podstawowy 

 

Średni wynik 

dla oddziału A 

Średni wynik 

dla oddziału B 

Średni wynik 

dla szkoły 

Średni wynik 

dla powiatu 

Średni wynik 

dla 

województwa 

35% 73% 53% 63% 72% 
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 Klasa A Klasa B Szkoła 

Wynik najwyższy 60% 100% 100% 

 
 

Poziom rozszerzony 

 

Średni wynik 

dla oddziału 

A 

Średni wynik 

dla oddziału B 

Średni wynik 

dla szkoły 

Średni wynik 

dla powiatu 

Średni wynik dla 

województwa 

21% 57% 38% 45% 57% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Klasa A Klasa B Szkoła 

Wynik najwyższy 50% 95% 95% 

 
 
 

Język rosyjski 

 

Egzamin z języka rosyjskiego pisało 18 uczniów. 

 

Poziom podstawowy 

 

Średni wynik 

dla oddziału 

A 

Średni wynik 

dla oddziału B 

Średni wynik 

dla szkoły 

Średni wynik dla 

powiatu 

Średni wynik dla 

województwa 

92% 85% 88% 63% 60% 
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 Klasa A Klasa B Szkoła 

Wynik najwyższy 98% 100% 100% 

 

 

 

Poziom rozszerzony 

 

Średni wynik 

dla oddziału 

A 

Średni wynik 

dla oddziału B 

Średni wynik 

dla szkoły 

Średni wynik 

dla powiatu 

Średni wynik dla 

województwa 

65% 53% 58% 47% 43% 
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 Klasa A Klasa B Szkoła 

Wynik najwyższy 85 100 100 

 
 

Wyniki egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym 

 

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin maturalny                

z następujących przedmiotów: język polski (pisemny i ustny), matematyka (tylko pisemny)                   

i wybrany język obcy nowożytny (angielski lub rosyjski – egzamin ustny i pisemny). Ponadto 

absolwenci obowiązkowo przystępowali do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym. Do wszystkich egzaminów w sesji głównej w maju 2018 roku przystąpiło 

jedenastu tegorocznych absolwentów liceum. 

 

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych – odsetek sukcesów. 

 
Województwo 

mazowieckie  % 

Województwo 

mazowieckie  

liczba 

LO 

Nowe Miasto 

% 

LO 

Nowe Miasto 

liczba 

Liczba osób, które 

zdały egzamin 87 % 31648 82 % 9 

Liczba osób, które 

nie zdały 

egzaminu 

13% 4729 18% 2 

 

Średnie wyniki tegorocznych absolwentów z poszczególnych przedmiotów 

obowiązkowych oraz odsetek sukcesów w części pisemnej.  

 

Przedmiot 

Średni 

wynik LO 

w Nowym 

Mieście 

Średni 

wynik w 

powiecie 

Średni 

wynik w 

woj. maz. 

Odsetek 

sukcesów          

w Nowym 

Mieście 

Odsetek 

sukcesów      

w woj. maz. 

Język polski  63% 55,3% 57,41% 100% 97% 

Matematyka  46,2% 57,32% 59% 82% 85,3% 

Jęz. angielski 75,3% 66,97% 78% 100% 96% 

Jęz. rosyjski  72,8% 57,13% 
62% 100% 88% 
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Średnie wyniki tegorocznych absolwentów z poszczególnych przedmiotów 

obowiązkowych oraz odsetek sukcesów w części ustnej.  

 

Przedmiot 

Średni wynik   

LO w Nowym 

Mieście 

Średni 

wynik         w 

woj. maz. 

Odsetek 

sukcesów w 

Nowym Mieście 

Odsetek 

sukcesów            

w woj. maz. 

Język polski  80% 62,95% 100% 98,9% 

Język angielski 71,2% 70,18% 100% 97,9% 

Język rosyjski  72,6% 
60,28% 100% 97,6% 

Średnie wyniki tegorocznych absolwentów z poszczególnych przedmiotów dodatkowych 

na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.  

Przedmiot 
Średni wynik   LO       

w Nowym Mieście 

Średni wynik w woj. 

mazowieckim 

Język angielski 46,6% 63% 

Język rosyjski  62% 
62% 

Geografia  25% 
34% 

Biologia 26,5% 
35% 

Wiedza o społeczeństwie 37,5% 
32% 

Chemia 8% 
41% 

Matematyka  20% 
33% 
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Zespół Szkół 

im. Integracji 

Europejskiej w 

Nowym 

Mieście 

stan na 

31.03.2018  
2 0 3 7 37 41 8 49 44,92 11 

stan na 

30.09.2018 
0 1 3 6 39 42 7 49 45,22 11 

Przedszkole 

Samorządowe 

im. Misia 

Uszatka  

w Nowym 

Mieście 

stan na 

31.03.2018 
0 0 2 5 3 8 2 10 8,41 10 

stan na 

30.09.2018 
0 1 1 4 2 8 2 10 8,36 10 

ŁĄCZNIE (stan na 31.03.2018) 2 0 5 12 40 49 10 59 53,33 21 

ŁĄCZNIE (stan na 30.09.2018) 0 2 4 10 41 50 9 59 53,58 21 

 

 

 

 

 

WYDATKI NA PROWADZENIE POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK 

 

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście 

 

Wydatki  –  1 207 096,69 zł 

Dochody – 107 901,58 zł   – wyżywienie 

  –  18 336,00 zł  –  pobyt w przedszkolu tzw. 1zł 

    – 123 300,00 zł   – dotacja przedszkolna 

  – 163 940,00 zł   – subwencja oświatowa na dzieci 6-letnie 

– 28 521,07 zł   – zwrot kosztów za pobyt 5 dzieci  

w przedszkolu spoza terenu gminy   

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu – 9 976,01 zł 

Udział budżetu gminy w kosztach utrzymania przedszkola – 793 619,11 zł. 
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Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście 

Wydatki  –  4 725 826,62  zł 

Dochody – 3 851 274,00 zł  – subwencja oświatowa 

Udział budżetu gminy w kosztach utrzymania Zespołu Szkół – 874 552,62 zł. 

