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PROTOKOL Nr XIV/2020 


z XIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 3 lutego 2020 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady roZp<lcz~to 0 godz.14.00, 

Zakm\cwno 0 godz. 15.30. 


Sklad Rady Gminy - 14 radnych. 


Uczestniczyto w obradach - 15 radnych wg zal~czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Za lewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Oaszczynska 
3. Sekretarz Gminy - Mariol. Bug.15k. 
4. Raca Prawny - Agnieszka Wolinska 
5. Dyrektor Zespolu Szk61 w Nowym MieScie - Edyta lakubow5k. 
6. Dyrektor Przedszkola - Agnieszka Koscielska 
7. Mieszkancy Gminy 

Pkr.l. 

XIV Sesj ~ Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnic~cy Rady Marek Caliitski, 

kt6ry nast~pnie przewodniczyJ obradom Sesj i. 


Powital wszystkich zebranych omz stwierdzil kworum wladne do obradowania 


i pOdejrnowania prawomocnych uchwal. 


Poinformowal, Ze mieszkailcy podejmuj<Jc decyzj~ 0 uczestnictwie w sesji to oznacza, ze 

zapoznali si~ PaiJstwo z klauzu1<l infonnacyjn<l dotycZ<j,c<l nagrywania i transmisji danych 

z przebiegu sesj i. 


PkL2. 

Przewodnicz,\cy Rady Gminy Marek Cal inski przedstawil porZ4dek dzienny, w nast~puj 'lcym 
brzmieniu: 
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1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzcoie prawomocnosci obrad. 
2. 	 przedstawienie porzqdku obrad. 
3. 	 Przyjftcie protokotu z XUI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Jnformacja W6jta Gminy z dzialaLoosci miftdzysesyjnej. 

S. 	 Podjfcie ucbwaly w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Miasto. 

6. 	 Podjfcie ucbwaty w sprawie zmiany WieJoletoiej Proguozy Fioansowej Gminy Nowe 
Miasto. 

7. 	 Podjfcie uchwaty w sprawie dokonania zmian Ucbwaly budietowej Gminy Nowe 
Miasto Da rok 2020. 

8. 	 Podjfcie uchwaty w sprawie zaciltgoiftia kredytu dlugotermiDowego. 

9. 	 Podjecie uchwaly w sprawie ustaleoia oa rok 2020 plaou dofmansowania (orm 
doskoDllleoia zawodowego nauczycieli , okreSlenia maksymalnej lewoty 
dofmaDsowania oplat pobieranycb pnez szko!y wyi.sze i zakJady ksztalcenia 
nauczycieli omz ustalenia specjalnosci i form ksztalcenia, Da kt6re dofinaDsowanie 
b~dzie przyznawane dla nauczycieli szk61 i przedszkola prowadzooycb przez Gmiof 
Nowe Miasto. 

10. Podjecie ucbwaly w sprawie prtyjfcia stanowiska dotyczqcego trudnej sytuacji w 
gospodarce odpadami w Gmmie Nowe Miasto oraz potrzeby zmian ustawowych 
dotyaqcych gospodarki odpadami. 

11. Zapytania i oswiadczenia radoycb. 

12. Zamknifcie obrad. 

PrzewodnicZ1CY Rady poinformowal. ze projekty uchwal. kt6re znajduj~ siy pOI"ZCJdku obrad, 
byly przedmiotem obrad stalych komisj i rady i zosta1y pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy poinformowal, Ze zapoznal siy z tresci4 protokolu z XIII Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6! by! wylotony 
do wgl'ldu w Sekretariacie Rady i przed sesj<} w Sali obrad. Radni mieli mozliwosc 
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zapoznania siy z jego treSci~ . Przewodniczqcy pojnforrnowat rowniei, ze do dnia dzisiejszego 


mewniesiono jakichkolwlek uwag do protok6lu z XIII Sesji Rady Gminy, 


Radny Piotr Kolpaczewski 'mli6st, zeby protokOf byf pnesytany radnym drog'l mailow'l przed 


sesj'f. 

Przewodnicz~cy Rady powiedziat. ze protok61 jest przygotowany jut Da dzien posiedzenia 

komisji. 


przewodnicZ4CY Rady poddat protok6! pod g!osowanie. 

Protok61 Nr XIll 12020 z dnia 7 styeznia 2020 roku zostal przyj~ly wi~kszoSci~ glos6w III 

"za" i 3 glosy nprzeci w"/ i zostal podpisany przez PrzewodnicZ4cego Rady , 

Ad pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, ie w okresie dzialalnoSci mi~dzysesyjnej : 

. zostaJo przeprowadzono rozpoznanie cenowe na pobyt psa w schronisku: 
Wp!yn~ 3 oferty z: 

II Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzib<} w Jablonnej: 

• 	 jednorazowy przyj~cie zwierzycia do schroniska i utrzymanie go, niezalei.nie od 
okresu pobytu - osobnik dorosly - 21.189.40 zl. 

