
PROTOKOL Nr VII/2019 


z VII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 28 czerwca 2019 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyl0 °godz.14.00, 


ZakOl1czono °godz. 16.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg zal,}c2onej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
3. Kierownik Refatu Organizacyjnego i Oswiaty - Mariola Bugalska 
4. Dyrektor Zesporu Szk6t - Edyta Jakubowska 
5. Dyrektor Sarn0r74dowego Przedszkola - Anna Banaszewska 
6. Kierownik GOPS - Marianna Czarnecka 
7. Dyrektor GOK - Janusz Prokopczyk 
8. Straznik Gminny - luliusz Wardzyflski 
9. Pracownicy Urzydu Gminy. 
10. Raca Prawny 
11. Mieszkaniec Gminy 

Pkt.l. 

VII Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodniczqcy Rady Marek Caliilski, 
kt6ry nastypnie przewodniczyl obradom Sesji. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania j 

podejmowarua prawomocnych uchwal. 

Pkt.2. 

przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski przedstawil porz<}dek dzienny, W nastypuj~cym 

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

5. 	 Raport 0 stanie Gminy Nowe Miasto za 2018 rok; 

11 debata nad raportem, 
2/ podjecie uchwaly w sprawie udzielenia wotum zaufania dla W6jta Gminy 
Nowe Miasto 

6. 	 Rozpatrzenie sprawozdania fioaDsowego Gminy Nowe Miasto wraz ze 
sprawozdaDiero z wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto za rok 2018 oraz 
zapozDanie si~ z informacj~ 0 stanie mienia Gminy Nowe Miasto, 

1/ prezentacja sprawozdania fiDansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto oraz z informacj~ 0 stanie mienia, 
2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozoDym przez 
W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 rok, 
3/ dyskusja 
4/ podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fmansowego 
i sprawozdania z wykonania budZetu Gminy za 2018 rok. 

7. Podj~cje uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy 

Nowe Miasto z tytulu wykonania budzetu gminy za 2018 rok, 


11 zapozn3nie Rady Gminy z Ucbwalit Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku 0 

udzielenie absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto za 2018 rok i opini~ 
Komisji Rewizyjoej Rady Gmioy Nowe Miasto dotycz~CJl -wykooania budZetu 
Gminy Nowe Miasto za 2018 rok, 
2/ przedstawienie opinii Regionalnej lzby Obrachunkowej 0 wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie udzielenia absolutorium 

W6jtowi Gmioy Nowe Miasto za 2018 rok, 

3/ dyskusja, 

4/ glosowanie nad ucbwalll w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy 

Nowe Miasto z tytulu wykonania budietu gminy za 2018 rok. 


8. Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloietniej Prognozy Finansowej Gminy 
N owe Miasto. 

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

10. Podj~cie uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na 
terenie Gminy Nowe Miasto 

11. Zapytaoia i oswiadczenia radnych. 

12 . Zamkni~cie obrad. 
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Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze projekty uchwal. ktore znajdujq siy porZ<}dku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostary pozytywnje zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

przewodniczqcy Rady Gminy poinfonnowal, ze zapoznal sil( z tresci'l protokolu z VI Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad . Nadmienil, ze protok6! by! wytoiony do 

wgl!ldu w Sekretariacie Rady i przed sesjl! w sali obrad. Radni mieli mozliwosc zapoznania siy z jego 

tresci4. Przewodniclljcy poinfonnowal r6wniez, ie do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek 

uwag do protokOhl z VI Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczqcy Rady poddat protok61 pod glosowanie. Glosowalo 15 radnych, oddano 15 

gtos6w ,,2a". 

Protok6! Nr VV2019 z dnia 22 maja 2019 roku 20stal przyjyty jednoglosnie i zostal podpisany 

przez PrzewodniczClcego Rady . 

Ad.pkt.4. 

W ojt Gminy powiedzial, - w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej : 

- zostal opracowany Raport 0 stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2018. 

Zostal opracowany przez naszych pracownik6w, kt6rym w6jt ztoZyl podzi«kowania, 

- podpisano wnOWy 0 powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014 - 20120, Osi priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje spoleczenstwa, Dzialanie 

3.1: dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczq realizacji 

projektu grantowego pn."Ja w intemecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 

kompetencji cyfrowych". 

