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PROTOKOL Nr XIII2019 


z XII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 6 grudnia 2019 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Midcie. 


Obrady rozpocz~to a godz.14.00, 

Zakonczono 0 godz. 15 .30. 

Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 

Uczestniczylo w obradach - 14 radnych wg zal<lczonej listy obecnosci. 

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Stawomi.r Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
3. Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 
4. Raca Prnwny 
5. Kierownik Posterunku Policjj - Marek Ambrochowicz 
6. Kierownik Referatu - Eltbieta Szymanska 
7. Kierownik GOPS - Marianna Czamecka 
8. Mieszkancy Gminy 

Pkt.1. 

XII Sesjrr Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodruczqcy Rady Marek Calinski, 
klory nastypnie przewodniczyl obradom Sesji . 

Powital wszystkich zebranych oraz s(wierdzil kworwn wladne do obradowania 

i podejmowania prawomocnych uchwal. 

Pkt.2. 

Prz.ewodnicUlCY Rady Gminy Marek Calinski przedslawit poT"Z4dek dzielU1Y, W nastypuj~cym 

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

5. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie zmiaoy Wietoletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nowe Miaslo. 

6. 	 Podj~cie ucbwaty w sprawie dokoo3nia zmian Ucbwaly bud.ietowej Gminy 
Nowe Miasto na rok 2019. 

7. 	 POdjfcie uchwaty w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fio30sowej Gminy 
Nowe Miasto. 

8. 	 Podj-rcie ucbwaty w sprawie ucbwaJenia budtetu Gminy Nowe Miasto nB rok 2020. 

9. 	 Podjecie ucbwaly w sprawie w sprawie obni:ienia sredniej ceny skupu iyta 
przyjmow8oej jako podstawa do obliczenia podatku romego DB rok 2020. 

10. Podjecie ucbwaly W sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku ad nieruchomosci 
obowi~zujltcych DB terenit gminy Nowe Miasto. 

11. Podjecie uchwaty w sprawie przystltpienia do spon.Jldzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzeooego. 

12. Podjftcie ucbwaty w sprawie ucbwaleoia Gmionej St rategii Rozwi~zywania 

Problem6w Spolecznych . 

13. Podj~cie ucbwaty w spra'fVie regulamiou wyoagradzania oauczycieJi z.atrudnionych 
w szkolacb i przedszkolu, dla kt6rycb orgaoem prowadzlIcym jest Gmioa 
Nowe Miasto 

14. Podjfcie uchwaty w sprawie skargi Da dzialalnosc W6jta Gminy Nowe Miasto. 

15. Zapytaoia i oswiadczenia radnycb. 

16. Zamknifcie obrad. 

Prz.ewodnicZ<jcy Rady poinformowal. ze projekty uchwa!. kt6re znajduj ~ siC; pOfZ<jdku obrad, 

by~y przedmiotem obrad staJych komisji rady j zoslaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

PrzewodnicZ<lCY Rady Gminy poinfo nnowal, i e zapoznal sj~ z tresci'l protokotu z Xl Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w peJni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6l byl wylozony 

do wgJ<Jdu w Sekretariacie Rady i przed sesj'J W sali obrad. Radni mieli mozliwosc 
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zapoznania siy z jego tresciCl. Przewodnic~cy poinfonnowal r6wniez, i e do dnia dzisiejszego 

nie wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6tu z Xl Sesji Rady Gminy. 

PrzewodniCZljcy Rady poddal protok61 pod glosowanie. 

Protok61 Nr XI 1201 9 z dnia 28 paidziernika 201 9 roku zostal przyj~ty jednoglosnie i zostal 

podpisany przez przewodnic7..<}cego Rady . 

Ad pkt.4. 