• 	 jednorazowy przyj«cie zwierzycia do schroruska i utrzymanie go, niezaletnie ad 
o.kresu pobytu - szczeniak - 1.000,·zl, 

2/ Arumal Reswe Poland "Program Bezpieczna Gmina" z siedziba w Warszawie, 

• 	 wykonawca Die dostarczyl wymaganych dokwnent6w 

3/ 	Fundacja .,Centrum Ochrony Srodowiska" w Nasielsku. 

• 	 jednorazowy przyjycie zwierzc;cia do schroniska i utrzymanie go, ruezaleZrtie od 
okresu pobytu - osobnik dorosly - 22.214.00 zl, 

• 	 jednorazowy przyj~cie zwierzycia do schroniska i utrzymanie go, niezaleinie ad 
okresu pobyru - szczeniak - 1.722.00-zl. 

NajkorzystniejsZ4 ofert<} okazala silt ofertn z Fundacji "Centrum Ochrony Srodowiska" z ktoq 
to zostala pod pisana umowa, 

. zostalo przeprowadzone rozpoznarue cenowe na odlo'Nienie i opiek~ weterynaryjnct dla 
bezdomnych zwierZ<lt z terenu Gminy Nowe Miasta w okresie od 1 lutego bI. do 31 stycznia 
2021 roku. 
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Wplyn~la I oferta od Specjalistycznej Lecznicy Malych Zwierzqt lek. wet. Stanislaw 
Szyrnczyk w Ptonsku j zostaJa podpisana urnowa, 

~ w dniu 19 stycznia br. uczestniczyl w uroczys(osciach zwi¥Mych Z odzyskaniem praw 

miejskich przez Czerwinsk nad Wisl'!. Dada!. ze my musirny przemysiec, czy b~dziemy 
chcielj tez przywr6cic Nowemu Miastu prawa miejskie, 

- Sztab WieJkiej Orkiestry Swi'ltecznej Pomocy Zespolu Szk61 w Nowym Miescie zebra! 
sumy 20 166,66 zl i w tym miejscu w6jt zloiyt gratuJacje dla cafego sztabu wolontariuszy 
oraz podziykowal darczyilcom, 

- w dniu 25 stycznia br. uczestniczyl W CZC(SCI oficjalnej Studni6wki klasy III Licewn 
Ogolnoksztalq.cego w Nowym MieScie, 

- dn.ia 1 lutego uczestn.iczyl w II Tumieju fod zinnym organizowanym przez Uczn iowski Klub 

Sportowy Victoria Nowe Miasto, 

- odbyt sic: Noworoczny Koncert Kol~d i PastoraJek "Z serca do sere", I w tym mJeJscu 
podziykowal wszystkim wykonawcom i uczestnikorn koncertu oraz Dyrektorowi OOK Panu 
Januszowi Prokopczykowi za organizacjt;, 

- w srodt; 129 stycznia/w6jl uczeslniczyl w odprawie rocznej Komendy Powiatowej w 

Plonsku, podczas kt6rej podsumowano stan bezpieczenstwa na terenie powiatu ptonskiego 

oraz efekty ubieglorocznej pracy policjant6w, 

- uczestniczyl w posiedzeniu Rady Spolecznej ZOZ. 

Ad.pkt.S. 

Przewodnic~y Rady Gminy przedst.awil projekt uchwaly W sprawie: 

- zmiaoy Statutu Gminy Nowe Miasto. 

Ucbwala Nr 129fXlV12020 zostala podj~ta jednoglosnie Igtosowato 14 radnych, glos6w 

"za" - 14, przeciw nie bylo i glos6w \vstrzymuj'lcych nie bytol i stanowi zalltcznik Nr 1 do 

protok61u wraz l wykazem imiennego glosow3nia. 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawit projekt uchwaly w sprawie: 
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- sprawie zmiany Wieloietuiej Prognozy Finansowej Gmioy Nowe Miasto. 

Ucbwala Nr 1301XIV12020 zostala podjlfta wilfkszosci" gJosow 114 obecnych no sesji 
radnych- ustaYI10wy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za " - 1/ radnych i wstrzymalo sif 
- 3 radnychl i stanowl ona wraz z imicnnycb wykazem glosowilDia - zal1Jcznik or 2 do 

prolok6lu. 

Ad.pkt.7. 

PrzewodniC24CY Rady Gminy przedstawit projekt uchwa1y w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budietowej Da rok 2020. 