Calkowity koszt reaUzacji projektu - 150 000,00 zl stanowi~cy 100% kwoty wydatk6w 

kwalifikowanych projektu. Okres realizacji projektu - 01.05.2019 - 14.11.2019. 

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 276 mieszkailc6w gminy, w dw6ch tematach 

szkoleniowych: "Rodzic w Internecie" oraz "Dzialarue w sieciach spolecznosciowych". 

L4Cznie odb~dq siC( 23 dwunastogodzinne szkolenia. Obecnie prowadzona jest rekrutacja 

uczestruk6w. 

- przeprowadzono konkurs na Dyrektora Zespolu Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym 

Midcie. Do konkursu stan~la jedna osoba - obecna Dyrektor. W wyniku przeprowadzonego 

konkursu zostala dyrektorem placowki, 

- ogloszono konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorz'lrl0wego im. Misia Uszatka w Nowym 

Midcie. Planowane posiedzenie komisji 19 lipiec br., 
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- dnia 23 czerwca br. odby! sit( VIII Jarmark Noworniejski - od przeszlosci do terainiejszosci. 

Na podstawie zawartego dnia 18.06.20 19r. porozumienia z Gmina Nowe Miasto oraz umowy 

z Gminnym Osrodkiem Kultury w Nowym MieSeie i Zarzqdem Wojewodztwa 

Mazowieckiego, w ramach wsp610rganizaeji przedsiywzit(cia spo1eczno-kulturalnego pod 

nazwa VIII Jarrnark Nowomiejski - ad przeszlosci do terainiejszosci, Wojew6dztwa 

Mazowieckie pokrylo koszty pokrylo koszty oprawy artystycznej wydarzenia oraz obslugi 

technicznej do l,!-cznej kwoty 29 950,50 zl, 

- padpisana zostala umowa na wynajycie terenu nad zalewero Nowomiejskim na imprezy na 

kwoty 2 706,-zt zajedna imprezy, 

- podpisana zostata umowa na montaZ paczkomatu. Znajdowal bydzie sit( przy Zespole Szk6-l 

na ulicy Ciechanowskiej, 

- Sl:} malowane pasy na ulicach Nowego Miasta, 

- wyloniono wykonawcy na realizacjy zadania: Modemizacja Boiska Spartawego w Nowym 

Miescie, fanna Dach Lux Konrad Wiktorowicz z Kr6lewa, 

- atrzymalismy dofinansowanie z Urzt(du Marszalkowskiego na zadanie z Mazowieckiego 

{nstrumentu Aktywizaeji Sol'ectw Mazowsze 2019 MIAS: zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej - Wesoly Krasnal - solectwo Szczawin-Adamowo - kwota przyznanej pomoey 10 

tys. zl, 

- ogloszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykananie robot 

budowlanych polegaj'leych na wykonaniu instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Nowe Miasto w ramach projektu Obnizenie poziomu niskiej emisji i poprawa 

jakosci powietrza poprzez wymiany urzqdzen grzewczych w indywidualnyeh gospodarstwaeh 

domowych na terenie gminy Nowe Miasto, 

- ogloszono przetarg na realizacje zadania: Ksztahowanie przestrzeni publicznej poprzez 

przebudowy terenu przy ulicy G10wny Rynek w Nowym Miescie, 

- odebrano inwestycje w ramach zadania Budowa przepustu na rzece Tatarka w ci~gu drogi 

gminnej w miejseowosci Kubice, wykonawca zadania byla finna przedsiybiorstwo 

Budowructwa MOSTAR BUDOWNICTWO Sp. z 0.0. Boriki - kwota umowy 193911,71 z1. 

- wyloniono wykonawcy zadania: usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawieraj'lcych 

azbest z terenu gminy Nowe Miasto - finna RENOVO z lodzi - kwota 19482,51 Z!, 
dofinansowanie 50% z WFOS i GW, 

- og10szono nowy nabor na zadanie: usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawieraj'lcych 

azbest, wnioski mozna sklada6 do Urzydu Gminy do 30 lipca br. , 

- w6jt uczestniczyl wielu imprezach z okazji Dnia Dziecka, 

- po raz kolejoy odbyt sit( Plener Malarski organizowany przez Paniq Redaktor Katarzynt; 

RUlky i Kolo Gospodyn Wiejskich w Nowym MieScie, 

zamontowano w ciqgu drogi Anielin-Szczawin lampt( solamq. Na razie swieci bardzo dobrze. 