 

Łącznie wydatki poniesione na funkcjonowanie placówek oświatowych – 5 932 923,31 zł 

Łącznie dochody   –   4 293 272,65 zł 

Udział budżetu w kosztach utrzymania placówek oświatowych  –  1 639 650,66 zł 

 

Dowóz uczniów do szkół (w tym dzieci niepełnosprawnych) – 151 366,05 zł 

Zwrot kosztów za pobyt 9 dzieci w przedszkolach poza terenem gminy, a zamieszkałych 

na terenie gminy – 29 378,56 zł  

 

Łącznie wydatki poniesione na oświatę – 6 113 667,92 zł 

Wydatki budżetowe za rok 2018 – 18 318 940,98 zł 

Udział budżetu w kosztach przeznaczonych na oświatę to 33%. 

 

 

Remonty wykonane w 2018r. w Zespole Szkół w Nowym Mieście 

 

Lp. Rodzaj wykonanego remontu Kwota ( zł ) 

1. Myciem powierzchni sufitu na hali sportowej 16 640,00 

2. Malowanie ścian, czyszczenie ścian szczytów na zewnątrz  i 

wewnątrz hali sportowej 

10000,00 

3. Remont łazienki szkolnej ( dziewcząt) 10055,25 

 

4. 

 

Naprawa, cyklinowanie oraz lakierowanie  podłogi na sali 

gimnastycznej oraz sali nr 1H   

7500,00 

5. Montaż oświetlenia w kuchni i stołówce szkolnej 1171,21 

6. Wymiana lamp oświetleniowych ( na LED lastrowe) w sali 

nr 35,21,24 oraz w sali  23 (dział kadr i księgowości)  

4217,67 

7. Remont instalacji centralnego ogrzewania w sali nr 33 492,00 

8. Montaż sieci elektrycznej w salach komputerowych 3241,00 

9. Montaż instalacji sieci teletechnicznej 2449,99 

10. Montaż siłowników zaworów mieszających w kotłowni 1722,00 

11. Montaż zamków elektrycznych w drzwiach (RODO) 3700,00 

12. Wymiana opraw na hali sportowej ( 14 szt)  oraz sali 

lekcyjnej (10szt) 

2677,16 
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13. Montaż sieci komputerowej w pomieszczeniach hali 

sportowej, wymiana lamp oświetleniowych 

4680,00 

14 Ogrodzenie skoczni - materiały 2521,33 

 

Inwestycje wykonane w 2018r. w Zespole Szkół w Nowym Mieście 

 

Lp. Rodzaj Kwota ( zł ) 

1. Zakup siatek – Hala Sportowa 4605,68 

2. Artykuły oświetleniowe 106,27 

3. Materiały do remontu łazienki szkolnej – płytki ceramiczne  2045,86 

4. Materiały instalacyjno –sanitarne do remontu łazienek 4567,15 

5. Kabiny do łazienki szkolnej 6776,81 

6. Lustra do łazienek  208,00 

7. Akcesoria do remontu łazienek 1320,39 

8. Artykuły remontowe 907,87 

9.  Dzierżawa lamp na hali sportowej 12*626,14 7513,68 

10. Urządzenia sanitarne do łazienek 679,72 

11 Poręcze zabezpieczające schody 443,76 

 

 

Przeglądy wykonane w 2018r. w Zespole Szkół w Nowym Mieście 

 

Lp. Rodzaj Kwota ( zł ) 

1. Przeglądy pracy centrali wentylacyjnej w hali  sportowej 369,00 

 

2. 

Stan techniczn. elem. budynku  narażonych na szkodliwe 

wpływy atmosferyczne. 

Stan tech. instalacji i urządzeń służących ochronie 

środowiska 

1353,00 

3.  Badanie  instalacji elektrycznej; 

- ochrony przed porażeniem, 

-rezystancji izolacji obwodów. 

1800,00 

4. Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu pożarniczego 1205,40 

5. Przegląd urządzeń ogrzewczo-kominowych(Zespół Szkół), 

Przegląd urządzeń ogrzewczo-kominowych(Kotłownia). 

1205,00 

6. Przegląd p.poż. 504,30 

7. Kontrola placu zabaw 836,40 

8. Przegląd kotłowni centralnego ogrzewania 700,00 

9. Przegląd  technicznykotłowni centralnego ogrzewania 3444,00 

10. Serwis ,,Kadry i płace’’ 4*441,00 1764,00 

11. Przeglad nawiewów –hala sportowa 984,00 

12 Usługa RODO 12*250,00 3000,00 
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Remonty wykonane w 2018r. w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka                       

w Nowym Mieście 

Lp. Rodzaj Kwota ( zł ) 

1. Remont Sali (malowanie, oświetlenie) 8774,37 

 

2. 

Inne drobne remonty: 

 plac zabaw, 

 łazienki dziecięce. 

 

1367,25 

 

 

XIV. OŚRODKI KULTURY, BIBLIOTEKA 

 

W 2018 roku w Gminie Nowe Miasto funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury w Nowym 

Mieście oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Nowym Mieście znajdujący się w strukturze 

organizacyjnej Urzędu Gminy. 

