
PROTOKOL Nr XIII12020 


z XIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 7 stycznia 2020 roku 


Wiejskim Osrodku KuItury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocz~to 0 godz.14.00, 


Zakanczono 0 godz. 15.30. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg za1'lczonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

I . W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
3. Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 
4. Raca Prawny 
5. Kierownik Referatu - Eli.bieta Szymanska 
6. Kierownik OOPS - Marianna Czamecka 
7. Mieszkailcy Gminy 

Pkt.l. 

XIII Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnicz'lcy Rady Marek Calinski , 
kt6ry nastypn.ie przewodniczyl obradom Sesji . 

Powitat wszystkich zebranych oraz stwierdzi l kworum wladne do obradowania 

j podejrnowania prawomocnych uchwaL 

Poinfonnowal , i.e mieszkancy podejmuj<}c decyzjy 0 uczestnictwie w sesji to oznacza, ze 
zapoznali si~ Paitstwo z k.lauzul~ inforrnacyjn~ dotycz'lC'l nagrywania i transmisji danych z 
przebiegu sesji. 

I'kt.2. 

PnewodniclClcy Rady Gminy Marek CaUnski przedstawit porz~dek dzienny, w nastcrpuj'lcym 
bnmieniu: 
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1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 przedstawienie porz¥lku obrad. 
3. 	 Przyj~ie protokolu z XII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Infonnacja W6jta Gminy z dzialalnoSci mi~dzysesyjnej. 

5. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmjany Wielotetniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe 
Miasto. 

6. 	 Podj~cie uchwaly w spraWle dokonania zmJan Ucbwaly budtetowej Gminy Nowe 
Miasto na rok 2020. 

7. 	 Podj!(cie uchwaly w sprawie nie wyraZenia zgody na wyodn;bnienie w budzecie Gminy 

Nowe Miasto na 2021 rok srodkow stanowi<}cych fundusz solecki. 

8. 	 Podj~ie ucbwaJy w sprawie ReguJaminu utrzymania czystosci i porZ<j,dku na terenie 
Gminy Nowe Miasto. 

9. 	 Podj!(cie uchwaly w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug na 

terenie Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wta.scicieli 

nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj'l mieszkancy zagospodarowania tych odpad6w, w 

:zamian za uiszczan'l przez wlasciciela nieruchomoSci oplatl( za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

10. Podjl(Cic uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnyrni oa nieruchomosciach zamieszkalych i ustalenia stawki tej aplaty. 

II. Podj~cie uchwaiy w sprawie okreslenia wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi sktadanej przez w1aScicie ia nieruchomosci. 

12. Podj~cie uchwaly w sprawie wysokoki stawek optat za zaj~cie pasa drogowego dr6g 

gminnych na cele nlezwi!}Zane z budow'l. przebudow<}-. remontem, utrzymaniem i ochron'l 

drag. 

13. Podjecie uchwaly w sprawie zasad obciqZania nieruchomoSci stanowi~cych wlasnosc 

Gminy Nowe Miasto sluZebnosciami gruntowymi i przesylu. 

14. Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i RozwilJZYWania Problem6w AlkohoJov.rych na 2020 rok. 

15. Podj~cie uchwaly w sprawie Gminnego Programu Przeciwdz.ialania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrany Ofiar przemocy na lata 2020·2024. 

16. Podjycie uchwaly w sprawie uchwaty w sprawie zatwierdzenia ramowego planu praey 

Rady Gminy Nowe Miasto. 

17 . Podj~cie uehwaty w sprawie ramowych plan6w pracy stalych komisj i Rady Gminy Nowe 
Miasto na rok 2020. 
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18. Zapytania j oswiadczenia radnych. 

