
PROTOKOL Nr VIII/2019 


z VIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 12 sierpnia 2019 roku 


Wiejskim Osrod ku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.00. 


Sk!ad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 13 radnych wg zal,)czonej Iisty obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczyilska 
3. Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 
4. Raca Prawny - Agnieszka Wolinska 

Pkt.1. 

VIn Sesjcr Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz'lcy Rady Marek Cali6ski, 
kt6ry nas1ypnie przewodniczyl obradom Sesji. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wbdne do obradowania 
podejrnowania prawomocnych uchwa!. 

Pkt.2. 

PrzewodniczGj.cy Rady Gminy Marek Calinski przedstawi! porZ'ldek dzieMY, w nastypuj,!cym 
brzmieniu : 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocoosci obrad. 
2. Przedstawienie pOnJldku obrad. 
3. Przyjcrcie protokolu z VII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. Joformacja Wojta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
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5. 	 Podj'rcie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GmiDY 
Nowe Miasto. 

6. 	 Podjflcie ucbwaly w sprawie dokonaDia zmiaD Ucbwaly budzetowej Gminy 
Nowe Miasto DB rok 2019. 

7. 	 Podjecie ucbwaly w sprawie utwo ....J:enia samorz~dowej jedDostki budzetowej po. 
"GmiDny Zaklad Komunalny w Nowym Miescie". 

8. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu pO. "Aktywny w szkole 
kreatywny w Zyciu". 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie planu sieci publicznycb szk61 podstawowycb 
prowadzonych przez Gmin'r Nowe Miasto orsz okrdlenia granic obwod6w 
publicznych szk61 podstawowych od 1 wrzesDia 2019 roku. 

10. Podj'lcie uchwaly zmieniaj~cej uchwat~ Nr 88NIJ/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z 
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprswie RegulamiDu utrzymania czystosci i porz~dku Da 
tereoie Gmioy Nowe Miasto. 

11. Zapytania i oswiadczenia radDych. 

12. Zamkni'rcie obrad. 

Przewodniczqcy Rady poinforrnowal, ze projekty uchwaJ. ktore znajdujq siC( porzqdku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pOZy1ywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

PrzewodnicZ(}cy Rady Gminy poinformowal, ze zapozna! siy z tresciq protokoru z VII Sesji 

Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok61 byl wylozony 

do wglC}du w Sekretariacie Rady i przed sesjq w sali obrad. Radni mieli mozliwosc 

zapoznania sit; z jego tresci<}. Przewodniczqcy poinformowa! rowniez, Ze do dnia dzisiejszego 

nie wniesiono jakichkolwiek uwag do protok61u z VII Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz~cy Rady poddal protok6! pod glosowanie. G~osowa~o 13 radnych, oddano 12 

glosow "za" i 1 radny wstrzymal siy od gtosowania. 


Protok61 Nr VU/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku 20stal przyjyty jednoglosnie i zostaJ 


podpisany przez Przewodniczqcego Rady . 


Ad.pktA. 

W 6jt Gminy powiedzial, Ze W okresie dzialalnosci miydzysesyj nej: 
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- na Sekretarza Gminy powo!ana zostala Pani Mariola Bugalska, 

- przeprowadzono konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorz(j,dowego 1m. Misia Uszatka 
w Nowym Miescie. Do konkursu stanyla jedna osoba. W wyniku przeprowadzonego 
konkursu dyrektorem plac6wki zosta~a Pani Agnieszka Koscielska, 

- w ramach projektu grantowego pn. "Ja w intemecie. Program szko1eniowy w zakresie 
rozwoju kompetencji cyfrowych" zostalo jui: przeszkolonych 120 mieszkailc6w gminy, 
w dw6ch tematach szkoleniowych: "Rodzic w internecie" oraz "Dzialam w sieciach 
spo-l'ecznosciowych". Nadal prowadzona jest rekrutacja uczestnik6w, 

- w druu 8 sierpnia 2019 roku zostalo przeprowadzone postypowanie egzaminacyjne dla 
nauczycie1a wspomagaj(j,cego z Zesporu Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie 
ubiegajl:}cego siy 0 awans na stopien nauczyciela mianowanego, 

- wniosek "Alctywny w szkole - kreatywny w Zyciu" zlozony w dniu 15 listopada 2018 roku 
w ramach Osi priorytetowej: Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialania: Ksztalcenie i rozw6j 
dzieci i mlodzieZy, Poddzialania: Edukacja og61na zostal oceniony pozytywnie i skierowany 
do dofinansowania. Zostaly z~ozone dokumenty niezbydne do podpisania umowy. Czekarny 
na wyznaczenie tenninu podpisania umowy. 

