
PROTOKOL Nr IXJ2019 


z IX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 27 wrzesnia 2019 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.l4.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.30. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczy!o w obradach - 14 radnych wg zat'lczonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawornir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
3. Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 
4. Dyrektor Samorz<!dowego Przedszkola - Agnieszka Koscielska 
5. Raca Prawny 

Pkt.1. 

XI Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyt Przewodniczqcy Rady Marek Calinski, 
kt6ry nasttrpnie przewodniczyl obradom Sesji. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzi! kworum wtadne do obradowania 
podejmowania prawomocnych uchwal. 

Pkt.2. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy Marek Caljnski przedstawi! porZ<}dek dzienny, w nast~puj'lcym 
brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji j stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. przedstawienie pOTZlldku obrad. 
3. Wystllpienia zaproszonych gosci. 
4. Przyj~cie protokotu z VIII Sesji Rady Gmioy Nowe Miasto. 
S. Informacja W6jta Groioy z dzialalnosci mi~dzysesyjDej. 
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6. 	 Podj~cie ucbwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmioy Nowe 
Miasto. 

7. 	 Podj"cie ucbwaly w sprawie dokonania zmiaD Ucbwaly budzetowej Gminy Nowe 
Miasto 03 rok 2019. 

8. 	 Podjeeie uchwaly w sprawie zaci~gania zobowi~zania leasingowego oa samoch6d 
osobowy dla UrL~du Gminy Nowe Miasto 

9. 	 Podjecie uchwaly zmieoiaj1tcej Ucbwal~ Nr 1221XIXJ2016 Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 28 wrzdnia 2016 roku w spraw;e regulamiou wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudoioDych w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadzllcym 
jest Gmina Nowe Miasto. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie stwierdzenia zakonczenia dzialalnosei Publicznego 
Gimnazjum w Nowym Miescie 

11. Podj~cie uehwaty w sprawie przyj~cia "Programu Ocbrooy Srodowiska dla Gmioy 
Nowe Miasto Da lata 2019 - 2022 z perspektyw1t do 2026 r.". 

12. Podj-:eie uchwaly w sprawie przyj~cia projektu regulamiou dostarczania wody 08 

tereDie Gminy Nowe Miasto w eelu prL.ekaZ3oia go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu. 

13. Zapytania i oswiadezenia radnych. 

14. Zamkni~cie obrad. 

PrzewodnicZ<)cy Rady poinforrnowa!, ze projekty uchwal. ktore znajdujq siy porzqdku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady j zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Punktu obrad nie realizowano - zaproszeni goscie oie przybyli. 

Ad.pkt.4. 

Przewodnicza,cy Rady Gminy poinfonnowal, ze zapoznal: silt z trdciq protokoru z VIII Sesji 

Rady Gminy, odzwierciedla 00 w pelni przebieg obrad. NadmieniJ, ze protok6! byl wy1ozony 

do wglqdu w Sekretariacie Rady i przed sesj'1 w sali obrad. Radni mieli mozliwosc 
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zapoznania siC( z jego tresciq. Przewodniczqcy poinfonnowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego 

nie wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6tu z VIII Sesj i Rady Gminy. 

Przewodnicz¥y Rady poddat protok61 pod glosowanie. Glosowalo 14 radnych, oddano 14 

glos6w "za" . 

Protok61 Nr VlIV2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostat 
podpisany przez PrzewodniczC}cego Rady , 

Ad.pkt.S. 

W6jt Gminy powiedzial, ze w okresie dzialaJnosci miydzysesyjnej: 

- zostala podpisana umowa z Urzt;:dem Marszalkowskim na dofinansowanie wymiany piec6w 

i innych i.r6del energii odnawialnej w ramach projektu "Obnizenie poziomu niskiej emisji i 
poprawa jakosci powietrza" oraz umowa na dofinansowanie projektu "Aktywny w szkole 
kreatywny w zyciu, 

- otrzymalismy dofinansowanie na kwoty 18 240,00 Z1 na zadanie pod nazw~ "Czyste 

powietrze w p1ac6wkach oswiatowych z terenu Gminy Nowe Miasto" ze srodk6w budzetu 

Wojew6dztwa Mazowieckiego w rarnach ,.Mazowieckiego Instnunentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza Mazowsze 2019", W ramach zadania zakupiono 8 oczyszczaczy powietrza. Piyc Z 

nich zostanie ustawionych w Przedszkolu Samorzqdowym a trzy w klasach - III Szkoly 

Podstawowej w Zespole SzkOt w Nowym MieScie, 

- dofinansowanie zadania pod nazWq: "Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole 
Szko} im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie" ze srodk6w budZetu Wojewodztwa 

Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni 

Infonnatycznych i Jyzykowych". W ramach zadania zakupionych zostanie 25 komputerow do 

pracowni komputerowej. Kwota dofinansowania - 46500,00 zl., 

- dnia 1 wrzesnia br. odbyly si<y dOZynki gminno-parafialne oraz na GI6wnym Rynku w 
Nowym Miescie odbyl Sly koncert - niedzielne muzykowanie, 