Ucbwala Nr 131/XIV/2020 zostala podjlfta wi~kszoscil4 glosow 114 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rody - J5 radnych - glosowalo "za " - II radnych i wstrzymalo sif 

- 3 radnych i stanowi oDa wraz z imiennych wylotzem glosowania - zah\cznik Dr 3 do 

protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- zaci"gnilfcia krcdytu dtugoterminowego. 

przewodnic24cy Rady Ominy poinfonnowal radnych, ze projekt uchwaly otrzyrnal 

wiykszosci~ glos6w pozytywnGl opiniy wszystkich stalych komisji rady gminy. 


Po czyrn zapytat radnych 0 uwagi do projekru uchwaty. Radni nie wnie.sli uwag. 


PrzewodnicZljcy Rady poddal j~ pod glosowanie. 


Uchwala Nr 132/XIV/2020 zoslala podj~la wi~kszo;ciq glos6w Iglosowalo 14 radnych, 


gtosow ,,za" -10 i 4 glosy "wstrzymuj'lce"/. Sta.nowi ona zalJlCZDik Nr 4 do protok6lu 


wr31 Z wykazero imienncgo glosowania. 


Ad.pkt.9. 

przewodnicZ<}cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- ustalenia na rok 2020 piano. dofinansowaoia form doskooalenia zawodowego 

nauczycieli, okreSlenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranycb pnez 

szkoly wyzsze i zaktady ksztalccnia nauczycieli oraz ustaleoia specjalnosci i form 
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ksztalceoia, oa kt6re dofm8osowaoie b~dzie pnyzoawane dla nauczycieli szk61 

i przedszkola prowadzooycb przn Gmjo~ Nowe Miasto. 

Uehwata Nr 1331XIV12020 <o,tala podj~ta jedooglosoi. Iglosowalo 14 rodnyeh, gJos6w 
,,1.3" - 14, przeciw nie bylo i glos6w wstrzymujqcych nie bylo/ i stanowi zal~cznik Nr 5 do 

protok61u wraz z wykazem imieooego glosowania. 

Ad.pkt.l0. 

przewodnicZCJcy Rady Gminy przedstawil projekt uehwaly w sprawie: 

• przyj~cia stanowiska dotyczllcego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gmioie 
Nowe Miasto oraz potrzeby zmian ustawowycb dotyczilcych gospodarki odpadami. 

Uehwala Nr 1341XIV12020 zostala podj~ta jedooglosoie Iglo,owalo 14 radnyeh, glos6w 
.,za" - 14, przeciw rue bylo i glos6w wstrzymuj<lcych nie bylo/ i stanowi zal1lczoik Nr 6 do 

protOk61u wraz z wykazem imienoego glosowania. 

Ad.pkt. II. 

W tyro punkeie radny Piotr Koipaezewski zapytal, co b~dzie W obiekcie gminnym w 

GI6wnym Rynku Ij . jaka ~dzie prowadzona dziaJaJnosc i 1<10 b¢zie lokal wynajmowal. 


W6jt powiedzial, ze po przetargu na wynaj yc ie lokalu - w budynku tym bcrdzie prowadzona 


dziatalnosc gastronomiczna. Poinformowal , ze najemc(J jest osoba z Nasie lska, a wai:ne jest, 

aby loka! nie stat pusty oraz przynosil korzySci finansowe. Umowa najmu zawarta jest od 


1 marea br. 

Radny Kolpaczewsk.i wyrazil wcttpliwoSci , cry dziaialnosc gastronomiczoa ru e b¢zie 
kolidowala z usytuowanym tam parkingiem. 

W6jt odpowiedzia1, i.e powinnismy sil( cieszyc, ze przybywa nam uslug i nie chcemy 
ograniczac ich w i.adem spos6b. Natomiast parkowanie w CZ((Scl GI6wnego Rynku ~dzie 

ezasowe i obowi<}ZUj(Jce dla wszystkich pojazd6w. Tylko talde ograniezenie pomoze 
rozladowac tego rodzaju sytuacje. 

Radny PiatT Kolpaezewski zapytal, ezy wplynlflo do U~u Gminy pismo z Ministerstwa 
Klimatu i ezy w6jt maze sit( odniesc sit( do tej sprawy. 

W6jt powiedzial, ze do Urz~du Gminy wplywa caly szereg romego rodzaju pism a 
szczeg61nie ad jednego z mieszkane6w. Kwestie, 0 kt6re ehodzi dotycZ<j, imprez nad 

zaJewem. kt6re to byly juz wielokrotnie "watkowane". W pOwyZszym pismie mamy tei: 
podkreslone, ze istrueje zapolrZebowanie na tego rodzaju imprezy 
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Radny Kolpaczewski oznajrnil , ie byly zbierane podpisy do petycj i od mieszkaftcow 

przeciwko zakl6caniu ciszy Docnej i podpisala znacz:na czesc mieszkafl.c6w Nowego Miasta. 
Zapytal. czy komisja skarg i wniosk6w przy rozpatrywaniu skargi dotycZ4cej "zak16cen 
spoczynku nocnego przez organizatora imprez" wzi~la pod uwagcr gtosy mieszkailc6w i czy 

widziala to pismo. 

