
PROTOKOL Nr XJ2019 


z X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 10 paidziernika 2019 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocztrto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo W obradach - 14 radnych wg zah)czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 

Pkt.l. 

X SesjC( Rady Gminy w Nowym Miecie otworzy! przewodniczqcy Rady Marek Calinski, 
kt6ry nastC(pnie przewodniczyl obradom Sesji. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzi~ kworum wladne do obradowania 
podejmowania prawomocnych uchwal. 

Pkt.2. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Marek Calinski przedstawil porz<')dek dzienny, w nastcrpuj'}cym 
brzmieniu: 

POFzqdek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzeoie prawomocoosci obrad. 

2. przedstawienie porz~dku obrad. 

3. Informacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi'rdzysesyjoej. 

http:godz.14.00


4. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finaosowej Gminy Nowe 
Miasto. 

S. 	 Zapytania j oswiadczenia radnych. 

6. 	 Zamkni~cie obrad. 

Przewodnicz~cy Rady poinformowal. ze projekty uchwal. kt6re znajduj~ siy porz¥iku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

W tym miejscu W6jt Gminy poinformowal, ze w dniu 9 paidziemika 2019 r. zmarl Pan Jan 

Rosowski, byly Naczelnik Gminy Nowe Miasto i Gminny Dyrektor Szkoly w Nowym 

Miescie. Mia! 81 lat. W latach 1979-1983 oraz 1989-1990 pclnil funkcjy Gminnego 

Dyrektora Szk61. W 1972 roku powstala Gmina Nowe Miasto (wczesniej okoliczne wioski 

wchodzily w sk1:ad Gromady, na kt6rej czele stala Gromadzka Rada Narodowa). Jej 

pierwszym Naczelnikiem zosta1 Pan Jan Rosowski. Funkcje sprawowal przez rok (1973
1974). 

W6jt poprosil wszystkich 0 powstanie i radni uczcili pami<;c Pana Jana Rosowskiego minut'l 
C1SZy. 

W6jt Gminy powiedzial, ze w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

- Urz'}d Gminy zostal uhonorowany i otrzymal akt nadania Medalu 100-!ecia Polskiego 

Czetwonego Krzyza w dow6d uznania za wieloletnie efektywne wsparcie PCK, 

- w dniu wczorajszym odbylo siy kolejne spotkanie w sprawie budO\vy kanalizacji 

i oczyszczalni sciek6w. 

- z dniem 1 paidziemika 2019 roku Mazowiecki Komendant Wojew6dzki Panstwowej StraZy 

Pozamej nadbryg. Bogdan Lasica powolal na stanowisko komendanta powiatowego PSP w 

Plonsku st. bryg. Dariusza Brzezinskiego, 

- w6jt uczestniczyl w uroczystosci "Swiyto Zjemniaka" w Pr.ledszkolu Sarnorz~dowym w 

Nowym Miescie, 

- w Urz«dzie Miejskim w PI0l1Sku odbyl siy wemisaZ prac malarskich pani Stanislawy R61ki. 
Na wystawie zaprezentowane zostaly obrazy malarki, na kt6rych dominuj'lcymi motywami 

byly kwiaty. Szczeg61nym zainteresowanjem cieszyly siy pi«kne kompozycje z polnych 

kwiat6w. Obrazy Pani Stanislawy R61ki mozna oglCldac w Urzydzie Miejskim. 



i - otrzymalismy dofinansowanie z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacj«y zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrob6w zawieraj~cych azbest z terenu gminy Nowe Miasto". Kwota dofinansowania ok. 
9.741,00 zt, 

- otrzymalismy dofinansowanie na zadanie pod nazw~ " Modemizacja pracowni 
infonnatycznej w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym MieScie" ze srodk6w 

budzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu 
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Jc;:zykowych. W ramach zadania zakupionych 

zostanie 25 komputerow do pracowni komputerowej. Kwota dofinansowania - 46.500,00 zl. 

- wykonano i odebrano zadanie finansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Soiectw Mazowsze 2019 MIAS: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Wesoly Krasnal 
- solectwo Szczawin-Adamowo - kwota przyznanej dotacji 10.000,00 zt., 

- ogloszono 0 rozstrzygniyto zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego samochodu 

9 osobowego w ofercie leasingowej - Volkswagen Transporter Kombi - Firma BENEPOL. 

Kwota 114.534,28 zl bruHo, leasing 59 miesiycy - kwota miesic;:czna 1.936,43 zl. 

Ad_pkt.4. 

Przewodniczq.cy Rady Gminy przedstawit projekt uchwaJy w sprawie: 

- sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

W za~~czniku Nr 1 do WPF na lata 20 I 9 - 2030 wprowadzono zmiany wynikaj<}ce z 

zaktualizowania kwot dochod6w j wydatk6w budzetowych za miesi'lce I - X 2019 roku oraz 

dokonano zrnian w kwocie dlugu wynikaj<tcego z planowanego zaci~gniycia zobowj~ia 

leasingowego na samoch6d osobowy oraz wykazano wydatki zmniejszaj~ce drug zwi4Zane z 

umowami zaliczanymi do tytut6w stusznych wliczanych do panstwowego drugu publicznego 

Iraty leasingu/. 

Uchwala Nr l02NIlI12019 zostala podj~ta wi'tkszoscil} gJos6w 114 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rady - }5 radnych - glosowalo "za}' - 11 radnych i wstrzymalo sif 

- 3 radnychl i stanowi ona wraz z imiennych wykazcm glosowania - zal~cznik Dr 1 do 

protokoJu. 

http:Przewodniczq.cy


Ad.pkt.5. 

Radny Piotr Kolpaczewski zwr6cil uwag~, ze od 3 tygodni brakuje znaku drogowego "Teren 

Zabudowany" na odcinku drogi od strony Goscimina Wielkiego do Karolinowa. Powiedzial, 

ze kontaktowal si~ z zarzqdcq Drog ale dowiedzial siy, ze jest to znak na drodze gminnej. 

W6jt powiedzial, ze sprawa ta zostanie zalatwiona 

Radny Kolpaczewski zapytal, czy 54 w tym roku przewidziane srodki na zwirowanie drag. 

W6jt odpowiedzial, ze tym roku rue przewidujemy zwirowania oraz czy bydzie twif - zalezec 

to bydzie od mozliwosci finansowych. 

Ad.pkt.6. 

Wobec wyczerpania p0174dku dziennego obrad Przewodnicz'lcy Rady Gminy Marek Calitlski 

dzicrkuj~c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

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

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodniczllcy Rady Gminy 

~~ 
Protokolowala: 

Agnieszka Jeglikowska 