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście z siedzibą przy ul. Ciechanowskiej 17 będący 

samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisany jest do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminę Nowe Miasto pod pozycją Nr 1 

oraz posiada własny statut nadany uchwałą Nr VIII/40/94 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 

30 grudnia 1994 roku, zmienioną Uchwałą Nr 132/XVII/01 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 

25 kwietnia 2001 roku. W strukturze GOK funkcjonuje Biblioteka Gminna. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował: 

 Koncert Noworoczny – kolędy, pastorałki, 

 Koncert Wiosenny, 

 Koncert Jesienny, 

 Obchody Święta Niepodległości. 

W powyższych wydarzeniach wzięło udział około 300 osób. Wydarzenia te wiązały się                        

z poniesieniem kosztów w wysokości 1 896,00 zł. 

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31 grudnia 2018 roku: 

 dyrektor GOK – 1 etat, 

 bibliotekarz – 1 etat, 

 główny księgowy – ¼ etatu. 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w 2018 roku funkcjonowała sekcja muzyczna zrzeszająca                

18 dzieci. GOK zapewniał również instruktora muzyki dla zespołu „Warto Żyć” działającego 

przy Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście.    
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Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 20 499 woluminów, zaś na koniec roku – 

15 248 woluminów (zbiory były ubytkowane). W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba 

woluminów na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiła 4,48 woluminów zaś na dzień 31 grudnia 

2018 roku oraz 3,35 woluminów.   

Stan czytelników na początku 2018 roku wynosił 308, zaś na koniec roku – 392. W ciągu roku 

w Gminnej Bibliotece Publicznej odnotowano 1 215 odwiedzin oraz 5 114 wypożyczeń.                        

W 2018 roku  Gminna Biblioteka Publiczna wzbogaciła swoje zbiory o 504 woluminy. 

Zakupiono brakujące lektury szkolne oraz nowości wydawnicze wzbogacające księgozbiór.              

Na ten cel w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 12 500,00 zł, w tym dotacja                            

z Biblioteki Narodowej w wysokości 5500,00 zł. 

 

W budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście, przy ul. Zielony Rynek 30 mieści 

się świetlica integracyjna, pracownia zajęciowa oraz sala rekreacyjno-widowiskowa.                          

Do świetlicy integracyjnej w 2018 roku zapisane było 70 dzieci. Świetlica zapewniała dzieciom 

opiekę, zajęcia integracyjne (gry, zabawy, zajęcia plastyczne) oraz możliwość skorzystania                 

z komputerów i internetu. W świetlicy odbyło się 12 spotkań ,,Książka na cztery pory roku”. 

Sala rekreacyjno-widowiskowa udostępniana była na: 

 spotkania okolicznościowe organizowane przez mieszkańców gminy - 18 razy, 

 spotkania związane z badaniem wzroku i słuchu – 4 razy, 

 walne zgromadzenia, spotkania świąteczne i inne okolicznościowe organizowane przez 

koła i stowarzyszenia działające na terenie gminy – 15 razy,  

 warsztaty taneczne prowadzone w każdy wtorek tygodnia przez szkołę tańca – 52 razy, 

 szkolenia dla rolników – 7 razy, 

 organizację pomocy przez GOPS w ramach Banku żywności – 6 razy, 

 spotkania wyborcze w tym szkolenia komisji wyborczych, sesje Rady Gminy Nowe Miasto 

– 5 razy, 

 koncerty organizowane przez GOK i Urząd Gminy, 

 bale organizowane przez Rady Rodziców działające w Zespole Szkół im. Integracji 

Europejskiej w Nowym Mieście i Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka                           

w Nowym Mieście. 

Wzorem lat ubiegłym w 2018 roku w obiekcie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście 

była udostępniona pracownia zajęciowa na potrzeby Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Nowym Mieście.   
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XV. TRANSPORT 

 

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Płońsku uruchomiło na terenie gminy usługi w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w  powiatowych przewozach pasażerskich. Zapewniono       

5 kursów na trasie Nowe Miasto → Płońsk, Płońsk → Nowe Miasto.  

Usługi transportowe na terenie gminy zapewnia również prywatny przedsiębiorca – oferując              

5 kursów na trasie Nowe Miasto → Płońsk, Płońsk → Nowe Miasto oraz kursy weekendowe 

na trasie Nowe Miasto → Warszawa, Warszawa → Nowe Miasto 

 

XVI. PRZEDSIĘBIORCY 

 

Według danych Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Nowe 

Miasto na dzień 1 stycznia 2018 roku zarejestrowanych było 220 przedsiębiorców. W roku 

2018 dokonano 22 nowych wpisów. Najczęstszy przedmiot działalności to: 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

 przygotowanie terenu pod budowę, 

 wykonywanie instalacji elektrycznych, 

 działalność taksówek osobowych, 

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 

 

W 2018 roku wyrejestrowano 19 przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. Najczęściej 

przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów była: 

 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach                   

i targowiskach, 

 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

 działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami, 

 transport drogowy towarów, 

 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach. 
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Na dzień 1 stycznia 2018 roku 23 podmioty posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, na dzień 31 grudnia 2018 roku – 20 podmiotów. Przyczynami spadku ilości 

podmiotów posiadających zezwolenie była:  

 likwidacja punktu sprzedaży; 

 niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz nieuiszczenie 

opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2018 roku nie cofnięto żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

XVII. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

Do Urzędu Gminy Nowe Miasto w 2018 roku wpłynęło 55 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Dotyczyły one:  

