
PROTOKOL Nr XII2019 


z Xl Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 28 paidziernika 2019 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocz~to 0 godz.14.00, 


Zakoilczono 0 godz. 15.30. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - J4 radnych wg zalqczonej Iisty obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

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

Pkt.l. 

XI Sesj<;: Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodniczqcy Rady Marek Calinski, 
kt6ry nastcrpnie przewodniczyl obradom Sesji. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzH kworum wladne do obradowania 
podejmowania prawomocnych uchwat 

Pkt.2. 

Przewodnic24cy Rady Gminy Marek Calinski przedstawil porz¥iek dzienny, w nastypuj~cym 
brzmieniu: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 przedstawienie porzltdku obrad. 
3. 	 Przyj~cie protokoru z IX i X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja Wojta Cminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 

S. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nowe Miasto. 

http:godz.14.00


6. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmiao Uchwaly budzetowej Gminy 
Nowe Miasto na rok 2019. 

7. 	 Podjecie uchwaty zmieniajl}cej Uchwal~ Nr 97fIXJ2019 Rady Gminy Nowe 
Miasto z dnia 27 wrzdnia 2019 roku. 

8. 	 Informacja 0 zlo:ionych oswiadczeniach majl)tkowych przez radnych Rady 
Gminy Nowe Miasto za rok 2018. 

9. 	 Informacja 0 z.ozonych oswiadczeniach majl}tkowych W6jtowi Gminy Nowe 
Miasto za rok 2018. 

10. przedstawienie informacji 	oraz OpIDlI dotycz4Jcych potrzeb S~du w zakresie 
wykonywania pracy przez skazanych. 

11. Zapytania i oswiadczenia radnych. 

12. Zamkni~cie obrad. 

PrzewodnicZ4cy Rady poinformowa~, ze projekty uchwal. kt6re znajduj'l siy porZ4dku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowa1, ze zapoznal sil'( z tresciq protoko16w z IX i X 
Sesji Rady Gminy, odzwierciedlajq one w pelni przebieg obrad. Nadmieni!, ze protok6ly byly 

wylozone do wglqdu w Sekretariacie Rady i przed sesjq w sali obrad. Radni mieli mozliwosc 

zapoznania siy z ich tresci<}. Przewodniczqcy poinfonnowal r6wniei, ze do dnia dzisiejszego 

nie wniesiono jakichkolwiek uwag do protok616w z IX i X Sesji Rady Gminy. 

przewodniczqcy Rady poddal protok6! pod g!osowanie. Glosowalo 14 radnych, oddano 14 

glos6w "za" . 

Protok61 Nr 1x/2019 z dnia 27 wrzesma 2019 roku i protok61 Nr x/2019 z dnia 10 
pa.zdziemika 2019 roku zostaly przyj~te jednoglosnie i zostaly podpisane przez 

Przewodniczqcego Rady . 

Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzia!, ze w okresie dziablnosci miydzysesyjnej: 

- w dniu 11 paidziemika br. podpisalismy umOWI'( na dofinansowan.ie zadania pod nazWq " 

Modemizacja pracowni informatycznej w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej W 

http:dofinansowan.ie


Nowym Miescie" ze srodk6w budzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego w rarnach 

"Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Infonnatycznych i J~zykowych. W 
ramach zadania zakupionych zostanie 25 komputer6w do pracowni komputerowej . Kwota 

dofinansowania - 46.500,00 zl. 

- w6jt uczestniczyl w uroczystosciach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w jednostkach 

naszeJ gmmy, 

- w6jt udzielil dw6ch wywiad6w dla telewizji Ciechan6w i TV3, 

odby1 siy naber na stanowisko g16wnego ksi~gowego Zakladu Komunalnego w Nowym 

Miescie. Zglosila siy 1 osoba, 

- w6jt przedstawil dane dotyczqce wartosci projekt6w unijnych jakie uzyskala Gmina Nowe 

Miasto. Wartosc um6w projekt6w unijnych - 23245 563 z1 , w przeliczeniu na jednego 

mieszkailca wartosc - 4 944 z1. Bior'1c pod uwagy Gminy - daje to nam, II miejsce w 
powlecle. 