Nie wiemy jak bt(dzie zachowywac siy w ok.resie jesienno-zimowym. JesJi spetni oczekiwania 

to bydziemy myslec 0 oastypnych. 
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Ad.pkt.5. 

Przewodnicz~cy Rady Grniny oglosil, ze obecnie przystypujemy do debaty nad "Raportem 0 

stanie gminy Nowe Miasto w roku 2018". 

Jako pierwszy glos zabral Wiceprzewodnic~cy Rady Jaroslaw Ebert. Powiedzial, ze bardzo 

waznym dla naszej gminy dokumentem okreSlajl'jcym priorytety i cele polityki rozwoju 
spoleczno-gospodarczego jest "Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Nowe Miasto na 
lata 2015 - 2024". lest on istotny i wa.zny dla rozwoju Gminy. Strategia nie ogranicza sil( w 

swych zapisach wylqcznie do zadail realizowanych przez gminne wladze samofZ<}dowe. 
Dokument ujrnuje r6wniez zapisy, kt6re maj'l bye wyzwaniem dla calej spolecznosci lokalnej 
i wszystkieh instytucji dzialaj~cyeh na terenie gminy. 

Powiedzial, ze podjyto wiele dzialan w celu realizacji zadail strategicznych ale jeszcze wiek 

przed nami . Strategiy bcrdziemy realizowac do 2024 roku. Wiceprzewodnic~cy Rady wyrazil 
nadzieje, Ze uda siy osiqgn'lc zamierzone cele. Przed naszym samorz'ldem jeszcze wiele do 

zrobienia, ale pomimo nieduzego budzetu grnina picrknieje i jest czysta. Oznajmil, ze w jego 

ocenie rozwija siy i zrnierza w dobrym kierunku. Ponadto dodal, ze nie spotkaJisrny siy tu po 

to zeby ocenia6 przedlozony przez W6jta Raport. Debata rna dotyczye jego dzialalnosci, 
rozwoju gminy oraz jej potrzeb. Jeden rok to malo na realizacje dUZych inwestycji dlatego 
raport wskazuje r6wniez zamierzenia na lata kolejne. 

Radny laroslaw Ebert odni6s1 siy jeszcze do spraw administracyjnych reaJizowanych przez 

w6jta. W6jt wydal 4398 decyzji administracyjnych z czego tylko jedna zostala uchylona. 

Wobec organ6w gminy nie zapadly wyroki sqd6w administracyjnych, stwierdzaj'lCe 
bezczynnosc organ6w ani uwzglydniaj<)ce skargi na akty wydawane przez organy gminy. 

Stwierdzil, ze swiadczy to w jego oeenie 0 wysokim poziomie uslug adrninistracyjnych w 
naszej gminie. 

Radny Piotr Kolpaczewski dopytywal w6jta 0 koszty: utrzymania administracji, wyjazd6w 

w6jta samochodem sMbowym, rozniesienia przez urzydnik6w - jak to okreslil - gazetek 
reklamowych w kampanii wyborczej . M6wil r6wniez 0 tym, ie w gminie nie rna funduszu 

soleekiego i raport nie odzwierciedla rozbicia na poszczeg61ne wioski. Dopytywal w6jta min. 
o garaZ nowomiejskiej straZnicy OSP tj. czy budynek jest odebrany i ubezpieczony. 

Nastypnie glos zabrala radna Hanna BafeItowska, kt6ra powiedziala, ze Raport 0 stanie gminy 

w roku 2018" jest to material obszemy i odnoszqcy siy do wielu obszar6w funkcjonowania 

gminy. 