19. Zamkni~eie obrad. 

przewodniczq.cy Rady poinformowal, Ze projekty uchwaL kt6re znajduj~ siy pOl"Z4dku obrad, 

byty przedmiotem obrad statych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

przewodnicU}cy Rady Gminy poinfonnowaJ, te zapoznal siy l tresci<l protokolu z XII Sesji 

Rady Gmloy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmieni l, Ze protok61 byl wyloZony 

do wgl~du w Sekretariacie Rady i przed sesj'l W · sali obrad. Radni mieli mo"iJiwosc 

zapoznania siy zjego tresciq. Przewodnicz~cy poinfonnowa! r6wniez,:ie do dnia dzisiej szego 

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

Radny Piolr Kolpaczewski wni6sl, z.eby protok61 byl przesy1any radnym drog,! majlow~ przed 

sesJij. 

PrzewodnicZ4cy Rady pOwiedzial, ze protok61 jest przygotowany juz na dz ien posiedzenia 

komisji. 

Przewodnicz~cy Rady podda1 protok61 pod gJosowanie. 

Protok61 Nr XII 12019 z dn;a 6 grudnia 2019 roku zostal przyj~ty wi,kszosci~ glos6w 113 

.,zan i 2 glosy wstrzymuj'lce sie/ i zosla l podpisany przez PrzewodnicZ!}cego Rady , 

Ad pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, ze W okresie dziaJalnoSci miydzysesyjnej: 

- przeprowadzono rozeznanie cenowe na realizacje zadania pn. "Dostawa paliw w 2020 roku". 


Wplyn,1y 2 oferty od Sp6ldzielnia Kolek Rolniczyeh, Folwark 7, 09-120 Nowe M;asto. 


Olej naNdowy - 5, IS zl 

Beozyna Pb 95 EuroSuper - 4.96 zl 


i ad ·'LUX-MOTOR OfL" A. NieScior, J NieSc;or Sp61ka lawna. ul. Bialowiejsoo 17, 


06 - 100 Pultusk . stacja paliw Swierkowo 28A, 06 - 150 Swiereze 

01ej nap<;dowy - 4,97 zI 
Beozyna Pb 95 EuroSuper - 4.77 zl 

Najkorzystniejs~ ofert, zioZyI ·'LUX·MOTOR OIL·· A. NieScior. l. Nieseior Sp6Ika lawna, 
uJ. Bialomejska 17. 06 - tOO Puhusk - stacja paliw Swierkowo, 
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- odebrano zadarue pn.: "Ksztahowanie przestrzeni pUblicmej poprzez przebudowC( terenu przy 

ulicy Glowny Rynek w Nowym Midcie" zrealizowane przez finn!y : 

- ARBET Arkadiusz Jakubiak 

- rozstrzygni!yto przetarg na "Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych 


z nieruchomosci zamieszkaJych polozonych na terenie gminy Nowe Miasto" 


Oferty zlo:tyl0 Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK w P!oilsku na kwo~ 


979000,00 zl brutto, 


- rozslrzygniyto przetarg na "Dostawy oleju opalowego na potrzeby kOllowni Zespotu SzkOl 

im Integracji Europejskiej w roku 2020". 

Ofert, zloiyl TANKPAL Cekanowo ul. Plock. 24, 09 - 472 Slupno na kwoto; 252 800,00 zI 


bruno i podpisano umow,(. 


- w ramach projektu .. A.krywny w szkole - kreatywny w Zyciu" do kooca grudnia 


przeprowadzono 427 godzin dodatkowych w ramach projektu. 


- zlozono wruosek 0 platnosc dotycUlcy operacj i "Modernizacja boiska sportowego 


w Nov.rym Miescie". Wnioskowana kwota pomocy - 90763,00 zl , 


- w6jt uczestniczyl w wieJu spotkaniach oplalkowych i noworocznych. 

