
PROTOKOL Nr XV/2020 


z XV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 9 marca 2020 roku 


Wiejskim Osrodku KuItury w Nowym Miescie. 


Obrady roZPOCZt;IO 0 godz.14.00, 

Zakonczono 0 godz. 15.00. 

SkJad Rady Gminy - 15 radnych. 

Uczestniczyto w obradach - 13 radnych wg zaJ'fczonej Jisty obecnosc i. 

Spoza Rady w Sesj i uczestniczy li ; 

1. W6j t Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczyoska 
3. Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 
4. Raca Prawny 

Pkt.1. 

XV Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnic~cy Rady Marek Caliilski ~ 

klory nast~pnie przewodniczyl obradom Scsji. 

Powital wszystkich zebranych Of az stwierdzil kworwn wladne do obradowania 
i podejmowania prawomocnych uchwat. 

Poinfonnowal, i e mieszkaiicy podejmujGj.c decyzjy a uczestnictwie w sesji zapomaJi sicr z 
klauzu1i! infonnacyjo'l dotycU,Cfl nagrywania j transmisji danych z przebiegu sesj i. 

Pkt.2. 

Przewodnicz,!cy Rady Gminy Marek Calinski przedsUlwil por'Z.'tdek dzienny. w nast~puj'lcym 
brzmieniu: 

I . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoSci obrad. 
2. Przedstawienie pof24dku obrad. 
3. Przyjtrcie protokolu z XIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. Informacja W6j ta Gmioy z dzialalnosci mit;:dzysesyjnej. 

http:godz.14.00


5. 	 Podj~cie uchwaly w spraWle zrrllany Wielo letniej Prognozy Fioansowej Gminy 
Nowe MiaslO. 

6. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budtetowej Gminy 
Nowe MiacHo na rok 2020. 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy 
Nowe Miasto. 

8. 	 Podj~ci e uchwaty w sprawie przyj~cia projektu Regulaminu odprowadzania sciek6w na 
terenie 
Gminy Nowe Miasto. 

9. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z targowiska gm mnego 
w Nowym Miescie. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie oplaty targowej. 

11. Podjycie uchwaly w sprawie okreSlenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Nowe Miasto w roku szkolnym 201912020. 

12. Podj~cie uchwaty w sprawie wyrai:enia zgody na zamiany nieruchomosci peloionych we 
wsi Nowe Miasto i Nowe Miasto-Folwark. 

13. Podj~cie uchwaty w sprawie przyj~cia Programu opieki nad zwie~tam i bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdonmoSci ZWiel741 na (erenie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku. 

14. Zapytania j oswiadczenia fadnych. 
15. Zamkni~cie obrad. 

przewodnicUJcy Rady poinformowal. Ze projekty uchwaL kt6re znajduj~ siy poFZ<:j.dku obrad, 
byly przedmiotem obrad slatych komisjj rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

PrzewodnicUlCY Rady Ominy poinfollTlowal, ze zapoznal siy z treSciq prolokoru z XlV Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil , ze protok6! byl wylozony 
do wglqdu w Sekretariacie Rady j przed sesj'l w sali obrad. Radni mieli mozliwosc 

zapomanja si~ z jego treSci'l. PrzewodnicZ4cy poinfonnowal r6wniet., ze do dnia dzisiejszego 
rue wniesiono jakichkol wiek uwag do prolokoru z XIV Sesj i Rady Gminy. 

Przewodnicz~cy Rady poddal prolok61 pod glosowanie. 

Prolok61 Nr XIV 12020 z dnia 3 lutego 2020 roku zostol przyj~ty jednoglosnie 

i podpisany przez Przewodnic14cego Rady . 


Wykaz imiermego glosowania stanowi za1'lcznik nr 1 do niniejszego protok6tu. 