W6jt Gminy powiedziaJ, ie w okresie dzia1alnosci mi((dzysesyjnej : 

- w rarnach projektu .,Aktywny W szkole - kreatywny w tyciu": doposa.i:ono bazy 

dydaktyczna Zespotu Szk61 na kwot~ 67048,62 zI ISprz~l zoSlal przekazany do zespolu 

z pocz~tkiem listopadal. Do projektu przysl~pi lo 128 uczni6w Szkoly Podstawowej 

i przeprowadzono 247 godzin zaj~c dodatkowych w ramach projektu. Swoje kornpetencje 

podnioslo 28 nauczycieli poprzez udzial w szkoleniach z siedmiu blok6w tematycznych, 

- zakmlclono realizacjcr projektu grantowego "Ja w Intemecie. Program szkole niowy 

w zakresie kompetencji cyfrowych". Przeszkolonych zostalo 276 mieszkailc6w Gminy 

Nowe Miasto. dzi~ki realizacji poWYZszego projektu Zesp6t Szk61 lin. lntegracji Europejskiej 

w Nowym MieScie wzbogacil sif 0 24 laptopy z funkcj!J tabletu . Sp~t komputerowy zostal 

pr"'Lekazany do ZespoJu Szk61 zgodnie z zalozeniamj projekru. Wartosc przekazanego sprz~ru 

- 59955,12 z1. Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dzi~kujemy za abecnos.: 

i aktyv.rny udzia! w szkoleniach. 

- przekazana Zespolowi Szk61 1m. fntegracj i Europejskiej w Nowym Midcie sprzIYt 

komputerowy zakupiony na patrzeby rea lizacji zadania .,Madernizacja pracowni 

inforrnatycznej w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym MieScie" 

w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Inforrnatycznych 

i JFykowych" wsp6tfinansowanego przez Samol'7.4d Wojew6dztwa Mazowieckiego". 

Wanosc przekazanego sp~tu - 66 432,00 zi. 

. zlozono wniosek do NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA 

GOSPODARKI WODNEJ W W ARSZAWIE w ramach programu priorytetowego 

"Usuwarue falii rolniczych i innych odpad6w pochodZ4cych z dzialalnosci rolniczej ". 

W ramach programu jednorazowo odebrane zostanie 13,434 lOn odpad6w pochodZ4cych 

z dzialalnosci rolniczej takich jak siatki , sznurki do owijaoia balotow, opakowania po 
nawozach i typu Big Bag. Wnioski zl:oZylo 27 rolnik6w naszej gminy. Kwota dofinansowania 

wynosi 500 zl za tonlY Przeprowadzono rozeznanie cenowe na realizacj ~ powyzszego zadania, 

zlorone zostaly 3 ofea y: 

II EKO SERWIS Kamil Rudzinski, ul. Ciechanowska 10, Grudusk - cena brutto za IOnIY 

492,00 zl koszt calosci zadania 6.609,53 zl brutto 

1J EKOBROKER Knysztof Kolowicz. ul. Witosa 211162, Ciechan6w . cena za ton~ 500,00 

zt koszt catosci zadania 6 717,00 bruno 
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31 EURO - PLAST Grzegorz Brzozowski ul. Niechodzka 3, Ciechanaw- cena za ,on~ 510,45 

zl koszt calosci zadania 6 857,38 zl brutto. 

NajkorzySlniejs",! ofen~ zlotyla finna EKO SERWrS z Gruduska wnowa z wykonawq 

zostanie podpisana po otrzymaniu infonnacji 0 uzyskaniu dofinansowania. 

- przeprowadzono rozemanie cenowe na realizacje zadania pn . "Usruga opracowania 

projekt6w decyzji 0 warunkach zabudowy oraz projektow decyzji 0 ustaleniu lokaJi zacj i 

inwestycji celu publicznego w 2020 roku" . Wplync;ly 2 oferty: 

11 Opracowania Srodowiskowe i Wodnoprawne Wykonawstwo Consulting Witold 

Szymanski, ul. Przylaszczki 1, Serack 
• z.a opracowanie projektu I szt. decyzji 0 warunkach zabudowy 280 zl brutto; 


. za opracowanie projekru I sztuki decyz.ji 0 lokalizacj i inwestycji celu publiczoego 280 zl: 


- opracowanie projektli zamiany decyzji 0 warunkach zabudowy lub loka lizacji inwestycj i celu 


pub licznego 180 zl ; 


21 Pani Agnieszka Kordalska, RaciijZ 


- za opracQwanie projektu I szt. decyzji 0 warunkach zabudowy 125 zl bruno; 


- za opracowanie projektu 1 sztuki decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu pUblicznego 110 zl; 

- opracowanie projektu zamiany decyzji 0 warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji 


celu publicznego 4S zl ; 


Najkorzystniejsll} ofert~ zloiyla Pani Agnieszka Kordalska. 