Okres realizacji projektu - 01.09.2019 - 30.06.2019 
Wartosc og6lem - 384080,00 zl 
Dofinansowanie - 3647480,00 zl 
Wklad wlasny - 19 332,00 zl (wktad wlasny niepieniyZnY w postaci udostypnienia sal na 
zajycia) 

Zakres wsparcia: 
- zajycia rozwijaj'lce wiedzcy i umiejytnosci uczni6w 
- zaj«cia wyrownuj(j,ce dla uczni6w slabszych 
- wsparcie terapeutyczne, warsztatowe oraz og6lnorozwojowe 
- wsparcie dla nauczycieli potrzebujqcych szkolen rozwijajqcych kompetencje 

odpowiadaj(j,ce potrzebom edukacyjnym ich wychowank6w 
- doposazenie bazy dydaktycznej poprzez: wyposazenie szko1nej pracowni matematyczno

przyrodniczej, wypoSaienie szkoly w sprz((t komputerowy, w tym zakup pomoey do zajyc Z 

robotyki, wyposaZenie szkoly w sprz~t dla uezni6w 0 specjaJnych potrzebach edukacyjnych, 

- w zwi¥ku ze zlozonym w dniu 14 maja 2019 roku wnioskiem 0 przyznanie pomocy 

finansowej, w dniu 11 lipca 2019 roku zostala podpisana umowa 0 udzieleniu pomocy 

finansowej ze srodk6w budzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019". przedmiotem umowy jest 

udzielenie Gminie Nowe Miasto pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pod nazw~: 

"Czyste powietrze w plac6wkach oswiatowych z terenu Gminy Nowe Miasto". W ramach 

zadania p1anuje sj~ zakup 8 oczyszczaezy powietrza. Pi((c z nich zostanie ustawionych w 
Przedszkolu Samorzqdowym im. Misia Uszatka w Nowym MieScie, a trzy w klasach r-III 
Szkoty Podstawowej w Zespole Szk61 im. lntegracji Europejskiej w Nowym Mie~5cie. 

Zakupione oczyszczacze bydq przeznaczone do pracy na powierzchni do 100m2 ka.zdy. 

Warstwa po warstwie oCZYSZCZq powietrze ze smogu, wirus6w, bakterii i alergen6w. 
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Calkowila wartosc zadania - 36 480,00 z1 
Dofinansowanie - 18 240,00 zl 

- 1 1 lipca br. zostala podpisana umowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Solectw Mazowsze 2019 na urzqdzenie placu zabaw w solectwie Szezawin- Adamowo. 
K wota dofinansowania 10 tys. zl. Ca!osc zadania 20.500 zl, wykonanie do dnia 31 
paidziemika 2019 roku, 

- dnia 15 lipca br. podpisano umOWy na realizacje zadania "Usuwanie i unieszkodljwianie 

wyrob6w zawieraj'lcyeh azbest z terenu gminy Nowe Miasto" z Wojew6dzkiego Funduszu 

ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwoty 9741 ,-li. 

Do tej pory odebrano 60 ton azbestu z 24 posesji, 


- zostal zamontowany paczkomat przy Zespole Szk6! w Nowym Midcie na uliey 
Clechanowskiej, 

- ogloszony zostal przetarg na prLebudowy G16wnego Rynku, 

- odbylo siy postypowanie przetargowe na wykonanie usrugi w zakresie dowozu dzieci do 
szk61 z terenu gminy Nowe Miasto na rok 2019 - 2020. Wygrala firma "Przew6z Os6b Adam 
Klimkiewiez" , 

- odbylo siy postypowanie przetargowe na zadanie "Koncepeja budowy sieei publicznych 
punkt6w dostypu do lntemetu w ramaeh projektu WiFi4EU w Gminie Nowe Miasto". 
Calkowity koszt zadania ze srodk6w zewny1rznych 63 500,-zt, 

- wsp61nie z W6jtem Gminy Plonsk i W6jtem Gminy Sochocin wystosowano pismo do 
Urzydu Marszalkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogj Nowe Miasto - Koloutb -
Nonsk, 

- dnia 20 lipca br. odbylo siy spotkanie z mieszkaneami Gminy w sprawie budowy przyl~czy 
do sieci kanalizacyjnej 

- wykonany zostal projekt na budowy drugiej cz~sci chodnika w miejscowosci Latoniee, 

- sprawa garai:u OSP Nowe Miasto zostala umorzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, 

- rozpoczyla siy modernizacja Stadionu w Nowym Miescie. 

Ad.pkt.S. 

Przewodniez~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 
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W tym mleJSCU glos zabral radny Piotr Kolpaczewski, ktory poruszyl sprawy funduszu 

sokckiego, dlaczego nie jest wydzielony na poszczeg6lne solectwa. UwaZa, Ze srodki te rue 

Sl:} wykorzystane przez wioski. Na plac zabaw w Szczawinie byl zloiony wniosek a dlaczego 
nie moma byto skladac na inne miejscowosci. 