1. kopii umów jakie urząd zawarł w 2017 roku, 

2. treści wniosku o dofinansowanie projektu POIiŚ.2.3/2/2016, 

3. sposobu naliczania, poboru i wysokości opłaty adiacenckiej, 

4. umów zawartych w 2017 roku odnośnie wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

5. strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie, 

6. kwoty zadłużenia Gminy Nowe Miasto, 

7. rozwiązań jakie gmina stosuje w walce ze smogiem, 

8. poniesionych kosztów w związku z finałem WOŚP, 

9. poprawy efektywności energetycznej, 

10. poniesionych kosztów na pracowników przygotowujących dokumenty na dofinansowanie 

projektów w latach 2012-2018, 

11. kosztów obsługi prawnej gminy i jednostek gminnych, 

12. usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku, 

13. rejestru decyzji o warunkach zabudowy za okres 01/05/2017 do 28/02/2018, 

14. kosztów funkcjonowania urzędu za rok 2017, 

15. informacji o liczbie dzieci w przedszkolu w latach 2008-2016, 

16. kwot zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31/12/2017 oraz pożyczek 

NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

17. kosztów poniesionych na zakup materiałów eksploatacyjnych w 2017 roku, 

18. kosztów usuwania wyrobów azbestowych, 

19. planu zamówień publicznych na 2018 rok, 

20. kosztów odbioru odpadów komunalnych w latach 2012-2018, 
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21. liczby kontroli przeprowadzonych w roku 2017 w zakresie przestrzegania przepisów 

ochrony środowiska, 

22. współpracy gminy z kancelarią doradztwa podatkowego, 

23. działania stowarzyszeń na terenie gminy i udzielania im dotacji, 

24. wyboru urbanisty w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 

25. operatora sieci telefonii komórkowej obsługującego Urząd Gminy Nowe Miasto, 

26. popełniania przez nauczycieli przestępstw łapownictwa biernego lub czynnego, 

27. wydania decyzji zezwalającej Zakładowi Energetycznemu na postawienie słupa wysokiego 

napięcia, 

28. udostępnienia kserokopii odpisów zapytań do zamówienia „Usługa opracowania projektów 

decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego w 2018 roku”, 

29. informacji o przetargach na obsługę prawną Urzędu Gminy Nowe Miasto, 

30. elektronizacji zamówień publicznych. 

31. Sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie gminy. 

32. Pozyskania środków zewnętrznych w latach 2014-2018. 

33. Pracowania koncepcji gospodarki ściekowej na terenie gminy 

34. Badania „Aspekt finansowy korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy                          

w Polsce”. 

35. Wysokości stawki za zajęcie 1m2 pasa drogowego. 

36. Informacji odnośnie ilości umów, powierzchni oraz komu zostały wydane zezwolenia na 

uprawę konopi włóknistych. 

37. Podmiotów odławiających bezdomne zwierzęta. 

38. Ilości osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych 2018 na terenie 

Gminy Nowe Miasto. 

39. Centralizacji podatku VAT. 

40. Licencji na system do obsługi zamówień publicznych droga elektroniczną. 

41. Wartości netto postepowań w sprawie zamówień o wartości poniżej 30 tys. Euro. 

42. Korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora 

Ochrony Danych. 

43. Posiadanego oprogramowania antywirusowego w Urzędzie Gminy Nowe Miasto. 

44. Wniosków o zezwolenie na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne. 

45. Udostępnienia sprawozdań za rok 2017; OS-3, OS-5, M-06, RRW-2. 
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46. Działalności marketingowej i promocyjnej Urzędu Gminy. 

 

W przypadku 55 wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została 

udostępniona wnioskodawcy w terminie. Wójt gminy nie wydał decyzji w przedmiocie 

odmowy udostępnienia informacji publicznej. 

Od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających gminnymi 

osobami prawnymi nie wpłynęły żadne wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W roku 

sprawozdawczym nie wpłynęła do Urzędu Gminy Nowe Miasto żadna skarga, ani żaden 

wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wpłynęły 3 petycje. 

Przedmiotem petycji, które uwzględniono, było: 

1. opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy treści petycji dotyczącej wdrożenia 

w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. 

2. Program „Wzorowa Łazienka” na sfinansowanie remontu szkolnej łazienki. 

3. Montaż oświetlenia na słupie energetycznym zlokalizowanym przy ul. Królewskiej                        

w Nowym Mieście. 

 

W 2018 roku na terenie Gminy Nowe Miasto działały następujące stowarzyszenia: 

 Towarzystwo Ludowe Sona, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Karolinowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Latonicach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście, 

 Stowarzyszenie Oświatowo-Społeczne GNOM, 

 Ludowy Zespół Sportowy „SONA” Nowe Miasto, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Nowe Miasto. 

 

Został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych 

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto na rok 2018. W odpowiedzi na 

ogłoszenie wpłynął 1 wniosek o udzielenie dotacji celowej złożony przez Ludowy Zespół 

Sportowy „SONA” Nowe Miasto. Została przyznana dotacja w wysokości 85 000,00zł.  

 

 

 

 



82 
 

XVIII. GOSPODARKA  PRZESTRZENNA 
 

Na terenie Gminy Nowe Miasto obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto uchwalone przez Radę Gminy Nowe 

Miasto Uchwałą Nr 181/XXIX/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – zgodnie                         

z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

– jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne 

zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak 

jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.  

Zakres i układ treści Studium gminy Nowe Miasto dostosowane są do zapisów ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz do przepisu wykonawczego – Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań                   

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. nr 118 poz. 1233). 

Studium składa się z części tekstowej i graficznej. Tekst dokumentu obejmuje: 

1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. 