Ad,pkt,5. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawi l projekt uchwaly w sprawie: 

- sprawie zmiany Wicloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 116IXJJJJ2020 zostala podj~ta wi~kszoscjif glos6w 1/5 obecnych na sesj; 

radnych- ustawowy skJad rady - 15 radnych - glosowalo " za " - 12 radnych i wSlrzymalo sif 

- 3 radnych/ i stanowi Dna wraz z imiennych wykazem glosowania - zal~cznik nr • do 

p rotok61u. 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

• dokonania zmiaDY Uchwaty budieCowej oa rok 2020. 
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Uchwala Nr 117iXJW2020 zostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w 115 obecnych na sesji 
radnych- IIs/awowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 12 radnych i wstrzymalo sif! 
- 3 radnych i stanowi ona wraz l imieooycb wykazem glosowania - 7..31,lfcznik Dr 2 do 
protOk6lu. 

Ad.pkt. 7. 

przewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawH projekt uchwaly w sprawie: 

- nie wyraienia zgody Da wyodr~bnienie w budzecie Gminy Nowe Miasto oa 2021 rok 
srodkow stanowillcycb fuudu57. sol«ki. 

Uchwala Nr 1181X1II12020 zostala podj~t. wi~kszosci~ glos6w 115 obecnych no sesji 
radnych- usrawowy sklad rady - J5 radnych - glosowaio "za" - 10 radnych, "przeciw: 
glosowalo - 3 radnych i wstrzymalo si~ - 2 radnych i stanawi ona wraz z imiennycb 
wykazem glosowania - zah,czoik Dr 3 do protok6Ju. 

Ad.pkt.8. 

przewodnicZl}cy Rady Gminy przedstawil projeki uchwaly w sprawie: 

- Regulaminu utrzymsnia czystosci i porntdku na tereoie Gminy Nowe Miasto. 

Uchwala Nt 119001112020 zostata podj~ta wi~kszosci1l glos6w /15 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sldad rady - 15 radnych - glosowalo .. za" - 11 radnych i wstrzymaio si{! 
- 4 radnych i stanowi ona wraz z imienoych wykazem glosowania - za1l:lczoik nr 4 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

PrzewodnicZ4cy Rady Gminy przedstawit projekt uchwaty w sprawie: 

- szczegolowego sposobu i zakresu swiadczeoia uslug Da terenie Gmioy Nowe Miasto w 

zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaseideli oierucbomosci, os ktorych 
zamieszkujl:} mieszkaocy zagospodarowaoia tych odpadow, w zamiao za uiszcz.anl:l przez 
wlasciciela oieruchomosci oplat~ za gospodarow8nie odpadami komuoaloymi. 

Ucbwala Nr 12000)112020 zostsls podj~ta wil;kszoscil:} glosow 1f5 obecnych nO sesji 
radnych- ustawowysklad rady- 15 radnych - glosowalo "za" - 12 radnych, .,przeciw " -1 
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radny i wstrzymalo sifl - 2 radnych/ i stanowi ODa wraz z imieooych wykazem gJosowaoia 
- zal~czDik or 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.JO. 

PrzewodnieZ4ey Rady Gminy przedstawil projekt uehwaly w sprawie: 

- wyboru metody ustaleoia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 08 
nierucbomosciach zamieszkatycb i ustalenia stawki tej oplaty. 

W toku dyskusji glos zabral radny Adam Oporski , kt6ry wyrazil swoje zaniepokojenie w 

sprawie drastyeznego wzrostu oplal za wyw6z odpad6w komunalnych. Jest to sprawa 
bulwersuj~ea wszystkich mieszkarieow. Do przetargu na odbieranie i zagospodarowanie 
odpad6w komunalnych PrzysUlpila tylko jedna finna - Przeds i~biorstwo Gospodarki 

Kornunalnej w Ptonsku., a wiee brak konkureneyjnosei. Czy si~ zgadzarny z projektem 
uehwaly ezy tei; nie - to nie rue moi:emy zrobie w tej sprawie. Jesli odrzueirny projekt 
uehwaty to narazimy Gmin~ na wysokie kary. Na dzien dzisiejszy rue mamy nic do 
powiedzen.ia w tej kwestii. Musimy wybierae miedzy jednym a drugim zkm. Stawka jest 

wysoka - pozoslaje dylemat alba j" przeglosujemy lub nie. Nie przyjecie tych warunk6w 

spowoduje, 'ie smieci ~d~ leialy po calej gminie. 