- odebrano cz~sc zadania pn.: Ksztahowanje przestrzenj publicznej poprzez przebudow~ terenu 

przy uliey G16wny Rynek w Nowym Miescie zrealizowane przez fl!01'r: 
- HELMAR Sp.z 0.0. Komoraw ul. Lipowa - wykonanie [onlanny na kwo'~ 282 900,00 zl 

bruno. 

- podpisano wnow~ Jeasmgow'l na zakup fahrycznie nowego samochodu 9 osobowego w 

ofercic leasingowej - Volkswagen Transporter Kombi - Firma BENEPOL Sp. Z 0.0. uL 
kwota 114 534,28 zl brutto, leasing 59 miesiycy kwota miesiyczna 1936,43 zt 

- ogtoszono przetarg na "Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych 

z nieruchomosci zamieszkalych polozonych na terenie gminy Nowe Miasto" 

- ogloszono przetarg na "Dostaw~ oleju opalowego oa potrzeby kotlowni Zespolu Szk61 im 

Integracji Europejskiej w roku 2020" . 

- zakoitczol)O proces administracyjny. zostala wydana decyzja pozwolenia na budowc:;: przez 

Starostwo Po'Hiatowe dla realizacji projektu "Obnizenie poziomu niskiej emisji i poprawa 

jakosci powietrza poprzez v.rymian~ urz'!:dzeit grzewczych w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Nowe Miasto". Pozwolerue obejmuje budowy 65 instalacjj 

gazowych wewn~ych i zewnytrznych, 

- odbyJ. s iC; przetarg ustny oa dzieri:awy lokaJu ui:y1kowego w budynku po bylej GS 0 pow. 

uZytkowej 92m2. Zaoferowana stawka czynszu dz ienawnego/miesic;cznego I 600 z1. 

Przys~pjt jeden ofere nt, 
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- odbyl si~ publiczny przetarg ustny na sprzedai dzialki rolnej we wsi Belin 0 pow. 600m2 za 

kwol~ 1640 zl, 

- odbyly Stlf uroczystoSci Z okazjj Narodowego Swilfto Niepodleglosci w Gminie 

Nowe Miasto, 

- w dciu 15 listopada 2019 roku w Urz/Ydzie Gminy w Nowym Miescie odbyta sic;: uroczystosc 
Z okazji 50 i 65 rocznicy poZycia ma}zenskiego trzecb par malzenskich z terenu gminy 
Nowe Miasto, 

- dnia 9 Iistopada br. odbyly siy VI Og61nopolskie Zawody Spinningowe 0 przechodni Puchar 
Zalewu Nowomiejskiego, 

- uczestniczyl w Konwencie W6jt6w i Bunnistrz6w Powiatu Plonskiego i odczytal stanowisko 
W6jtow i Burmistrz6w w sprawie zagrozenia podstaw finansowych funkcjonowanie jednostek 
samol'Uldu terytorialnego z dnia 5 grudnia 2019 roku lzal&cznik do protokOlu Nr 1/, 

- uczestniczyl w szeregu uroczystoSci andrzejkowych. slubowaniu przedszkolak:6w, w 
warsztatach gamcarskich, 

- poinformowa1, i:e uczennica kJasy II LO w Nowym Miescie Klaudia Wisniewska orrzymaJa 
stypendium Prezesa Rady Ministr6w. 

Ad.pkt.S. 

przewodnicZ<.J:cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaJy w sprawie: 

- sprawie zmiaoy Wieloietniej Progoozy Fio30sowej Gminy Nowc Miasto. 

Ucbwala Nr 10600112019 zostala podj~ta wi-;kszoscill glosow 114 obecnych no sesji 
radnych- IIslmvowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo " za" - I I radnych i wstrzymalo sif 

- 3 radnychl i stanawi ana wraz z imiennych wykazem glosowania - zal~cznik Dr 2 do 

protok6tu. 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnicZllCY Rady Gminy przedstawil prajekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaty budi:etowej Da rok 2019. 
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Uchwal. Ny 10700m019 loslol. podj~ta wi~bzosci~ gln'ow 114 obccnych na scsji 
radnych- ustawowy sklad raay -]5 rudnych - glosowalo "zat' ~ 11 radnych i wstrzymalo si~ 

- 3 radnych i stanowi oua wraz Z imiennycb wykazem glosowania ~ zatqcznlk nr 3 do 
protoM!•. 