2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

3. Uzasadnienie i syntezę ustaleń Studium 

Integralną część tekstu Studium stanowią załączniki graficzne w skali 1:10 000 pt.: 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego wykonane na kopii mapy topograficznej pochodzącej z zasobów państwowego 

ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 

Obowiązujące studium gminy Nowe Miasto jest dostosowane do aktualnych uwarunkowań 

rozwoju przestrzennego gminy jak również aktualnych przepisów regulujących gospodarkę 

przestrzenną. Jest zatem aktualne w zakresie rozwiązań merytorycznych oraz spełnia aktualne 

wymagania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Głównym narzędziem w kształtowaniu ładu przestrzennego są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące na terenie gminy Nowe Miasto miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone zostały w oparciu o przepisy 

nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
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Gmina Nowe Miasto posiada aktualnie pięć miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obejmujące łącznie 7,6 % powierzchni gminy. Są to:    

1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe 

Miasto w miejscowościach: Aleksandria, Gawłówek, Grabie, Gucin, Henrykowo 

Kadłubówka, Kubice, Miszewo B, Miszewo Wielkie, Modzele - Bartłomieje, Nowe Miasto, 

Nowe Miasto-Folwark, Nowosiółki, Popielżyn Dolny, Salomonka, Szczawin, 

Władysławowo, Wólka Szczawińska, Zasonie, Zawady B, Zawady Stare i Żołędowo 

uchwalona przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą Nr 80/XI/2000 z dnia 29 marca 2000 

roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 53                  

poz. 542 z dnia 22 maja 2000 roku. Plan dotyczy przeznaczenia działek i kompleksów 

działek w miejscowościach: Aleksandria (tereny zabudowy letniskowej), Gawłówek 

(tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Grabie (tereny zabudowy letniskowej), 

Gucin (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej), Henrykowo (teren 

stawów rybnych), Kadłubówka (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Kubice 

(tereny zabudowy letniskowej), Miszewo B (tereny zabudowy letniskowej), Miszewo 

Wielkie (tereny zabudowy letniskowej oraz teren usług produkcyjnych), Modzele-

Bartłomieje (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Nowe Miasto (teren 

zabudowy letniskowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi produkcji, powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa), Nowe Miasto-Folwark (teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, usług sportu), Nowosiółki (tereny zabudowy letniskowej), Popielżyn 

Dolny (tereny zabudowy letniskowej), Salomonka (tereny zabudowy letniskowej), 

Szczawin (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługi przemysłu), 

Władysławowo (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Wólka Szczawińska 

(tereny zabudowy letniskowej), Zasonie (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i letniskowej), Zawady B (tereny zabudowy letniskowej), Zawady Stare (tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej), Żołędowo (tereny zabudowy letniskowej); 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto 

w miejscowościach: Adamowo, Aleksandria, Anielin, Czarnoty, Grabie, Gościmin Wielki, 

Jurzyn, Jurzynek, Kubice, Latonice, Miszewo B, Miszewo Wielkie, Modzele - Bartłomieje, 

Nowosiółki, Popielżyn Dolny, Przepitki, Salomonka, Szczawin, Wólka Szczawińska, 

Zasonie, Zawady B, Żołędowo uchwalony przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą 

92/XIII/2004  z dnia 13 października 2004 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego Nr 303 z dnia 11 grudnia 2004 roku, poz. 8570. Obejmuje 
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tereny (pojedyncze działki lub zespoły działek) pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, zabudowę letniskową oraz powierzchniową 

eksploatację kruszywa 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości  Nowe Miasto                  

z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny uchwalony przez Radę Gminy Nowe Miasto 

Uchwałą Nr 119 /XVI/2005  z dnia 30 marca 2005 roku, opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 130 z dnia 5 czerwca 2005 roku, poz. 3982. 

Plan obejmuje zwarte kompleksy terenów zabudowanych i przewidywanych do zabudowy 

miejscowości Nowe Miasto z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny na rzece Sonie                

w miejscowościach: Nowe Miasto Folwark, Anielin i Wólka Szczawińska na łącznej 

powierzchni ok. 380ha. 

4. Zmiana w miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości  Nowe 

Miasto z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny uchwalonym przez Radę Gminy Nowe 

Miasto Uchwałą Nr 119 /XVI/2005  z dnia 30 marca 2005 roku, opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 130 z dnia 5 czerwca 2005 roku, poz. 3982, 

uchwalonym przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą Nr 136/XXV/2013 z dnia                           

31 stycznia 2013 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego  z 2013 roku, poz. 3250 z dnia 18 marca 2013 roku. Plan obejmuje teren 

oczyszczalni ścieków, tereny sportu i rekreacji oraz tereny zieleni parkowej, lasu i rolnicze. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki numer 165/4                         

w miejscowości Nowe Miasto uchwalony przez  Radę Gminy Nowe Miasto Uchwała                   

Nr 237/XXXIX/2018  z dnia 3 sierpnia 2018 roku. 

 

Gmina na wniosek zainteresowanych, sporządza wypisy  i wyrysy z obowiązujących planów 

miejscowych, które stanowią podstawę opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia 

przez inwestorów z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Płońsku.   