W6jt powiedziaJ, ze na ten rok mielismy zaplanowane jedno miejsce poruewaZ nie mozemy 

pozwolic sobie na rozdrobnienie budzetu, ponieWai: nie mielibysmy na wklad wlasny do 

innych inweslycji. My wykorzystujemy bardzo dui:o projekt6w i musimy uWai:ac zeby siy 

"wyrobic" z budZetem. Dodal, ie planujqc budzet na rok nast~pny - nie rnamy jeszcze wiedzy 
Jakie byd~ dostypne programy j Jakie bydtj, zasady przydzielania dotacji. 

Zabierajqc gios, Przewodniczqcy Rady powiedziat, ie jesli radni majq propozycje co do 

nowych inwestycjj to prosi 0 ich zglaszanie przy ustaJaniu projektu budzetu na nastypny rok. 

W ciqgu roku nie jest to realne. Podkreslit, ze ciqgle wracamy do niewyodrybruenia funduszu 

soieckiego, ale przeciez decyzje podjyla Rada Gminy - bior'lc pod uwagy , ze rue moierny 

pozwolic sobie na rozdrabnianie srodk6w przy obecnie prowadzonych inwestycjach. Na 

terenie Gminy mamy place zabaw, kt6re wcale rue Sq ohladowane i wykorzystywane, a 

pozostaje kwestia utrzymania i konserwacji. Nie wiadomo czy rna sens powstania kolejny 
plac zabaw. 

Wiceprzewodniczqcy Rady laroslaw Ebert dodal, ze nie jest tak, ze radru siy nie dopominajq 

o inwestycje w swoich okrygach - jest "przegadywanych" wiele spraw ale nie koniecznie na 

posiedzeniach rady. ZaapelowaJ, zeby najpierw wykonac najwi~ksz'l inwestycjy jak~ jest 

budowa oczyszczalni i kanalizacja, a potem b~dziemy realizowac wiycej. 

Radny Piotr Kolpaczewski powiedziat, ze rna wqtpliwosc czy budowa amfiteatru jest 

niezbydn~ inwestycj~, czy bydzie stuzyla wszystkim mieszkailcom gminy. Amfiteatr rue 

bydzie czynny calym rokiern, tylko bydzie wykorzystywany pary razy w roku. 

W6jt stwierdzil, ie nie bardzo rozumie zachowania radnego, poruewaz jak siy pojawiajq 

srodki na takie zadania to musimy korzystac z tych prograrn6w i dofinansowania. Njeprawd~ 

jest, ze rue dbamy 0 inne rniejscowosci np. w Karolinowie jest droga, wyrernontowana remiza 

OSP w tyro ogrzewanie gazowe, realizacja drogi Popieli:yn-Nowosiolki , przepust w 

Modzelach i Kubicach. Stararny siy najpilniejsze potrzeby mieszkailc6w wykonywac. Bardzo 

duzo zosta10 zamontowanych lamp oswietleniowych a nie jest to przeciez za danno. Dodal, Ze 

niestety wszystkiego naraz siy nie wykona. 

Radny Piotr Kolpaczewski dodat, ze co po budowie amfiteatru poniewaZ jest brak zaplecza, 
lawek, a nawet nie rna plai:y. 

przewodruczqcy Rady stwierdzil, ze nie rna sensu dalsza dyskusja, natorniast zamierzenia 

trzeba przedstawic do projektu budzetu na nastypny rok. 
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Uchwala Nr 89NIII/2019 zostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w 113 obecnych no sesji 

rodnych- uslawowy sklad rady - 15 rodnych - glosowalo "za" - 10 radnych i wstrzymalo si~ 
- 3 radnych/ i stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosowaoia - zal~czoik or 1 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.6. 

przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiaoy Uchwaly budzetowej oa rok 2019. 

Uchwala Nr 90NIIII2019 zostala podj~ta wi~kszosci~ gtos6w 115 obecnych na sesji 

radnych- lIstawowy sklad rody - 13 radnych - glosowalo "za" - } 0 radnych i wstrzymalo si? 
- 3 radnych i stanowi ooa wraz z imiennych wykazem glosowaoia - zal~cznik Dr 2 do 
protok61u 

Ad.pkt.7. 

PrzewodniczC}-cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwa!y w sprawie: 

- utworzeoia samorz~dowej jedoostki budzetowej pn. "GmiDDY ZakJad KomuDalny w 
N owym Miescie". 

Uchwala Nr 91NIII12019 zostala podj'rta jedooglosnie Igiosowalo 13 radnych, glosow 

"za)) - 13, przeciw nie by/o i glos6w wSlrzymujqcych nie by/of i stanowi zal1lcznik Nr 3 do 

protokOlu wraz z wykazem imieDDego glosowania. 