Zabieraj'lc glos radny Piotr Kolopaczewski zapytat, jaka kara moie spotkac mieszkaric6w, za 
to, ze oie b~dzie podj~ta uchwa!a. DIaczega wojtowie na Konwencie nie padj«li iadnyeh 
dzialan. B~dziemy pJacic za odbi6r odpad6w 300% wi~cej , a urnowa z PGK jest 40% 

wi~ksza. UwaZa , ze nie powinnismy podpisywae UillOWY i nie mama zakladae, te PGK w 

Plonsku to jedyne przedsil(biorslWO. Dadal , ie mieszkancy patTZ4 nam oa r~ce. 

Radny Adam Oporski zada1 pytanie, ezy jest pomysl jak zachl(eic innych adbiorc6w. My 

jestesmy tylko ruewdzi~cznym posrednikiem pomil(dzy odbiorc(J srnied a Gmin(J . Stawka 
mllSi bye zbilansawana. Ustawa stano wi. i.e optaty musz~ bye uiszczane ad mieszkaitca a rue 
ad gospodarstwa. Sytuacja ta stanowi problem w calej Polsce. 

Radny laroslaw Ebert powiedzial. ie po cZ~Sci zgadza sil( z przedm6wcami i tei nie 
podobaj~ rou siy stawki opiat. Musimy przedstawie stanowisko dotycz'lce trudnej sytuacj i w 
gospodarce odpadami w naszej Gminie wszyslkim Poslorn i Senatorom, Prezesowi Rady 

Ministr6w itp. Kontynuuj~c powiedziat, dlaczego finny maj" nam dyktowae ceny i warunki. 
Czy jest konieczne wybieranie 2 razy w miesittcu koszy. Przedsiybiorstwo Gospodarki 
Komunalnej jest sp6Uq wiyc dobrze by byIo, ieby ktos przedstawil nam rachunek 
ekonomiczny tj. wydatki i zyski. ezy przedsiybiorstwo otrzymuje pienittdze za surowce 

wtorne oraz ezy otrzymuje jakies dotacje. 

Radny Piotr Kofpaczewski powiedzial , Ze cata dyskusja powinna odbywac Sly przed 
podpisaniem umowy. Nie powinna bye w takiej ronnie i ksztalcie. 
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PrzewodnicZ4CY Rady powiedzial, ze my boimy s iy tego CO nowe, ale my tylko realizujemy 

ustawc; jako administraeja gminna. Gmina na tym nie zarabia. Musi bye sarnofinansowanie siC; 

gminnej gospodarki odpadami. Nie mozemy nie dzialac wbrew ustav.rie 0 gospodarce 

odpadami . Nikt naszych uwag nie przyjrnuje do wiadomosci. Firma nie rna konkurencj i, nie 

jest to nasza wina, ze nikt inny nie PrzySUlpil do przetargu. Nie podjecie lej uchwary skutkuje 

nie podpisaniem wnowy. ,.Pailstwo" tei: nic nie ZTobilo w tym temacie, a na nas spadl 

obow1¥ek wykonanie ustawy. 

Radny Kolpaczewski zapytal czy Koowent W6jl6w wystosowa~ pismo do Rz4du w lej 

spraVlle. 

W6jt przedstawil dokladn'l, analizy koszt6w gospodarki odpadami. W Gminie Nowe Miasto 

jest 4200 mieszkanc6w ujC;tych do zaplaty za wyw6z odpad6w. Przetarg opiewa na kwot~ 979 
tys.z.I. System odpado'W)' musi bye zbilansowany. Gmina nie rna rnozliwosci dotowania 

odpad6w komWlalnych z budZetu Gminy. Nowe stawki byd'l, obowi'lZ)'Wae ad marea. 