OdniosJa siy m.in. do edukacji w Gminie Nowe Miasto. Zaznaczy!a, ze duZym plusem jest to, 
ze rnamy Przedszkole Samorz",dowe, wczesniej 4-oddzialowe, obecnie 5-oddzialowe, kt6re 

zapewuia miejsca dla wszystkich dzieci zgloszonych podczas rekrutacji. Nadrnienila, ze 
niepokojqcy jest fakt, ie tak malym zainteresowaniern cieszy siy szkola wielozawodowa. 
Okazuje siy, ze w czasach kiedy bardzo brakuje fachowc6w mlodziez stawia na wyksztalcenie 
srednie. Po przeprowadzeniu analizy wydatk6w na o5wiaty w roku 2018, widac jak duze 
pieniqdze z wlasnych dochod6w gmina przeznacza na utrzymanie plac6wek oswiatowych. 
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Udzial budZetu gminy w kosztach przeznaczonych na oswiat« to ai 33%. Do utrzymania 

Zesporu Szk6l w Nowym Miescie w roku 2018 z dochod6w wlasnych doloZyla 874 552,00 zl, 
do przedszkola 793 619,00 Z1

Podkreslila, ze przy wydatkach budietu w roku 1918 - 18 318 940,00 zl wydatki poniesione 

na oswiatcr to 6 113 667,00. to bardzo duzo, ale mamy swiadomosc, ze wydatk6w nie da Sly 

zmniejszyc wrycz przeciwnie. plac6wki oswiatowe podkreslila, wymagajE/ jeszcze wiykszych 
naklad6w. 

Radna Hanna Bafeltowska pokazala w swojej wypowiedzi jak niewiele w budzecie pozostaje 
na inwestycje. Takich gmin jak nasza nie stac na realizowanie duzych projelct6w. Dlatego 

musirny zaei~ga6 kredyty ale rowniez m'ldrze wybierac inwestycje do real izacj i, Musz() bye 

one bardzo waine dla spolecznosci lokalnej oraz chronic gmincr przed nalozeniem kar 
szezeg61nie w zakresie ochrony srodowiska. 

Radna Bafeltowska podkresli!a, ze w lataeh ubieglych jak i roku 2018 wladze gminy przyjyfy 

dobre priorytety w zakresie wyboru realizowanych inwestycji. Podkreslila, ze " pragnien i 
wizji mozemy mid wiele, mozliwosci zaS nie". 

Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Hanna Bafeltowska powiedziala, ze po 
przeanalizowaniu calego raportu ocenia dzialania W6jta Ominy Nowe Miasto bardzo dobrze. 

UwaZa, ze zasluguje na zaufanie i przyzwolenie na dalsze kierowanie Gminct-. 

Radny Piotr Kol:paezewski powiedzia!, ze otrzymalismy dofinansowanie na plac zabaw w 
Szczawinie i czy program przewidywal inne wioski. Dlaczego z Goscimina zostal 

przeniesiony sprzyt z placu zabaw przy szkole do Nowego Miasta. Zapytal tez, ezy 
wiceprzewodnicZ4ey Rady poprzedniej kadencji pelni} tei: funkcjy kierowcy asp w 

Karolinowie. 

Nastypnie glos zabral radny Adam Oporski, powiedzial, ze gmina rna do dyspozycji niewielki 

budzet, mimo to realizuje tak ogromnq inwestycjy jake} jest budowa oczyszczalni sciek6w i 

kanaJizacja, kt6rej koszt wynosi niemal lyle co ealoroczny budZet gminy ezyli prawie 22 mIn 

zt, z czego polowy stanowi6 bydzie dofinansowanie, kt6re udalo si~ pozyskac. 

Stwierdzil, ze pomimo talc duzej inwestycji udalo si« r6wniei: zrealizowac inne inwestycje, co 

prawda mniejsze, chot rowniez bardzo wtine. Sf) to: 


- budowa drogi Zolydowo-Popielzyn Dolny, odeinek okolo 2 km za blisko p6t miliona zl z 


budi:etu gminy, 


- monitoring przy uliey GI6wny Rynek, prawie 15 tys. zlotych, 

- moderuizacja Agronom6wki ok. 117 tys.z~, 

- wykonano dokumentacjy pod inwestycje: przepust na rzece Tatarce w Kubieach, kt6ry juz 
zostal zakonczony, modemizacja boiska sportowego, budowa wodocjqgu na uliey Tatarsk.iej i 

Kr61ewskiej. 