Ad.pkl. 7. 

Nast9pny punkt .brad to: 

- uchwalenia Wieloletn-iej Prognozy Finansowej Gminy Nowc Miasto. 

przewodn[C74CY Rady Gmioy ndcz:1al Uchwal~ NT Ci.327.20 [9 Skladu Orzekaj~ccgo 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawlc t: dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawic 

wydanla opinii 0 przedlo:7J>oym pnez \V6jta gminy Nowe Miasto projekcie UChWli\fY 
o wieloletnieJ prognozie finansowej. 

1\ast!(pnie pnedstawi-l projekt uchwafY w sprawie: 

- ucbwalenia Wielolctniej ProgRolY Finansowej Gminy Nowe Miasto, 

i otworzyl dyskusj<;. 

PoniewaZ szczegolowo projekt v.ry,'. uchwaly byl ptzedstawiany i omawiany na posiedzeniu 

wszys1kich komlsji rudy gminy - nikt z radnych nie zabral glosu. 

W wyniko. przeprowadzonego przez Przewodaittllcego gjosow!lnia jawnego imienncgo 
ucbwaia zostala podjttta wi~ksz()scj~ glos6w. Na 14 glosuj~eych radnych glosowaio 11 

,,:t:;ttJ i t gIos "przeci:w" i 2 radnycb wstr.tymafo sio; od glosowania. 
Uchwala Nr l081XU!2019 Hanowi zalqcznik lit 4 do protok6lu wraz z imicnl:lym 
w)'kazem glosowanla. 

Ad.pkt.8. 

PrzewodnlcZllCY Rady Gminy poinformowal. ZC przechodzimy do uchwaleoia budZetu 

GmJny Nowe Miasto aB. 2020 rok. 

Projckt uchv.faly budZel..Owej na 2020 SpoU4dzii w6jt w terminie i szczeg6iowosci okresionej 

w przepisacn ustU\VY 0 finansacb publicznych w terminie de is listopada roku 

poprzedzaj<j.ccgo rok budzetowy, w6jt przedslawi! Radzie Gmioy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej projekt uchwaly budZcwwej \'\"T8Z z zal£lcznikami i uzasadnienie. 

PrLewodnicZ<1:cy niezw10cznie przekazat radnym gminy Nowe Miasto projekt uchwaJy 

budtetowej wraz z zafqCZJlikamL 
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W dniu 2 grudnia komisje rady opiniowaly przedlozony projekl buci;>"tu 

Komisje zaopiniowaly pOzj'1ywnie projekt budzetu. 

Nas~pl1ie odczytal uchwal~ RlO Nr Ci.32S<2019 Skladu OrzekajQcego RegionalneJ 

Izby Obrachunkowej w Wars:r1lV.1C Z dnia 2 grudnia 2019 roku w spr&wie wydania opinii 
o przedlozonym p:rzez W6jta Gminy Nowc Miasto projekcje uchwaiy budietowei na 2020 rok 

oraz mOi'Jiwosci sfinansowania deficytu, 


Nasttfpnie ptzedstawil projekt Uchwaty BudZerowej Gminy Nowe Miasto na rok 2020, 


przewodnicZtfcy Rady otworzyl dyskusj~. 


W dyskusji rue podnoszono tadnych problemaw, 

W wyniku przeprowadzooego gtosowania jawnego imicnuego uchwala rostala podj~ta 
wi~kszosci~ gtos6w. Na 14 g}osujifcych radoych glosowalo 11 "za" i 2 glosy "pr..a:ciw" i 1 
rudny wstrzymai sifi: od glosowania. 
llchwaJa Nr l09IXII!2019 stanowi zalJ:fcznik nr 5 do pfotok61u wnz z imienoym 
wyka:r.em glosowania. 

Ad.pkt.9< 

Pr:zewodnic7.~cy ROOy Gminy przedsta\vil projekt uchwaly w sprawie: 

w sprawie obniZenia sredniej ceo)' skupu iyta przyjmowanej jako podstawa do 
obliezania podatku roinego na 2020 rok. 