Zgodnie z ustaw<l wywozy smieci ad miesi,!:ca kwietnia do paidziernika odbywa6 siy bC;dCj, 

dwa razy w miesi(Jcu. Reaswnuj 'l,c Z podobn'J sytuaej~ boryka siy wiele samomtd6w. Brak 

jest konkurencyjnosci wsrod finn zajmuj~cych siy odbiorem i zagospodarowaniem odpad6w. 

Drastyczn.ie rosnC)ce koszty spowodowane s~ przede wszystk im podniesieniern oplaty 

srodowiskowej , kt6ra w roku 20 18 ZOSlala podniesiona 0 475% tj . z kwoty 24,50 Mg do 140 

zt Mg. Planowane Sq dalsze podwyzki i kWOla ta w 2020 roku wzrosnie 0 t002% i wyniesie 

270 ztlMg. Wszystkie te czynniki przekladajq si~ bezposrednio na coraz wi~ksze oplary, kt6re 

musZ4 ponosie mieszkancy. W6jt dodal, ze projekt ustawy 0 gospodarce odpadami rue by! 

podany do konsultacji spolecznej. Ustawa nie pozostawia nam mozliwosci podj~cia innych 

decyzj i. 

Ucbwala Nr 121001112020 zostala podj~ta wiftkszoscill glos6w 115 obecnych no sesji 
radnych. ustmvowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 11 radnych, 3 przeciw i 

wSfrzymal si~ - 1 radnyl i stanowi Dna wraz z imiennych wykazem glosowaoia - zal(Jcznik 

or 6 do protok6lu. 

Ad.pkl.1 I. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- okreslenia wzoru dekJaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skJadanej przez w'ascicieJa nierucbomosci. 

Ucbwala Nr 122001112020 zostftla podjftta wiftkszoscill glos6w 115 obecnych na sesji 
radnych- ustmvowy sklad rady - 15 radnych - glosowolo .,za" - 12 radnych, 1 przeciw i 

wstrzymalo si{! - 2 radnychl i stanowi ona wraz z imiennycb w)'kazem glosowania 

za1llczoik Dr 7 do protok6lu. 

7 

http:Drastyczn.ie


Ad.pkt.12. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wysokosci stawek oplat za zaj~cie pasa drogowego dr6g gminnych na cele niezwilp!9ne 
z budowll, przebudowll, remontem, utrzymaniem i OchrOD'l drag. 

Uchwala Nr 123fX.II112020 zostala podj~t. jednoglosnie /glosowalo 15 ra<inych, glos6w 
"za" - 15, przeciw rue bylo i glos6w ws(rzymuj ,)cych nie bylo! i stanowi zahtczoik Nr 8 do 
protokoJu wraz z wykazem imieooego gJosow3nia. 

Ad.pkt.13. 

Przewodniczl:\cy Rady Gminy przedstawit projekt uchwa!y w sprawie: 

- zasad obcilti8nia Dieruchomosci stanowi l\cych wlasnosc Gminy Nowe Miasto 
slui:ebnosciami gnJotowymi i przesylu. 

Uchwata Nr 1241X1I1I2019 zostala podj~ta jednoglosoie /giosowaJo 15 radn ych, gtos6w 
"za" - 15, przeciw nie bylo i gtos6w wstrzymujtJ.cych nie bylo/ i stanowi zahtcz.nik Nr 9 do 

protok6Ju wraz z wykazem imiennego glosowsoia. 

Ad.pkt.l4. 

PrzewodrUcZ<Jcy Rady Ominy przedstawi~ projekt uchwaty w sprawie: 

• ucbwaleoia Gmiooego Programu Profilsktyki j Rozwil}ZYWsnia Problem6w 

Alkobolowych .a 2020 rok. 