-w m-eu sierpruu odbyly si~ miydzy gminne zawody straZackie. Zwyciyzylo OSP Latonice, 

- w Wiejskim Osrodku Kultury odbyl si<y wemisaZ prac uczestnik6w plener6w malarskich 

organizowany przez Kolo Gospodyo Wiejskich w Nowym Miescie, 

- dnia 12 wrzesnia br. w Zespole Szk61 w Nowym Miescie odbylo siy Narodowe Czytanie 

Nowel Pol skich, 
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- w6jt uczestniczyl takZe w uroczystosci odsloni«cia pomnika w Nasielsku ku czci dw6ch 


amerykaiJ.skich lotnik6w , kt6rzy zgincr1i w czasie misji niesienia pomocy Powstancom 

Warszawy, 


- odbyto siy uroczyste podpisanie umowy w sprawie dofinansowania karetki pogotowia 


stacjonujqcej w Nowym MieScie. W podpisaniu uczestniczyl W6jt Slawomir Zalewski , 


Minister Zdrowia Lukasz Szumowski, Dyrektor Plonski ego Szpitala Pawel Obermeyer, 


senator Jan Maria Jackowski, posel Maciej Wasik. Uroczystosc odbyla siy w Nowym 

Miescie, 


- rozstrzygni«to zapytanie ofertowe na opracowanie dokwnentacji projektowo-kosztorysowej 


na zadanie ; "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robot 

budowlanych polegajq.cyeh na wykonaniu instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na 


terenie gminy Nowe Miasto w ramach projektu "Obnitenie poziomu niskiej emisji i poprawa 


jakosci powietrza poprzez wymiany urzq.dzen grzewczych w indywidualnych gospodarstwaeh 

domowych na terenie gminy Nowe Miasto - Firma Praeownia Projektowa Kr61ewo 146 oraz 


Wojciech Ostalowski Ptonsk na kwoty 110 500 z1., 


- rozstrzygnicyto post<rpowanie przetargowe na realizacjy zadania; "Ksztahowanie przestrzeni 

publicznej poprzez przebudowy terenu przy uliey GJ6wny Rynek w Nowym Miescie". 


Wykonawcami na zadanie sq. dwie finny: 


- HEMAR Sp. Z 0.0. Komor6w - wykonanie fontanny na kwoty 282900,00 zl brutto. 


- ARBET Arkadiusz Jakubiak Krajerczyn - przebudowa terenu przy ul. GMwny Rynek na 


kwot<r - 370259,37 zl brutto. 


- zostal zakonczony pierwszy etap modemizacji boiska sportowego w Nowym MieScie, 


- realizujemy instalacje sieci W.Fi w Nowym MieScie. 


Ad.pkt.6. 

Przewodnicz¥)' Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- sprawie zmiany Wieioietoiej Progoozy Finaosowej Gmioy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 951IXJ2019 zostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w 114 obecnych na sesp 
radnych- ustawowy sklad rady - J5 radnych - glosowalo "za" - J1 radnych i wstrzymalo si? 

- 3 radnychl i stanowi ona wraz z imieonycb wykazem giosowaoia - zal~czoik nr 1 do 

protok6lu. 
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Ad.pkt.7. 

PrzewodnicZ4cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Ucbwaly budietowej na rok 2019. 

Uchwala Nr 96!1X12019 zostala podj'tta wi~kszosci~ glosow 114 obecnych no sesji radnych
ustawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 11 radnych i wstrzymalo si~ - 3 
radnych i stanowi Dna wraz z imiennycb wykazem glosowania - zal~cznik Dr 2 do 
protok6tu 

Ad.pkt.8. 

PrzewodniczElcy Rady Gminy Marek Caliilski przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zaci~gaDia zobowilJ-Uois Jeasiogowego os samochOd osobowy dla Urz-rdu Gminy 
Nowe Miasto. 

Koniecznosc podjycia uchwaly wynika z potrzeby nabycia przez Gminy Nowe Miasto 

samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu 9 os6b, niezbcrdnego do obsrugi zadan 
w zakresie dowozu dzieci do szkol i specjalistycznych osrodkow pedagogicznych. 

Projekt tej uchwaly by} omawiany, analizowany i dyskutowany na posiedzeniach stalych 

komisji Rady Gminy. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal radnych, ze projekt uchwaly o trzym a! 
pOzytYWTI') opini\( wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czym podda! j'1 pod g}osowarue. 

Uchwala Nr 97fIXJ2019 zostala podj~ta jednoglosnie/glosowalo 14 radnych, g!os6w "za"

14 i staoowi zallJcznik Nr 3 do protok61u wraz z wykazem imienoego glosowania. 

Ad.pkt.9. 