PodkresJil, ze powyzsze inwestycje to dUZy sukces gminy, zwazywszy na gl6wn'l inwestycjy. 
Mirno tego gmina nie zwalnia i na obecny rok zaplanowa!a rowniez istotne inwestycje jak: 
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- budowa drogi W61ka Szczawiiiska-Modzele Bartlomieje Iprzedsiywziycie pochlonie ok. 
miliona zlotychl, 

-roodemizacja boiska sportowego, 

- przebudowa G16wnego Rynku, 

- dokonczenie modemizacji Agronom6wki. 

Zaznaczyl, ze SI} to mniejsze inwestycje ale pieni'Jdze na nie r6wniez trzeba wyjqC Z w1asnego 
budtetu. Gmina nie zwalrua temp a - idzie dalej. 

Wiceprzewodruczqcy Rady laroslaw Ebert dodal, ze budowa oczyszczalni to koniecznosc 

oraz Sq prowadzone rozmowy w sprawie gazyfikacji Gminy Nowe Miasio. Wyznaczony 
termin to 2027 rok. 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal jakie kierunki rozwoju i aktywjzacji wsj podejmie W6jt w 

ciqgu najblizszych 5 lat. 

PrzewodniczI}cy Rady Marek CaJinski powiedzia!, ze w iej chwili debatujemy 0 raporcie 

gminy za 2018 rok a nie °strategii na lata nastypne. 


Radny Piotr Kolpaczewski dodal, ze gmina nie wyodrybnila srodk6w na fundusz solecki, a we 


wszystkich grninach jest on tworzony. 


Zabieraj<}C glos W6jt Gminypowiedzial, ze my realizujemy to co zaplanowalismy. Nieprawdl} 


jest to, i:e tylko nasza gmina nie wydzielHa srodk6w na fundusz solecki. Takich gmin jest 


wiele. Nasza grnina dysponuje tylko ok. 800 iys . zl. srodk6w wlasnych na inwestycje. Polow~ 


tej sumy wynosilby fundusz solecki. Nastqpilo by rozdrobnienie srodk6w finansowych, a my 


musimy prowadzic inwestycje. Nie moglibysmy nie zrobie przy rozdrobruen.iu funduszy 


soleckich, my jesiesmy jednl} z najmniejszych gmin w wojew6dztwie. 


Odnosn.ie garaty OSP Nowe Miasto - to powstal on za poprzedniego W6jta i byl uZytkowany 


od 2007 roku. Zadziwiajqcym jest ze, teraz powziyto informacjy, ze garaZ rue rna odbioru 

technicznego. W tej sprawie rozmawialismy juz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru. 


W6jt podkreslil, ze obejmujqc funkcjt; W6jta budynek byl jUl: uzytkowany, wit;c ruc na to rue 

wskazywato, ze nie byly dopelnione fonnatnosci. 

Odnosrue wiceprzewodnic24cego rady poprzedniej kadencji, to kontrola rue zarzucila 

rueprawidlowosci. Natomiast sprzt;t z placu zabaw po szkole W Goscirninie Wielkirn zostal 

przeniesiony do parku na Zielonym Rynku w Nowym MieScie, z uwagi na to, :ie korzysta z 

tego duzo wi~cej os6b i teren jest monitorowany. 

W6jt powiedzial, ze tadne gazetki reklamowe nie byly roznoszone przez pracownik6w 
grn.iny, jedyrue sprawozdanie za olaes kadencji 2014-2018, kt6re w6jt rna obowiqzek 

przedloZyc rnieszkancom Gminy. 

W debacie nad raportem g10s zabral mieszkaniec Nowego Miasta s(j.Siaduj'lcy z zalewem Pan 
Mowil 0 uciffiliwoscia.ch zwiqzanych z niedzielnymi imprezami nad 

zalewem, argwnentuj'lc, ze obowi<}Zuj'lce przepisy dotyczqce ciszy nocnej rue s<} 
przestrzegane. Podawal r6zne przyklady - m.in. samochodowych wyscig6w i pytal, co wojt 
robi w kierunku zapewnienia bezpieczenstwa mieszkaneom. Dodawal, ze nie katdy Zyje 
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imprezami, w niedzielne noce rue moma spac, a w poniedzialek wicrkszosc musi p6jsc do 

pracy. 

PrzewodnicZ<}cy rady Marek Calinski m6wil, ze owszem problem jest, ale imprezy ciesz<! 

zainteresowaniem mieszkanc6w 0 odbywajq siy 10 razy w roku. 