OdnosZ<Jc si~ do tego, w6jt powiedzial, i.e tei byly gtosy ad znacznej czersci mieszkaftcow, 

kt6rzy byli podpisani, ze rue znal)' doglctbnej tresci pisma. Na podstawie tych informacji oraz 

gtosOw mieszkaftcow zostanie W1ieniona fonnula imprez i ~d'l adbywaly sie w saboty. 

Dodal, i e jeSii sq przesbnki i s~ speinione ustawowe warunki to decyzja musi by wydana. 

PnewodnicZ<Jcy Rady dodal, i e pomimo spokojnego wypoczywania na zalewem - to tei. 

byty przypadki , ze byJa wzywana policja. Reasumuj'lc, to niekt6rym przeszkadza nawet 

rekreacyjne spydzanie czasu nad zalewem. 

PrzewodnicZ4cy Rady Gminy powiedzial, ze len temat nie jesl temalem dzisiej szej seSJI 
i zakonczyl dyskusj~ w tym lemacie. 

Radny Piotr Kolpaczewski poruszyl spraw~ bylego radnego i zapytal oa jakiej podstawie 

zostala zawarta z nim umowa-zlecenie oa kierowc~ OSP. Odpowiedz oa 10 pytanje, kt6rI:J 

otrzymal pisemnie uznal za niezadowalajC)Cdl. 

W6jt powiedzial, ie sprawa dotyczqca by1ego radnego, kt6ry tilie pelnil funkcj'l kierowcy 

osp Karolinowo jest "walkowana" ad dtuzszego czasu i byty udzielane odpowiedzj w tej 

sprawie. Powt6rzyl po raz wt6ry, i e w owym czasie Iylko jedna osoba spe1niala wymagane 

kryteria, kt6re obowiqzuh kierowc6w pojazd6w uprzywilejowanych. PodkresJil, i e osoba fa 

dzialala na rzecz bezpieczenstwa okolicznych wiosek i spoJeczenstwa, nie rozwnie dlaczego 

probuje sit: to podwai:.a6. Zapewnil, ze na pewno nie bylo to dla zysku, byly to symboliczne 

kwoty na pnestrzeoi tych lat. 

PrzewodnicZ4cy Rady doda! , ze sprawa jui:. byJa badana przez Wojewod~ Mazowieckiego 

i ci1J&Je tzw. " bicie pi any" nlczemu nie sluzy j proponuje zakonczyc jui ten temat. 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal, dlaczego 0 sesji nie 5'1 powiadamiani soltysi, by r6wniei 

mogli si« wypowiedziec. DodaJ, i.e mieszkancy nie wiednJ gdzie siy udac w sprawle 

podpisania um6w 0 przylllcza. 

PnewodnicZ4cy Rady powiedzial, ie term in sesji zawsze oglaszany jest na stronie 

intemetowej Gminy, natomiast sesja to rue jest "kJub dyskusyjny". Omawiane SI:J. ternaty , 

kt6re znajdujll si~ w porZl}dku obrad. 

W6jt doda} , ie nieprawd'l jest, :ie ktos rue moze cos zalatwi6 w Urz~dzje Omioy. Mieszkailcy 

mie1i na to sporo czasu, byly w pismach podawane numery telefon6w pracownik6w oraz byly 

tez przyjmowani interesanci bezposrednio przez w6jta, 

Radny KoJpaczewski poruszyJ, spraw~ fatalnego strolU drag i ezy bydCJ one naprawiane. 

W6jt powiedzial, ze w odpowiednim czasie br;dzie polozony asfalt - jesl 10 zawarte w 

umOWle. 

Radny SJawomir Sencerz zapytal, dlaczego oie rna uchwaly Rady Gminy odnosnie przyl'lczy, 

skoro mieszka6cy dokonujil wplat na kooto gminne. 
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W6jl powiedziaJ, Ze w ubieglej kadencji byla podj~1a uchwala dorycz~ca kanalizacji . 

Ad.pkl. 19. 

Wobec wyczerpania POl74dku dziennego obrad przewodnicU)cy Rady Gminy Marek Caliilski 
dzi~kuj~c wszyslkim zebranym - zakoJiczyl obrady XIV SesJi Rady Gminy Nowe Miaslo 

slowami: "zarnykam XIV Sesj~ Rady Gminy Nowe Miasto". 


Na tyro protok6l zak0l1czono. 


Przewodnicz~cy Rady Gmioy 

@~ 
ProtokOlowala: 

Agnieszka leglikowska 
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