Zabierdji;lc glos ratin), Piotr Kotpaczewski powiedziai, i.e podwytszerue podalku jest to 

oix:t<}7£:nie rolnik6w, 

Pr:r.ewodnicZ4CY Rady povtiedzial, tc podatek mamy podniesiony nielJ1ftcznic,. cena 1 

kwintaJa zyta stanoWif}C3 pods-taw;;; do nallc:zanta podatku rolnego - 40 z~ 10 jest jedna 

z najnitszych stawek 

{;cbw.l. Nr llOIXll/2019 ,.stal. podi~t. wi~k.<zosci~ glo.ow/glosowato 14 radnycb 
obecnych na sesji, giosow "za" - 10, glos6w "przeciw) - :3 i j rudny wstrzymal Sly od 

glosowania. 
Ucbwala j\Jr 1101XlL'2019 sranowi zall}tznik nr 6 do protok6tu wraz z jmieonym 
wykaz-em glosowania. 
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Ad.pkl.IO. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- okrcileoia wysokosci stawek podatku ad nierucbomosci obowittzuj~cych DB terenie 
gminy Nowe Miasto. 

Podatek od nieruchomosci w gminie Nowe Miasto nie byl m1ieniany od osmiu lat, a stawki 
wzrosn~ od kilku do kilkudziesi~ciu groszy. 

Uchwala zostala podj'tta wi~kszo§ci'l glosow/glosowalo 14 radnych obecnych na sesji: 
glos6w "za" - 1 0, glos6w "przeciw" - 3 j 1 radny wstrzymal siC( od glosowania. 

Ucbwala Nr tt 100112019 staoowi zal:tcznjk Dr 7 do protok61u wraz z imieooym 
wykazem glosowania. 

Ad.pkl.J1. 

PrzewodnicUlCY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- przyst'lpienia do sporz~d.zenia miejscowego planu zagospodarowlloia przestrzennego. 

Uchwala Nr 1121X1112019 zosiala podj~la jedooglosoie Iglosowalo 15 radnych, glos6w 
"za" -1 5, przeciw nie by to i gJos6w wstrzymuj<!cycb nie bylo! i stanowi zah,czoik Nr 8 do 

proto,k61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkI.l2. 

Przewodnic74CY Rady Gminy przedstawH projekt uchwaJy w sprawie: 

- uchwalenia Gminnej Strategii Rozwh!zywsnia Problem6w Spo.eczoych. 

Ucbwala Nr 1I3IXIIJ2019 zostala podj~ta jednogjosoie /glosowato 15 radnych, glos6w 
"za" - 15, przeciw nie bylo i glos6w wstrzymuj<Jcych nie bylo! i sl8nowi zallfczoik Nr 9 do 

protok61u wraz z wykazem imiennego glosow3nia. 

Ad.pkt.l3. 

przewodnicu,cy Rady Gminy przedstawit projekl uchwaJy w sprawie: 

- r egulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i prLcdszkolu, dia 

ktorycb organcm prowadV}cym jest Gmina Nowe Miasto 

Uchwala Nr 1141X1112019 zostala podj~ta jedoogloloie IgloS<lwalo 15 radnych, glos6w 
"za" - 15, przeciw nie bylo i gtos6w wstrzymuj 'lcych nie by to/ i stanowi zal~cznik Nr 10 

do protok6tu wraz z wykazem imiennego glosowania. 
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Ad.pkt.14. 

PrzewodnicZljCy Rady Gminy przedstawi! projekt uchwaly w sprawie: 

. skargi na dziaJaJnosc W6jta Gminy Nowe Miasto. 

Radoy Piotr KoIpaczewski, wni6s! 0 dopuszczerue do glosu I 

Zabierajfl.C g10s powiedziala, ore na spotkaniu komisji rady w dniu 24 vvrzesnia bI. 
nie by! obecny organizator i do tej pory nikt nie powiadorni! czy zloty! jakid wyjaSnienia 
w sprawie. Zapytala jak wygl¥la sprawa pomiaru g!oSnosci w czasie imprez. Zwr6cila s i~ 

pisemnie do w6jta w tej sprawie jednak to do tej pory odpowiedzi nie otrzymala. 