Wlascicielka jednej z posesji dodala, ze gdy kupowaJa dzialkcr, nikt jej rue informowat, iz 

byd'l nad zalewem organizowane imprezy, a teraz w dill, gdy imprezy siy odbywaj'l, nie rna 

czym oddychac od spalin i musi uciekac do Warszawy. 

W6jt powiedzial, ze w ciqgu wczesniejszych lat negatywnych sygnal6w na temat imprez rue 

bylo i moze problem zostanie rozwi¥any, gdy powstanie amfiteatr, co jest planowane w 
przyszlosci. 

Wobec powyzszego przewodnicZ<}cy Rady przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- udzielenia wotum zaufania dla Wojta Gminy Nowe Miasto. 

Ucbwa'a Nr 83NIIJ2019 zostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w IJ 5 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - J2 radnych, przeciw - 2 
radnych i wstrzymalo si~ - ) radny i stano wi wraz z glosowaniem imiennym zal<!cznik nr 1 

do protok6lu. 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnicZ4cy Rady Gminy Marek Calinski powiedzial, ze wszyscy radni otrzymali 


sprawozdanie roczne z wykonania budZetu Gminy Nowe Miasto za 2018 rok. Byto one 


analizowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28 maja be wsp6lnie z 


pozostalymi komisjami w dniu 26 czerwca 2019 roku. 


Pan Marek Calinski odczytat Zarz'}dzenie NT 13/2019 W 6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 


27 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto 


za rok 2018. 


Sprawozdanie finansowe Gminy Nowe Miasto obejmuje: bilans z wykonania budZetu gminy 


Nowe Miasto, l'lczny bilans jednostek budZetowych, l~czny rachunek zysk6w i strat jednostek 


budzetowych, !,!czne zestawienie zmian Slanu funduszu jednostek budzetowych. 


Sprawozdanie zostalo przes1ane radnym Rady Gminy i przestane do Regionalnej Izby 


Obrachunkowej, gdzie uzyska!o pozytywn'l opini«. 


Zarz'ldzenie wraz z rocznym sprawozdaniem stano wi zahl-cznik nr 2 do protok6lu. 


Nast«pnie odczytal Uchwat~ Nr Ci .132.20 19 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 


Obrachunkowej w ,Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii 0 
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przedloZonym przez W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 

rok wraz z uzasadnieniem. 

Uchwala RIO stanowi zat,!cznik nr 3 do protokohI. 

PrzewodnicZ4cy Rady Gminy otworzyl dyskusjc; nad sprawozdaniem. Radni nie zabierali 

glosu poniewaZ sprawozdania szczeg61owo byly omawiane i dyskutowane na posiedzeniach 
komisji. 

Wobec powyzszego PrzewodniczGlcy Rady przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budZetu Gminy 
za 2018 rok. 

Uchwala Nr 84Nllf2019 zostata podj~ta wi~kszosci~ gtosow 115 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 12 rodnych i wstrzymalo si~ 

- 3 radnych i stanowi zal,!cznik nr 4 do protok61u. 

Ad.pkt.7. 

W tyro punkcie Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosi! Przewodnicz~cego Komisji 

Rewizyjnej radn~ Hanny Bafeltowsk'l 0 przedstawienie Uchwa~y Nr 112019 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 roaja 2019 roku w sprawie wniosku 0 

udzielenie absolutoriwn W6jtowi Gminy Nowe Miasto za 2018 rok wraz z uzasadnieniem i 
opiniGl Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto dotycz'lc~ wykonania budZetu Grniny 

za 2018 rok. 

Uchwala Komisji Rewizyjnej stanowi zai'lcznik nr 5 do protok61u. 

PrzewodnicZ<lcy Komisji Rewizyjnej odczytal uchwalcr oraz Opinicr Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Nowe Miasto dotycz~cl} wykonania budzetu Gminy za 2018 rok. 

Przewodnicz~cy komisji w uzasadnieniu opinii powiedzial, ze W6jt Gminy realizujC:")c 

zadania zwi~e z wykonaniem budzetu gminy za 2018 rok, kierowal siy zasadt} celowosci, 

legalnosci, rzetelnosci i oszcz~dnosci w gospodarowaniu srodkami publicznymi. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyzsze daje podstawtr do wyrazenia pozytywnej opinii 0 

realjzacji budzetu Gminy Nowe Miasto za 2018 rok i wyst'lpil do Rady Gminy z wnioskiem 0 

udzielenie absolutorium W6jtowi. 