 

Wydane wypisy i wyrysy z planów miejscowych 

Rok wydania Liczba wydanych wypisów i wyrysów 

2018 34 

 

Uchwałą Nr 236/XXXIX/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku Rada Gminy Nowe Miasto 

stwierdziła aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nowe Miasto uchwalone przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą Nr 181/XXIX/2017 
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z dnia 9 listopada 2017 roku i brak potrzeby aktualizacji miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Celem uchwały Rady Gminy Nowe Miasto podejmowanej 

w sprawie stwierdzenia aktualności studium oraz planów miejscowych było przesądzenie                      

o ewentualnej potrzebie działań planistycznych na określonych obszarach, tak aby 

funkcjonujące akty planistyczne nie traciły waloru aktualności, mieszcząc się w szerszym, 

stanowiącym integralną całość, porządku przestrzennym. Przyjęta metoda analizy polegała na 

dokonaniu oceny aktualnego pokrycia obszaru gminy planami miejscowymi, wniosków                       

o sporządzenie lub zmiany planów miejscowych, liczby i zakresu wydanych decyzji                               

o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zidentyfikowano obszary                  

o największym ruchu inwestycyjnym, wymagające szczególnego monitorowania, opracowania 

lub aktualizowania planów miejscowych. 

Wszystkie plany miejscowe są zgodne z prawem obowiązującym na czas ich sporządzania, 

zarówno pod względem formalno – prawnym jak i merytorycznym, rozumianym jako 

wypełnienie wymogów art. 15 oraz 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Zgodnie z każdorazową nowelizacją przepisów, plany obowiązujące w dniu 

wejścia w życie danej nowelizacji, zachowują swoją moc. Na tej podstawie należy uznać,                    

że nie ma konieczności zmiany obowiązujących planów miejscowych ze względu na kolejne 

nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niemniej jednak, jeśli 

pojawią się nowe okoliczności, które będą miały wpływ na możliwość zagospodarowania 

zgodnego z ustaleniami tych planów, a będą one wynikały z aktualnie obowiązujących 

przepisów, należy uznać te plany za nieaktualne (przynajmniej w części) i poddać je 

aktualizacji.  

Realizacja obowiązujących planów miejscowych odbywa się poprzez wydane decyzje 

administracyjne, tj. decyzje o pozwoleniu na budowę. Gmina na wniosek zainteresowanych, 

sporządza wypisy  i wyrysy z obowiązujących planów miejscowych, które stanowią podstawę 

opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia przez inwestorów z wnioskiem                              

o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Płońsku.   

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mimo braku aktualności                

w niektórych zakresach, zachowują swą moc i nie ma podstaw prawnych, aby gmina 

doprowadziła ich do zgodności obowiązujących wymogów prawnych. W związku z tym uznaje 

się za aktualne i obowiązujące oraz zgodne z przepisami prawa. Na terenie gminy nie dostrzega 

się niezgodności istniejącego zagospodarowania z  miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, czy też niezgodności między planami a studium.  
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą sporządzane w zależności od 

możliwości finansowych gminy z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Rozpoznanie                           

i możliwość uwzględnienia potrzeb będzie warunkowało kolejność sporządzania planów 

miejscowych. 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 

sposobów i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji  o warunkach zabudowy              

i zagospodarowania terenu, przy czym sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy 

dla lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji 

niż inwestycje celu publicznego ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy (art. 4                 

ust. 2 pkt. 1 i 2 i art. 50 i 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz .U. 2018 r, poz.1945). 

 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

Rok Liczba wydanych decyzji 

pozytywnych 

Liczba wydanych decyzji 

negatywnych 

2018 149 13 

 

Liczba wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Rok Liczba wydanych decyzji 

pozytywnych 

Liczba wydanych decyzji 

negatywnych 

2018 12 2 

 

Rozmieszczenie przestrzenne oraz przedmiot wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazują na obszary wzmożonego ruchu 

inwestycyjnego oraz jego charakter. Zmiana dokumentów planistycznych lub ich sporządzanie 

powinno być poprzedzone analizą wydawanych decyzji. Doraźne potrzeby inwestycyjne na 

terenach, które nie posiadają planów miejscowych, są zaspokajane poprzez wydawanie decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Opracowywanie planów miejscowych, będzie realizowane sukcesywnie w liczbie i kolejności 

zależnej od potrzeb inwestycyjnych wnioskujących, uzasadnionej względami społecznymi                   

i ekonomicznymi  (w tym kondycją budżetu gminy). Obszary prac planistycznych określane 
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będą na podstawie wniosków o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego, analizy 

zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany, dostępności 

materiałów geodezyjnych oraz spójności przewidywanych rozwiązań z obowiązującym 

Studium.  

             

XIX. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Gmina Nowe Miasto  przystąpiła do realizacji  projektu realizowanego w ramach działania                

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej 

emisji”, wymiana urządzeń grzewczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W ramach w/w projektu właściciele budynków mieszkalnych mają możliwość pozyskania 

dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)                

w wysokości 80% kosztów. Pozostałą część 20% pokrywa właściciel budynku. 

Dofinansowaniu podlega wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie 

wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/ systemy grzewcze 

wykorzystujące paliwo gazowe lub kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę. Złożony                  

w 2018 roku nie został rozpatrzony, przeszedł jedynie ocenę merytoryczną. 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska, poczynione są rozpoznania wykonawców                       

i zbierane dane do opracowania w 2019 roku programu ochrony środowiska z perspektywą na 

lata 2020- 2023, który ma się przyczynić do poprawy i uporządkowania zarządzania 

środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego i jakości życia 

mieszkańców. 

Od 2014 roku gmina realizuje zadanie związane z likwidacją wyrobów budowlanych 

zawierających azbest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach 2014- 2018  unieszkodliwiono 142,681 Mg 

wyrobów zawierających azbest. 