5. 	 Podj~cie uchwaly w sprawle zmJany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nowe Miasto. 

6. 	 Podjt(cie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budzetowej Ominy 
Nowe Mi asto na rOK 2020. 

7. 	 Podjt(cie uchwaJy w spraWle Regulamiou dostarczania wody oa tereoie Gminy 
Nowe Miasto. 

8. 	 Podj ycie uchwaly w sprawie przyjycia projektu Regulaminu odprowadzania sciek6w na 
tereoie 
Gminy Nowe Miasto. 

9. 	 Podj t(cie uchwaly w spraWle ustalenia oplat za korzystanie z targowiska gmi nnego 
w Nowym MieScie. 

10. Podj~cie uchwaly w sprawie oplaty targowej. 

II . Podj'YCie uchwaly w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Nowe Miasto w .oku szkolnym 201912020. 

12. Podj~cie uchwaty w sprawie wyraZenia zgody na zamian~ nieruchomosci po1ozonych we 
wsi Nowe Mi asto i Nowe Miasto-Folwark. 

13. Podjt(cie uchwaly w sprawie przyjycia Programu opiek! nad zwierzytami bezdomnyrni 
oraz zapobiegania bezdomnosci zwieI74t oa terenie Omioy Nowe Miasto w 2020 roku. 

14. Zapylania i oswiadczenia radnych. 
15. Zamknit(cie obrad. 

przewodnicz<!cy Rady poinforrnowal, ze projekty uchwat ktore znajduj,! Sly pOI74dku obrad, 

by.ty przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

PrzewodnicZ1j,cy Rady Gminy poinfonnowaJ, i.e zapoznal si~ z treSci'! protokolu z XlV Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ie protok6l by! wyloi:ony 

do wg l'Jdu w Sekretariacie Rady i piled sesj(J W sali obrad. Radni mieli rooiliwosc 
zapoznania sj~ z jego tresci q. Przewodnic~cy poinfonnowal rown.ie1., Ze do dnia dzisiejszego 
oie wniesiono jakichkolv.,riek uwag do protok61u z XIV Sesji Rady Ominy. 

PrzewodnicUJcy Rady poddal protok6J pod glosowanie. 

Protok61 Nr XIV 12020 z dnia 3 lutego 2020 .oku zostal przyj~ty jednoglosrue 
j podpisany przez PrzewodrucUlcego Rady . 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zal~cznik or 1 do niniejszego protok6Ju. 



Ad pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial , ze W okresie dzialalnosci mi¢zysesyjnej : 

- wsw rozstrzygniyt)' przetarg na zaciCJ.gniecie kredytu dtugotenninowego w kwocie 

3.530.184,00 zI . Zlorone wstaly 2 oferty Ij. z banku Sp6JdzieJczego w Plonsku Oddzial w 

Nowym Miescie i z Polskiego Banku Sp6lrlzielczego w Ciechanowie. 

KorzystnlejsZ4 ofeft.:J okazaJa siy oferta Polski ego Banku Sp6ldzielczego w Ciechanowie 

i zostala w dniu dzisiejszym podpisana umowa, 

- odbyly siy 2 bale zorganizowane przez Zwj~k Emery16w i Rencist6w w Nowym MieScie 

i Kolo Gospodyn Wiejskich w Gosciminie Wielkim oraz bal zorganizowany przez gruP<r AA 

w Karolinowie, 

- wsp61organizowalismy bieg charytatywny na rzecz niepelnosprawnego dziecka. Ochrontr 

biegu zapewnila OSP Lataniee i asp Karolinowo. Zamierzarny zorganizowac jeszcze dwa 

biegi na rzecz jeszcze dwojga dzieci, 

- w Zespole Szk61 im. Inlegracji Europejskiej w Nowym Mie!icie odbyly siy obchody dni 

mysli braterskiej. Jest to tradycja harcerska i uczesLniczyto okolo 200 harcerzy z Hufca 

PloIisk, 

- w6jl uczestniczyl w zespole doradczym odnawialnych irooeJ energii zorgamzowanym 

w Urz~dzie Miasta w Ptoils}."u , 

- odbyty siy dwa zebrania sprawozdawcze w OSP Latonice i OSP w Nowym MieScie, 

- okazji Dnia Kobiet w Wiejskim Osrodku Kultwy odbyl siy koncert, gdzie g16wn~ gwiazd'l 

by! Dariusz Kordek. 