Opinia stanowi zalC:")cznik or 6 do protok6lu. 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydala pozytywn'l opin.icr 0 sprawozdaniu z wykonania 

budZetu. 
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Przewodnicz<lcy Rady Gminy odczytal treSc Uchwaly Nr Ci.l83 .2019 Skladu Orzekaj¥ego 

Regionalnej Jzby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28.05.2019 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto wraz z uzasadnieniem. 

Powyzsza uchwa!a stanowi zal~cznjk nr 7 do protok6fu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przypomnial zgodnie z art.28a ust.2 ustawy 0 samorL4dzie 

gminnyrn Rada Gminy podejmuje uchwa!Cf bezwzglydn~ wiykszosci~ glos6w ustawowego 
skladu rady gminy. 

Przewodnic~cy Rady Gminy przedstawH projekt uchwaly w sprawie: 

-udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Nowe Miasto z tytulu wykonania budZetu 
groiny za 2018 rok. 

Radni jednomyslnie pozytywrue ocenili dzialalnosc W6jta i bezwzglydnq wiykszosci'l glos6w 

przyjyli stosOWTI(} uchwa!Cf. 

Ucbwala Nr 84NII/2019 zostala podj'tta wi'tkszosci~ glos6w /15 obecnych na sesji 
radnych- uslawowy sklad rady - 15 radnych - glosowa/o "za" - J2 radnych, " przeciw" - 1 i 
wstrzymalo silj! - 2 radnych j stanowi zalqcznik nr 8 do protok6J:u. 

Przewodnic~cy Rady Marek Calinski oraz wszyscy obecni z~oZyli gratulacje W6jtowi 

Gminy - Slawomirowi Zalewskiemu. Zyczyli dalszego zapalu i chyci do dalszej pracy na 

rzecz Gminy Nowe Miasto. 

Ad.pkt.8. 

PrzewodnicL4cy Rady Gminy przedstawi1 projekl uchwaly w sprawie: 

- spraw;e zmiany Wieloletoiej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Wielkosci wykazane dla roku 20 19 s~ zgodne z Uchwal<t- budzetowC} Gminy Nowe Miasto, 

natomiast przewidywane wielkosci finansowe w okresie od 2020 do 2029 roku (zgodnie 


z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach pUblicznych) 54 
oszacowane prognostycznie. 

W 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 25.568.172,34z1 w tym: 

dochody biez.qce w kwocie: 19.846.370.34zl. 

dochody maj~tkowe w kwocie: 5.721.802,OOzl. 
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Wydatki og61em na rok 20 \ 9 pJanuje siC; w kwocie 29.623.352,34zl. w tym: 

wydatki biezqce w kwocie: 18.493.050,34z1. 

wydatki maj'1tkowe w kwocie: Il.130.302,OOzl. 

Zmienily si~ dochody maj:}tkowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zwi¢u 


z rezygnacjq Z realizacj~ projektu pn."System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi w Powiecie Plonskim". 


Gmina pozyskala dotacjy Z Wojew6dztwa Mazowieckiego na realizacjcr zadania pn. 


"Modemizacja drogi gminnej nr 30065 W W61ka Szczawiilska, Henrykowo, Czamoty" w 

wysokosci 160.000,00zl i uzupelnila nakJady finansowe srodkami wlasnymi w wysokosci 


640.000,00z1, (w 2019 kwota 1.040.000,00zt, w 2020 kwota 100.000,00zl) - jest to odcinek 


drogi, kt6ry objcrty jest zadaniem inwestycyjoym pn. "Przebudowa drogi gminnej W61ka 


Szczawiilska - Modzele Bartlomieje". Gmina zlozyla wniosek 0 dofinansowanie zadania w 


ramach Funduszu Dr6g Samorz<}dowych od Wojewody Mazowieckiego. 


Wydatki bie2~ce: po zmianach wydatki bieZqce wynoszq 28.493.050,34z1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki bieZqce na programy, projekty 


lub zadania pozosta1e, kt6rych kontynuacja niezbydna jest do zapewnienia ciqglosci realizacji 

zadan zgodnie z zal~czn.ik.iem nr 2 w kwocie 650.000,00 zJ. - bez zmian. 