 

 

XX. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Ustawa z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                            

w gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 152,poz.897 ze zm.) nałożyła na samorządy 
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władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy. Od lipca 2013 roku obowiązuje nowy 

system gospodarki odpadami. Gmina zorganizowała odbiór odpadów komunalnych od 

nieruchomości zamieszkałych. 

Rada Gminy Nowe Miasto ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę, 

,,wytwarzający płaci" za gospodarowanie odpadami będzie opłata naliczana od gospodarstwa 

domowego. 

W 2018 roku miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosiła : 

 gospodarstwo 1 osobowe- 30 zł, 

 gospodarstwo 2 osobowe - 35 zł, 

 gospodarstwo 3 osobowe- 40 zł. 

Niższa opłata obowiązywała dla nieruchomości na których zbiera się odpady w sposób 

selektywny i przedstawiała sie następująco: 

 gospodarstwo jednoosobowe - 20 zł, 

 gospodarstwo 2 osobowe- 25 zł, 

 gospodarstwo 3 osobowe - 30 zł. 

Pobierana opłata przeznaczona była na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór, transport, utylizacja odpadów 

Systemem gospodarowania odpadami objętych było ogółem 1382 nieruchomości. 

  

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych (prowadzące działalność gospodarczą, 

domki letniskowe, itp) odbiera przedsiębiorca wpisany do rejestr działalności regulowanej,                  

z którym właściciel zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbieranie odpadów. Systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi gmina objęła właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, nie objęła właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Podmiotem 

odpowiedzialnym za realizację usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 

roku było  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 

09-100 Płońsk wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa była zawarta na  okres 

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawarte mieli indywidualne umowy                                   

z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Płońsku,  ul. Mickiewicza 4,              

09-100 Płońsk  na  wywóz  odpadów komunalnych.  
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Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Nowe Miasto wprowadzone były  nowe zasady 

segregacji odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości deklarując selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych zobligowany był do wydzielenia czterech frakcji odpadów  

selektywnie zebranych oraz piątej - odpady zmieszane.           

 

Masa odebranych odpadów komunalnych  w 2018 roku z terenu gminy z podziałem na kody 

odpadów. 

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych8) [Mg] 
 

 

20 01 01 

 

Papier i tektura 

 

 

5,320 

15 01 04 Opakowania z metali 
 

4,630 

20 01 02 Szkło 
 

51,265 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 
 

70,845 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 
 

875,605 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 
 

66,400 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 200131 

 
0,030 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie 

 
1,080 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35  

 

4,255 

17 01 07  

Zmieszane odpady  z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

 

24,680 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 
 

39,800 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające freony 

 
0,685 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki(1) 

 

3,009 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych 
0,060 
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20 02 01 
Odpady ulegające biodegradacji 

 
5,150 

200121 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
0,005 

 

SUMA 
 

1152,819 

 

W tym masa odebranych odpadów selektywnych wyniosła - 237,415 Mg a masa odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) wyniosła -  915,405 Mg. 

Średnio na mieszkańca przypada  53,2 kg odpadów selektywnie zebranych  i  205,2 kg odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych). 

W 2018 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 30,14% , wymagany 

do osiągniecia poziom co najmniej 30%; 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł – 90,52 %,  

wymagany do osiągniecia poziom  co najmniej 50%; 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania – 12,63%, wymagany do osiągniecia  poziom nie więcej niż 

40% .  

Osiągnięte wskaźniki są obliczone na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm 

odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. 

 

Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

wytworzonych odpadów komunalnych w Gminie Nowe Miasto łącznie z kosztami obsługi 

administracyjnej za okres od. 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 538 531,19 zł.  

 

Na terenie Gminy Nowe Miasto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uzależnione były od  gospodarstwa domowego, w zależności od ilości osób zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów. Zgodnie z Uchwałą Nr 107/XVI/2016 
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Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r., w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach  

zamieszkałych w 2018 r. przedstawiała się następująco.  

 

Lp. 

 

Rodzaj gospodarstwa 

Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego 

selektywna zbiórka 

odpadów 

nieselektywna zbiórka 

odpadów 

1 1 - osobowe 20,00 zł 30,00 zł 

2 2- osobowe 25,00 zł 35,00 zł 

3 3 – osobowe i więcej 30,00 zł 40,00 zł 

 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi łączna wysokość należności z tytułu „opłaty śmieciowej” w 2018 roku ( wg stanu 

na 31.12.2018 r.) wyniosła: 

 przypis należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                             

- 549 350,00 zł; 

 wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 531 361,08 zł; 

 zaległości  na  dzień 31.12 2018 r. – 94 101,33 zł; 

 nadpłaty  na  dzień  31.12.2018 r. – 11 051,64 zł. 

 

W 2018 roku stosunku 207 właścicieli nieruchomości, którzy zalegali z opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystosowano upomnienia. Wobec dłużników, 

którzy nie dokonali wpłaty zaległości pomimo upomnienia zostały wystawione tytuły 

wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności. Wystawiono  50  tytułów 

wykonawczych.. 

W analizowanym okresie w Gminie Nowe Miasto nie realizowano inwestycji związanych                    

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

 

XXI. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o 3 jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej: Nowe Miasto, Latonice, Karolinowo. 
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Jednostka OSP Nowe Miasto liczy -  51 druhów 

Liczba wyjazdów do zdarzeń : 

 pożary – 27 

 miejscowe zagrożenia – 61 

Jednostka wyposażona jest w samochód  średni marki Steyer rok produkcji 1975, samochód 

ciężki marki MAN rok produkcji 2007 oraz w niezbędny sprzęt ratowniczy m.in. zestaw 

hydrauliczny do ratownictwa technicznego, motopompy, ponton, agregaty prądotwórcze, węże 

. 