Ad.pkl.5. 

PrzewodnicZ4cy Rady Gminy przedstawit projekt uchwaty w sprawie: 

- 2m.laDY Wielolctniej Prognozy Fioaosowej Gmioy Nowe Miasto. 

Radny Piotr Kotpaczewski wni6s1, czy moma podejmowac uchwaty bez zapoznarua s i~ 

radnych z ieh projektami. Zwr6cil uwagE!!, ze projekty uchwal zostaly dostarezone powo 
a zgodnie ze statutem powinny bye dostarczone przynajmniej na cztery dni przed 

posiedzeniem komisji. 



Ad pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, ze w okresie dzjaJalnosci miydzysesyjnej: 

- Z05ta} rozstrzygniyty przetarg na zaci,!gniecie kredytu dtugotenninowego w kwocie 

3.530.1 84,00 zl . Zlowne zostaly 2 oferty tj. z banku Sp6Jdzielczego w Plonsku Oddzia! w 

Nowym MieScie i Z Polskiego Banku Sp6ldzielczego w Ciechanowie. 

KOTzystruejszq ofer14 okaza1a siy oferta Polskiego Banku Sp6ldzielczego w Ciechanowie 

i ZOSlata w dniu dzisiejszym podpisana wnowa. 

- odbyly si~ 2 bale zorganizowane przez Zwi'!zek Emeryt6w i Rencist6w w Nowym Miescie 

i Kolo Gospodyn Wiejskich w Gosciminie Wielkirn oraz bal zorganizowany przez grupy AA 

w Karolinowie, 

- wsp61organizowaJismy bieg charytatywny na rzecz niepelnosprawnego dziecka. Ochrony 

biegu zapewnila OSP Latonice j OSP Karolinowo. Zarnierzamy zorganizowac jeszcze dwa 

biegi na rzecz jeszcze dwojga dzieci , 

- w Zespo(e Sz.k6t jm. Jntegracji Europejskiej w Nowym Miescie odbyty s il( obchody dni 

mysli braterskiej . Jest to rradycja harcerska i uczesmiczylo okoto 200 harcerzy z Hufca 

Plonsk, 

- w6jt uczestniczyl w zespole doradczym odnawiaInych ±rode! energii zorgaruzowanym 

w Urz~dzie Miasta w PJOJ1sku, 

- odbyty siy dwa zebrania sprawozdawcze w OSP Latonice i OSP w NO\Al)'m Mjescie, 

- okazji Dnia Kobiet w Wiejskim Osrodku Ku ltury odbyl siy koncert, gdzie g16wn(j. g\ViazdCl 

byl Dariusz Kordek. 

Ad.pkt.5. 

PrzewodnicZ<)cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmioy Nowe Miasto. 

Radny Piotr Kotpaczewski wni6sl, czy moina podejmowac uchwaty bez zapoznarua siy 
radnych z ich projektami. Zwr6cB uwager, ze projekty uchwal zostaly dostarczone p6tno 

a zgodnie l£, s tatutem powinny bye dostarczone przynajmniej na cztery dni przed 

posiedzeniem komisji. 



Radca Prawny wyjasni! , Ze zasady zawarte w statucie trzeba przestrzegac, ale zdarzajq siy 
sytuacje niezaleme od urzydu np. w ostatniej chwili Sq nowe dyspozycje do budzetu od 
Regionalnej Izby Obrachunkowej lub weszly w Zycie nowe przepisy czy ustawy i z tego 
tytulu wynikaj<t op6Znienia. 

Radny Ko1paczewski powiedzia1, ze dysponuje wyrokami w tej sprawie Wojew6dzkiego 
Sqdu Administracyjnego w Krakowie, kt6re stanowiq, ze terminy musU! bye dotrzymane. 

W6jt powiedzial, ze jest bardzo wiele r6wiqcych sil;( od siebie wyrok6w . Ale Sq pewne 
sytuacje, nad kt6rymi trudno jest zapanowac i musielibysmy zrnieniae termin sesji a nie 
zawsze istnieje taka mozliwose. 