Przewodnicz<lcy Rady Ominy przedstawit projekt uchwaly zmieniaj~cej Uchwal~ 

Nr 1221XJXJ2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzdnia 2016 roku 
w sprawie regulaminu wynagradzaoia nauczycieli zatrudniooych w szkolach 

przedszkolu, dla kt6rych organcm prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto. 
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W zwilfZku ze zmian~ ustawy - Karta Nauczyciela i dodaniem art. 34a zgodnie 2. kt6rym 

nauczycielowi, kt6remu powierzono funkcjy wychowawcy klasy, przyshJguje dodatek funkcyjny z 

tytulu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokosc dodatku wynosi 300,00 zl. 

Organ prowadZllcy b~d'lcy jednostk~ samorZlldu terytorialnego okreSla w regulaminie wynagradzania 

nauczycielj wysokosc tego dodatku. Dodatek ten zostal ustalony w wysokosci 300,00 zt dla 

wychowawcy klasy oraz nauczyciela opiekuj!J.Cego siy oddzi!\~em przedszkolnym. Projekt uchwaly 

zosta~ uzgodniony ze zwi~zkami zrzeszaj~cymj nauczycieli. 

Uchwala Nr 98!lXJ2019 zostala podj-:ta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glosow 'J za" 

- 14, przeciw nie by/o i glosow wstrzymujqcych nie bylo/ i stanowi zal~czoik Nr 4 do 
protokolu wraz z wykazem imicnnego glosowania. 

Ad.pkt.10. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawi1 projekt uchwaty w sprawie: 

- stwicrdzenia zakonczenia dzialalnosci Publicznego Gimnazjum w Nowym MieScle 

Uchwala Nr 99!lxn019 zostala podjf1ta jednogJosnie Iglosowalo 14 radnych, glosow "za" 
- 14, przeciw nie by/o i glosow wslrzymujqcych nie by/oj i stanowi zal~cznik Nr 5 do 
protok61u wraz z wykazem imieooego glosowania. 

Ad.pkt.l1. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwa!y w sprawie: 

- sprawie przyj~cia "Programu Ochrony Srodowiska dIs Gminy Nowe Miasto na lata 
2019-2022 z perspektywll do 2026 r. 

Uchwala Nr 100llXl12019 zostala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 14 radnych, glos6w 

"za" - 14, przeciw nie bylo i glos6w wstrzymujqcych nie by/ol i stanowi zal~cznik Nr 6 do 
protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.12. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- przyj~cis projektu regulaminu dostarczania wody oa tereoie Gminy Nowe Miasto 
w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
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Uchwala Nr lOlllXfl2019 zostala podjrrta jednoglosnie Iglosowalo J4 radnych. glosow 

"za" - 14, przeciw nie by/o i glos6w wSlrzymujqcych nie by/oj i staoowi zal~cznik Nr 7 do 

protokolu wraz z wykazem imienoego glosowania. 

Ad.pkt.13. 

W tym punkcie gIos zabral radny Piotr Korpaezewski i zapyial: ezy po otrzymaniu nowej 

karetki pogotowia Gmina Nowe Miasto bcrdzie miata zabezpieczenie przez dyzur 

catodobowy. Przedszkole otrzymalo 3 oczyszczaeze powietrza , ezy berdzie ieh wiycej dla 

wszystkich grup. 

W6jt powiedzial, ze cieszy sicy, ie karetka bydzie stacjonowala w Nowym Midcie ale na razie 

na starych zasadach. Ale mamy nadziejy, ze w przyszlosei bcrdzie to 24 godzinny dyzur. 

Natomiast oczyszczaczy powietrza przedszkole otrzymalo 5 szL - to tyle ile jest grup i sal 

przedszkolnych. S'l to wysokiej klasy oczyszczacze, posiadaj'l odpowiednie atesty. Na pewno 

uchroni to dzieei od wielu zakaZen ale trzeba siC( liczyc z tym, ze dzieci nie przebywaj!} w 

plaeowce przez cal~ dober. 

Radny Piotr Kolpaczewski powiedziat, ie debalujemy na komisjaeh rady gminy, a ezy ludzie 

mog,! zglaszac swoje postulaty i wnioski do budzetu na 2020 rok. ezy sottysi mog'} tei: je 

zglaszac. 

Dyskusje na komisjach rady to praca radnych i urzerdnik6w. Jest to tryb rohoezy. Jesli chodzi 

o zglaszanie wniosk6w do budzetu to w gminach powyzej 20 tys . mieszkaneow nie istnieje 

tzw. budi:et obywatelski. Natomiast sottysi na biezl:}co przekazuj(j. nam swoje wnioski 
. . 
1 uwagl. 

Ad.pkt. 14. 

Wobec wyczerpania porzqdku dziennego obrad PrzewodnieZtj.cy Rady Gminy Marek Calioski 

dziykuj(j.e wszystkim zebranym - zakooczy~ obrady rx Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

s}owami: "zamykam IX Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protokol zakonezono. 

PrzewodDicz~cy Rady Gmioy 

~s~ 
Protokolowa!a: 

Agnieszka leglikowska 
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