Jednostka OSP Nowe Miasto jako jedyna jednostka OSP z Mazowsza otrzymała wyróżnienie 

w konkursie ,,Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi", którego organizatorem 

była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

W dniu 16.10.2018 r. Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA" rozstrzygnął konkurs 

grantowy „Moje miejsce na Ziemi". Wnioski o dofinansowanie złożyło ponad 1100 organizacji. 

Dofinansowanie otrzymały 293 projekty, na łączną kwotę 2001000,00 zł.  

W gronie laureatów konkursu znajdowała się również Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nowym Mieście której to projekt pod nazwą „ Jestem CZAD" uzyskał dofinansowanie. 

W roku 2018 członkowie OSP zorganizowali konkurs plastyczny „Jestem Czad” oraz 

pogadankę profilaktyczną w Zespole Szkół w Nowym Mieście. 

Dnia 30 września 2018 roku przedstawiciele z Jednostki OSP Nowe Miasto wzięli udział                      

w Spotkaniu Laureatów XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik oraz XXV Ogólnopolskiego 

Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania ,,Z dziejów OSP". Jednostka OSP 

Nowe Miasto wyróżniona została w wyżej wymienionych Ogólnopolskich Konkursach. 

Organizatorem Konkursów był ZOSP RP Zarząd Główny. Spotkanie odbyło się w Warszawie. 

Jednostka, która została laureatem drugiej edycji konkursu „Floriany 2018”. Jednostka 

otrzymała nagrodę główną w kategorii „Ochrona środowiska i ekologia” za co otrzymała, 

oprócz statuetki, również motopompę. 

 

Jednostka OSP  Latonice  liczy – 39 druhów 

Liczba wyjazdów do zdarzeń:  

 pożary - 12 

 miejscowe zagrożenia – 6 
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Wyposażona jest w  samochód ratowniczo-gaśniczy marki  JELCZ rok produkcji 1986 oraz  

sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. w motopompy, pilarki do drzewa, agregat prądotwórczy, 

węże tłoczne, drabiny. 

 

Jednostka OSP Karolinowo liczy – 30 druhów 

Liczba wyjazdów do zdarzeń: 

 pożarów – 7 

 miejscowe zagrożenia – 2 

Wyposażona jest  w samochód ratowniczo-gaśniczy marki  STAR rok produkcji 1985 oraz 

motopompy, pilarki do drewna, węże tłoczne, drabiny. 

W 2018 roku został przeprowadzony remont remizy strażackiej. Jednostka pozyskała na ten cel 

7 000,00 zł z Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku oraz 7 500,00 zł z budżetu Gminy Nowe 

Miasto. W ramach tych środków wyremontowano salę główną oraz toalety.   

 

XXII. PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

W 2018 r. na terenie gminy złożono 69 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, 

w tym 27 przestępstw związanych z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Czynów 

zabronionych stwierdzono: 

 przeciwko mieniu 21 (stanowiły 50%), 

 dotyczących przestępstw gospodarczych 5 (11,9%), 

 innych 2 (4,7%) 

Czynów zabronionych przeciwko zdrowiu i życiu nie stwierdzono. Największym problemem 

w Gminie Nowe Miasto są czyny zabronione dotyczące kradzieży z włamaniem do domków 

letniskowych. 

Straż gminna podjęła w 2018 r. 175 interwencji porządkowych. W ich efekcie w 174 

przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego, w jednym zaś nałożono 

mandat karny.  

Interwencje podjęto w przypadkach:  

 naruszania aktów prawa miejscowego (przepisów porządkowych) – 61 

 naruszania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 49 

 popełnienia wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 24 

 popełnienia wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 13 
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 popełnienia wykroczeń przeciwko zdrowiu – 11 

 popełnienia wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 9 

 popełnienia wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 6 

 naruszenia ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 3 

W 2018 r. straż gminna odebrała 136 zgłoszeń i zawiadomień.  

Funkcjonariusz straży gminnej uczestniczył m.in. w akcji edukacyjnej "Kręci mnie 

bezpieczeństwo...nad wodą”.  

Podjęte w gminie akcje informacyjne polegały w szczególności na przesyłaniu poprzez Gminne 

Centrum Alarmowe SMS (GCA SMS), a w uzasadnionych przypadkach także rozwieszaniu w 

miejscach publicznych komunikatów ostrzegawczych, związanych z zagrożeniami 

meteorologicznymi lub hydrologicznymi. Jednym z największych problemów w Gminie Nowe 

Miasto są bezdomne psy, które zagrażają ludziom, ale także i zwierzętom gospodarskim.  

 

Należy odnotować, iż systematycznie od kilkunastu lat spada liczba nowych, „dzikich” 

wysypisk śmieci. Działania tut. straży związane z monitoringiem ciężkiego transportu żwiru 

spowodowały znaczne ograniczenie niszczenia dróg gminnych. Zamontowane                                        

w newralgicznych punktach kamery monitoringu wizyjnego niewątpliwie wpływają na wzrost 

bezpieczeństwa mieszkańców, jak i gości naszej Gminy. 

 

XXIII. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 

W 2018 roku Wójt Gminy Nowe Miasto wydał: 

 57 zarządzeń, 

 4398 decyzji administracyjnych – 5 decyzji wydanych przez Wójta zostało 

zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z czego 4 decyzje zostały 

utrzymane w mocy, 1 została uchylona. 

Wobec organów gminy w 2018 roku nie zapadły wyroki sądów administracyjnych 

stwierdzające bezczynność organów ani uwzględniające skargi na akty wydawane przez organy 

gminy. 