Uchwala Nr 135/xV/ZOZO zostala podj'(ta wi'(kszosci~ gJos6w 113 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 9 radnych, przeciw 
1 radny j wstrzymalo sir; - 3 radnych! i stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosowania 
- zal~cznik nr Z do protok61u. 

Ad.pkt.6. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budzetowej oa rok 2020. 

Uchwala Nr 1361XV12020 zostala podj'(ta wi'(kszosci~ glosow /13 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za" - 9 radnych, przeciw - 2 
radnych i wstrzymalo sir; - 2 radnych I stanowi ona wraz z imiennych wykazem 
glosowania - zal~cznik Dr 3 do protok6tu. 

Ad.pkt.7. 

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

- uchwaleDia Regulamiou dostarczania wody na tereoic Gmioy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 137fXV12020 zostala podj'tta jednoglosDie. Staoowi ODa zab,czDik Nr 4 do 
protok6tu wraz z wykazem imiennego glosowaoia. 



Radca Prawny wyjasnil , Ze zasady zawarte w statucie trzeba przestrzegae, ale zdanaj'l sicy 
sytuacje niezaleme od urzcydu np. w ostatniej chwili s'l nowe dyspozycje do bud.i.etu od 
Regionalnej Izby Obrachunkowej lub weszJy w Zycie nowe przepisy ezy ustawy i z tego 
tytulu wynikaj<j. opOinienia. 

Radny Ko1paczewski powiedziai, ze dysponuje wyrokami w tej sprawie Wojewodzkiego 
S<Jdu Administracyjnego w Krakowie, ktore stanowi'l, i.e tenniny musZ4 bye dotrzymane. 

Wojt powiedzial, i.e jest bardzo wiele r6tni'lcych sicy od siebie wyrok6w . Ale S<J pewne 
sytuacje, nad ktorymi trudno jest zapanowac i musielibysmy zmieniac tennin sesji a rue 
zawsze islnieje taka mozliwosc. 

Uchwala Nr 13SIXV/2020 zostala podj~ta witkszoscill gloSQW If3 obecnych no sesji 
rodnych- uSlawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo .. za" - 9 radnych, przeciw 
J radny i wSlrzymalo sif - 3 radnyc:hI i stanowi ona wraz z imieDnych wykazcm glosowania 
- zal~czoik or 2 do protokolu. 

Ad.pkt.6. 

Przewodnicz<J:cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budietowej oa rok 2020. 

Uchwala Nr 1361XV12020 zostala podj~ta wi~kszosci~ gJos6w 113 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rody - 15 radnych - glosowalo "za" - 9 rodnych, przeciw - 2 
radnych i wstrzymalo si{? - 2 radnych stanowi ooa wraz z imiennych wykazem 
glosowania - zal~cznik or 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.7. 

PrzewodnicZ<)cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwa!y w sprawie: 

- ucbwalenia Regulaminu dostarczania wody Da terenie Gminy Nowe Miasto. 

Ucbwala Nr 137IXV12020 zostala podj(ta jednog.osnie. Stanowi Dna zal~cznik Nr 4 do 
protok61u wraz z wykazem imienoego glosowania. 



Ad.pkt.8. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy pn:edstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- przyjtrcia projektu RegulamiDu odprowadz3Dia sciek6w oa terenie Gminy 
Nowe Miasto. 

Radny Slawomir Seneerz zapytaJ odnosnie awarii sieci tj odnosrue pkt.16.1. powyi:Szego 

reguJarninu. 

Sekretarz Gminy Mariola Bugalska wyja.snila, ie 0 planowanych ograruczeniach w 

odprowadzaniu sciekow GZK w Nowym Miescie, ~dzie informowal odbiorcow 
przynajmniej na 3 dni przed planowan'l przerw~. 

Uchwala Nr J381XV/2020 zostala podj~ta wi~kszosci,! glos6w /glosowalo 13 radnych l 

glos6w "za" - 10, przeciw nie byto i glos6w wstrzyrnuj~cych - 31 i stanowi zal1tcznik Nr 5 

do protok61u wraz z wykazem imiennego glosow8nia. 