Ad.pkt.8. 

przewodnicU/cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zatwierdzenia projektu po. "Aktywny w szkole - kreatywny w Zyciu". 

Wniosek 0 dofinansowanie projektu "Aktywny w szkole - kreatywny w zyciu" 

wsp6Hinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Osi priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialania 10.1 Ksztalcenie i rOZ'llJoj dzieci i mlodziety, 
Poddzialania 10.1.1 Edukacja og6lna Regionalnego Prograrnu Operacyj nego Wojew6dztwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z1ozony w dniu 15 Iistopada 2018 roku do Mazowieckiej 
lednostki Wdratania Prograrn6w Unijnych zosta{ oceniony pozytywnie i skierowany do 

dofinansowania. 
Zatwierdzenie przez Rad~ Gminy Nowe Miasto powyzszego projektu pozwoli na jego 
realizacjy, zaS niepodj~cie wlaSciwej uchwaly oznaczaloby rezygnacjy z ubiegania siy 0 

dofinansowanie . 
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Uchwala Nr 92NIlU2019 zostala podj~ta jednogJosnie /glosowalo 13 radnych, glosow 

" za " - 13, przeciw nie bylo i glosow wSlrzymujqcych nie by/ol i staoowi zal~cznik Nr 4 do 
protok6lu wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.9. 

przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- planu sieci publicznycb szk61 podstawowych prowadzonych pnez Gmin~ Nowe Miasto 
oraz okre§Jenia granic obwod6w publiczoych szk61 podstawowycb od 1 wrzeSnia 2019 

roku. 

Obecnie siec szk6! podstawo'W)'ch i granice ich obwod6w okreslone zostaly uchwalq Rady 
Gminy Nowe Miasto Nr 165IXXV 12017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania 

sieci szk6t podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 
wrzesnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 
Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania klas dotychczasowego 

gmmazJilln. 

Z dniem 1 wrzesnia 2019 roku szkoly podstawowe bydq funkcjonowaly w ostatecznie 
ustalonej dla nich strukturze organizacyjnej, jako szkoly osmioletnie bez klas 

dotychczasowego gimnazjum. 
Wobec powyzszego, w zwi¢u z zakonczeniem okresu przejsciowego refonnowania szk6l 
podstawowych, zachodzi koniecznosc ustalenia nowej sied szk6~ oraz okreSlenia granic ich 
obwod6w na okres od I wrzesnia 2019 roku zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo oswiatowe. 
Przedlozony projekt uchwaly nie przewiduje zmian w por6wnaniu do stanu obecnego, 
zar6wno w zakresie sieci szkM jak. i w zakresie granic ich obwod6w. 

Uchwala Nr 93lVIIlI2019 zostala podj-rta jedooglosnie Iglosowalo 13 radnych, glosow 

"za" - 13, przeciw nie by/o i glos6w wstrzymujqcych nie by/ol i stanowi zal~cznik Nr 5 do 

protok61u wraz z wykazem imiennego gJosowania. 

Ad.pkt.lO. 

przewodnic:z.qcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany uchwaly Nr 88NIU2019 Rady Gmioy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i pon~dku na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 94NIII12019 zostsla podj~ta jednoglosnie Iglosowalo J3 radnych, glos6w 

"za " - J3, przeciw nie bylo i glosow wstrzymujqcych nie by/of i stanowi za1llcznik Nr 6 do 

protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 
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Ad.pkt.l1. 

Radny Piotr Ko!paczewski powiedzial, ze na poprzedniej sesji byly osoby , ktore rue zostaly 
dopuszczone do glosu i nie mogly siy wypowiedziec a przeciez ptacll u nas podatki. 

Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ze na sesji realizujemy wyhlcznie porZ").dek obrad sesji. 

Radny Kolpaczewski dodal, ze byla tylko jedna rodzina, ktora przyjezdZa do Nowego Miasta 
na weekendy, a w debacie poruszano sprawy smieci nad zalewem. Zapytal tez, czy 
sprzqtajqce nad zaJewem osoby korzystajq Z mienia gminnego - chodzi 0 przyczepy itp. 

W6jt doda!, ze w punkcie poprzedruej sesji "Debata nad raportem" - "zgodnie z ustaWq" 
mog'l zabra6 tylko mieszkancy Gminy niezaleinie od tego czy placq podatkj w naszej gminie. 
Sprzqtanie nad zalewem - po festynach naJezy do dzierzawcy. 

Ad.pkt.12. 

Wobec wyczerpania porz¥iku dziennego obrad Przewodniczqcy Rady Gminy Marek CaJinski 

dziykujqc wszystkim zebranym - zakonczyt obrady VII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

slowami: "zamykam VIII Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy 

@~ 
. Marek Calinski 

Protok6lowala: 

Agnieszka leglikowska 
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