Ucbwala Nr 1251XI1I12020 zostala podj~ta jednoglosnie /glosowalo 15 radnych, glos6w 
.,za" - 15, przeciw nie by to i gtos6w wstrzymuj'!cych rue bytol i stsoowi zah,czoik Nr to 

do protok61u wraz z wykazem imienDego glosowania. 

Ad.pkt.lS. 

Przewodnic:l..<lcy Rady Gminy przedstawit projekt uchwaly w sprawie: 

- GmiDoego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzioie oraz Ocbrooy Ofiar 
Przemocy DB lata 2020·2024. 
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Uchwala Nr 1261XI11I2020 zo.tal. podj~ta jednaglainie Iglosawalo IS radnych, glosOw 

"za" - 15, przeciw nie bylo i glos6w wstrzymujijcych nie bylol i stsnowi zal'!CZDik Nr Il 

do protok61u wraz z wykazem imieoocgo glosowinia. 

Ad.pkt.16. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zatwierdzenia ramowego planu praey Rady Gminy Nowe Miasta. 

Uchwala Nr 1271Xl1112020 zostala podj~fa jedooglosnie Igtosowalo 15 radnych, glos6w 
"za" - 15 , przeciw rue bylo j gtosow wstrzyrnuj,!cych rue bylo/ i stanowi zalJ:tcznik Nr 12 

do protokolu wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.17. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- ramowych pianow praey stalych komisji Rady Gminy Nowe Miasto DS rok 2020. 

Uchw.la Nr 1281XI11I2020 zastala padj~ta jedoaglosoie Iglasowalo IS radnych, glosOw 
"za" - 15. przeciw nie bylo i glos6w wstrzymuj<Jcych nie by/a! i stanowi zatllcznik Nr 13 

do protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt. 18. 

W tyro punkcie glos zabral radny Piotr Kolpaczewski, kt6ry poruszyl sprawry srodkow 
fUlansowych z programu ,,Mias Mazowsze 2020" i zapytal na co byly skJadane wnioski. 
Ponadto, zapytal na co jest przemaczona kwota lS.000,-zt znajduj'lC3 si~ w zapisie wykazu 
przedsi~wzit;6 WPF - zagospodarowanie przestrz.eni publicznej. 

W6jt odparl, ze my prowadzimy szereg inwestycji , ale tez musimy bye przygotowani 
finansowo na skorzystanie w6wczas gdy pojawi sit; mozliwosc otrzymania dofinansowail na 

inne cele. Do "Mias" zloZylismy wniosek na zamontowanie lamp solamych LED. Staramy 
si~ 0 dofinansowanie tennomodernizacji budynku Urzydu Gminy. 

Radny Kolpaczewski powiedzial, ie uwaza, ze S<J wainiejsze rzeczy do wykonania lui np. 

zalozenie klimatyzacji w budynku Urz~du. 

W6jt powiedzial. i.e prz.ed (ennomodemizacjll budynku urzt;du nalety wykonac klimatyzacjy 

i bye maZe uda siy pozyskac srodkl na ten eel. Jd li chodzi 0 obiekty gminne to 

wyremontowalismy wszystkie tj. miedzy iIUlymi Wiejski Osrodek Kultwy. Gminny Osrodek 
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Kuitury , Domy NauczycieJa itp. wiyc je.sli pojawi!} si¥ srodki na remont budynku Urz~du 

Grniny to z nich skorzystamy. 

Ad.pkl. 19. 

Wobec wyczerpania porz'J.dku dziennego obrad PrzewodnicUj.cy Rady Gminy Marek Califu;ki 

dziykuj,!c wszystkim zebranyrn - zakoJlczyl obrady XlII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

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

Na tym protok6t zakOIlczono. 

Pn:ewodniczl:Jcy Rady Gminy 

Protok6fowala: 

Agnieszka leglikowska 
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