PrzewO<!nicZ4CY Rady nadmienil, ie w uzasadnieniu uchwaly Scl udzielone wszystkie 
odpowiedzi no zadane pytania Po uchwaleniu ucbwaly ~dzie ona Pani przekazana 

? podzi~kowala za zaproszenie na dzisiejs2'1!: sesjl( i podkreslila, :te 

w swaim domku letniskowym przebywa tyiko W okresie letnim. a wi~c w6wczas gdy S't 
organizowane imprezy - stqd zadala pytanie czy ~ilil organizowane imprezy w roku 2020. 

W6jt odpowiedzial, Ze prawdopodobnie tak . tylko na oladlonycb zasadach. W lej sprawie 
od~dzie si~ spotkanie Z organizalorern. 

Kontynuuj'lC PI' . J powiedziala, Ze dziwi si~, ze"w6jt jest ..obron~ organizatora". 
Uwat.a, Ze sytuacja ~e taka sama jak w tyro roku. Zapytala, dloczego lDlprezy musZlj 
odbywat. si~ nad Zalewem j zaproponowala ich organizacj~ w innycb miejscach ..... 

Nowego Miasta, wtedy moiDa by bylo pozna.: opini~ innycb rnieszkancow czy s~ 10 imprezy 
kulturalne. W StfSied.niej Gminie ~ takie imprezy organizowane na stadionie. 

PrzewodnicZljcy Rady powiedzial, ze wsz~ie gdzie '"l ludzie to trudoo 0 cisz~ i odglos 
przejei:dzaj'!Cycb sarnocbod6w. 

r jeszcze raz zwr6cila si~ z pytaniem jak przebiegalo badanie glosnoSci. gdyi; do 
tej pory odpowiedzi rue otrzymala. 

Raday Piotr KoIpaczewski stwierdzi!, Ze targowica bylaby dobrym rniejscem na imprezy, 
a komisja badajl}.c skargcy rue zbierala opinii mieszkanc6w z rejonu odbywania si~ imprezy. 

PrzewodnicUlcy Rady powiedzial, ie jest to skarga na dzialalnosc w6jta dotycZ<lca ,,zakl6ceil 

spoczynku nocnego przez organizatora imprez artystyczno-rozrywkowych i bezradnosc 
w6jta" oraz to czy skarga jest zasadna, czy tei. rue. W6jt odpowiadaJ na wszystkie pisrna 
i zapytania w lej sprawie w terminie. Nikt nie b,dzie olaeSla.: w jakim rniejscu maj~ bye 
organizowane imprezy. Wielu mieszkancow Nowego Miasto bierze udzial w festynach. 
Zapytal, czy P' rna umoW'r na v.tyWoz nieczystoSci. 
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p odpowiedziata, ie rna w!asny kompos(ownik i nie posiada umowy na wyw6z 

smieci. 

PrzewodnicUJcy dodal, ie kazdy kto przebywa okresowo rna obowiq.zek zawrze6 umow~, 

Zapytal czy posiada szambo Oraz poprosil do wglqdu dane dotycZ<}ce wywozu szamba, gdyt 

stwierdzil, ze kaZdy rna prawa i obowi¥ki. 

p zwrocila uwagy• ze jej nazwisko bez zgody jest umieszczone na rzutniku 

W lIesci uchwaJy. a oie jest Dna oso~ publicZJ1'1-. 

Radca Prawny powiedziata, ie nie jest to blCjd or3Z, Ze. jest wywieszona informacja oa 

drzwiach wejsciov.rych. ze sesja jest nagrywana. 

W wyniku przeprowadzonego glosowania jawoego imienoego uchwala zostala podj~ta 
wifkszosci~ glosow. Na 14 glosuj~cycb radnych glosowalo 11 "za" i 3 glosy "prleciw". 
Uchwala Nr llSIXIlJ2019 stanowi zal!Jcznik Dr 5 do protokolu wraz z imieonym 
wykazem glosowania. 

Ad.pkl. 15. 

Wobec wyczerpania pOI'74dku dziennego obrad PrzewodnicZ4CY Rady Gminy Marek Calinski 
dziykuj<}c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

stowami: ,7-3mykam XII Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto", 

Na tym protok6t zakonczono. 

~~dYGminy 

~arek Calinski 

Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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