Ad.pkt.5. 

Przewodnicz<lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- sprawie zmiaoy Wieloletoiej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Ucbwala Nr 10300/2019 zostala podj~ta wi~kszosciil glos6w 114 obecnych na sesji 
radnych- uslawowy sklad rady - J5 radnych - glosowalo " za " - 11 radnych i wstrzymalo si~ 
- 3 radnychl i stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosDwania - :zat~cznik nr 1 do 

protok6lu. 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnicZ'lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej na rok 2019. 

Ucbwala Nr 10400/2019 zostala podj-rta wi~kszoscilJ glos6w 114 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sJdad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 1J radnych i wstrzymalo sif 
- J radnych i stanowi Dna wraz :z imiennych wykazem glosowania - zall}cznik nr 2 do 

protok61u 



Ad.pkt.7. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski przedstawit projekt uchwaly 

zmieniajllcej Uchwal~ Nr 971IX12019 Rady Gmioy Nowe Miasto z dnia 27 wrzeSnia 2019 
roku. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal radnych, ze projekt uchwaly otrzymal 
pozytywnC} opiniy wszystkich stalych komisji rady gminy. Zapytal radnych 0 uwagi do 
projektu uchwaly, po czym poddal jq. pod glosowanie. 

Uchwala Nr 10SIXI/2019 zostala podj~ta wi~kszosci~ glosow/glosowalo 14 radnych, 

glos6w "za" -13, 1 radny wstrzymal siy/. Stanowi za1llczoik Nr 3 do protok61u wraz z 

wykazem imiennego glosowaoia. 

Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinski przedstawil: 

- Informacj~ 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych przez radnycb rady gminy 

Nowe Miasto za rok 2018. 

Informacja stanowi zal'lcznik Nr 4 do protokolu. 

Ad.pkt.9. 

W6jt Gminy Sbwomir Zalewski przedstawil: 

- Informacj~ 0 zlozonych oswiadczeniach majlltkowycb W6jtowi Gminy za rok 2018, 

pracownikow urz~du zatrudnionych na stanowiskach urL-ydniczych, w tym na kierowniczych 
stanowiskach urzydniczych Oraz os6b zobowi~zanych do skladania oswiadczen maj'ltkowych: 

Sekretarza Gminy, Skarbnika, kierownik6w jednostek organizacyjnych oraz os6b wydaj~cych decyzje 

administracyjne w imieniu wojta. 

Jnfonnacja stanowi za11}cznik Nr 5 do protokOlu. 



Ad.pkt.10. 

PrzewodnicUlCY Rady Gminy przedstawH opiniy Prezesa Sadu Rejonowego w P!onsku z dnia 

7 paidziemika 2019 roku dotycZ<lCG1 potrzeb Sadu Rejonowego w Ploilsku w zakresie 

wykonywania pracy przez skazanych i wniosek 0 wskazanie podmiot6w, w kt6rych skazani 

mogliby wykonywac ww. kary . 

W6jt przedstawit infomacje z dnia 14 paidziernika 2019 roku w sprawie wyznaczenia na terenie 

gminy Nowe Miasto podmiotu do wykonywania kary ograniczenia wolnosci b~dz prac spolecznie 

uiytecznych w 2020 roku. 

Informacje stanowi~ zahtczniki nr 6 i 7. 

Ad.pkt.1l. 

W tym punkcie nie podnoszono zadnych problem6w. 

Ad.pkt. 12. 

Wobec wyczerpania pOI"Z£ldku dziennego obrad PrzewodniczG)cy Rady Gminy Marek Caliilski 

dziykuj'lc wszystkim zebranym - zakonczyt obrady XI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

slowami: ,,zamykam XI Sesjc: Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakoilczono. 

p~'dYGminY 

Marek CaliDski 

Protok6towala: 

Agnieszka leglikowska 

http:Ad.pkt.1l
http:Ad.pkt.10