Wydatki maj:}tkowe: obecnie wydatki maj'ltkowe na rok 2019 planuje SlY w kwocie 


11.130.302,00zl na przedsicrwzicrcia wieloletnie. 


Dokonano zmian kwot wydatk6w na zadaniu pn: "Przebudowa drogi gminnej W61ka 


Szczawiftska - Modzele Bart1omieje". Plan wydatk6w na przedsicrwzicrda wieloletnie zgodnie 


z zal~cznikiem nr 2. 


W Wieloletniej Prognozie Finansowej ZfOlame ulegJy zaplanowane kwoty wydatk6w 


biez~cych oraz majqtkowych. 


W okresie objcrtym Wieloletn.it} Prognoz"l FinansowC) na lata 2019-2029 spdniony jest 


wskainik z art. 243 uofp. 


2019 rok - dane Sq zgodne z Uchwalq budzetow~ Gminy Nowe Miasto, 


Kolejne lata zaplanowane prognostycznie w odniesieniu do wykonarua planu dochod6w i 

wydatk6w za lata ubiegle. 


Ucbwala Nr 86NIlJ2019 zostala podj'rta wi~kszosci:} glosow /15 obecnych na sesji 
radnych- usfawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 12 radnych i wstrzymalo si~ 
- 3 radnych i stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosowania - zal'}cznik nr 9 do 

protok6lu. 
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Ad.pkt.9. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawi! projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej oa rok 2019. 

Wprowadza siy zmiany w planie dochod6w budietu gminy na 2019 rok, zgodnie 

z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 

• zwi~ksza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty 193.665,00zJ. 

• zmniejsza siy dochody budzetu gminy 0 kwoty 16.688,00z1. 

Plan dochod6w budzetu gminy og6!em wynosi 25.568.172,34z1 w tym: 

• dochody biezqce w kwocie 19.846.370,34z1
• docbody majqtkowe w kwocie 5.721. 802,00z1. 

Uchwala Nr 87NU/2019 zostala podj~ta wi~kszosci~ glosow /J 5 obecnych na sesji 
radnych- uslawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 12 radnych i wstrzymalo si? 
- 3 radnych i stano wi ona wraz z imiennych wykazem glosowania - zalqcznik or 10 do 
protok6hI 

Ad.pkt.lO. 

przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Nowe Miasto 

Projekt niniejszej uchwaly uzyskal pozytywnq opiniy PaiIstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanit.amego w P!onsku pismo nr HKN.030.1.15.20 19 z dnia 17 czerwca 2019 roku. 

Podjycie przedmiotowej uchwaly wynika z koniecznosci dostosowania zapis6w reguJaminu 

na terenie Gminy Nowe Miasto do wymog6w Planu Gospodarki Odpadami dla 

wojew6dztwa mazowieclciego 2024 (PGO WM 2024). 

TreSe Regularninu stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly pozostaje w relacji z Planem 

gospodarki odpadami dla wojew6dztwa mazowieckiego 2024 uchwalonym uchwalq NT 3/19 

Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Zgodnie z art. 4 USt. 3 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach rada gminy jest 

obowi<}Z1ll1a dostosowaC regulamin do wojew6dzkiego pJanu gospodarlci odpadami w 

terminie 6 miesiycy od dnia uchwalenia tego pJanu. 

Biorl}c pod uwagy powyzsze podjycie przedmiotowej uchwaly jest zasadne. 
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Uchwala Nr 88NIII2019 zostala podj~ta jednoglosnie Ig!osowalo 15 radnych, glosOw "za" 

- 15, przeciw nie by to i glos6w wstrzymuj'lcych nie byJol i stanowi za1llcznik Nr 11 do 

protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.ll. 

W tym punkcie nie poruszano z.adnych spraw. 

Ad.pkt.12. 

Wobec wyczerpania porz'ldku dziennego obrad Przewodniclllcy Rady Gminy Marek Calinski 
dzi<;:kuj!:1c wszystkim zebranym - zakoitczyl obrady VII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 
slowami: "zamykam VII SesjC( Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok6~ zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

@1M~ 
Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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