Ad.pkt.9. 

PrzewodnicZ'lcy Rady Gminy przedstawil projekl uchwaly w sprawie: 

- us.alenia oplat za korzystanie z torgowiska gmionego w Nowym MieScie. 

Uchwala Nr 1391XV12020 zostala podj~t!I wi~kszosci~ glosow Iglosowalo 13 radnych, 
gJos6w "za" - 10, przeciw rue byto i g}os6w wstrzymuj'lcych - 3 1 i stanowi zaJiJczoik Nr 6 
do protok6h1 wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.IO. 

PrzewodnicZ<}cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly W sprawie: 

- oplaty targowej. 

Uchwala Nr 140IXV/2020 zostala podj~ta wi~kszosciat glosow Igtosowalo I3 radnych, 
gJos6w ,,za" - la, przeciw nie byto i glosow wstrzymuj<lcych - 3 1 i stsoowi zal~cznik Nr 7 

do protok61u wraz z wykazem imienoego gJosowania. 

Ad.pkt. II. 

przewodnicZ<:Jcy Rady Gminy przedslawil projekt uchwaly w sprawie: 

http:Ad.pkt.IO


Ad.pkl8. 

PrzewodnicZ<j.cy Rady Ominy przedstawil projekr uchwaty W sprawie: 

- przyj'(cia projcktu Regulaminu odprowadzaoia sciek6w oa terenie Gmioy 
Nowe Miasto. 

Radny Slawomir Sencerz zapytal odnosnie awarii sieci tj odnosnie pkt.16.1 . pOwyZszego 
regulaminu. 

Sekretarz Gminy Mariola Bugalska wyjaSnila, i.e 0 planowanych ograniczeniach w 

odprowadzaniu sciek6w GZK w Nowym Miescie, ~dzie informowal odbiorcow 
przynajmniej oa 3 dni przed planowanq przerw<j. 

Uchwala Nr 138IXV12020 zostala podj~ta wi~kszo;ci~ glos6w Iglosow'lo 13 radnych, 
glos6w "za" - la, przeciw nie bylo i glos6w wstrlymuj'lcych - 3/ i stanowi zalflczoik Nr 5 
do protok61u wraz z wykazem imiennego gtosowania. 

Ad.pkl9. 

przewodnicUJcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- ustalenia aplat za konystanie z targowiska gminnego w Nowym Midcie. 

Uchwala Nr 139IXV/2020 zostala podj~ta wi~kszosci~ g1os6w Iglosowalo 13 radnych, 
glos6w "za" - 10, przeciw rue byl0 i gJosow wstrzymuj<Jcych - 3 I i staoowi zalllcznik Nr 6 

do protokolu wraz z wykazem imieonego gJosowania. 

Ad.pkt.lO. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- oplaty targowej. 

Ucbwala Nr 1401XV12020 zostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w Iglosowalo 13 r,dnych, 
glosOw "za" - 1 0, przeciw rue bylo i glos6w wstrzymuj'lcych - 3 / i stanowi zalllcznik Nr 7 

do protok61u wraz z wykazem imieooego glosowania. 

Ad,pkt.l1. 

Przewodnic24CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

http:Ad,pkt.l1
http:Ad.pkt.lO
http:PrzewodnicZ<j.cy


• 


- okrcileoia srednitj Ctoy jednostki paliwa w GmjDie Nowe Miasto w roku szkoloym 
201912020. 

Uchwala Nr 141IXV12020 zostala podjltta jedooglosnie i stanowi zahlczoik Nr 8 do 
protok6tu wraz z wykazem imienncgo glosowania. 

Ad.pkt. 12. 

przewodnicZ(lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- wyraienia zgody na zamian~ nieruchomosci polozooycb we wsi Nowe Miasto i Nowe 
Miasto-Folwark 

Uchwala Nr 1421XV/2020 zostala podj~ta jedoogJosnie i stanowi za1llcznik Nr 9 do 
protokOlu wraz z 'ftIykazem imiennego glosow3nia. 

Ad.pkt. 13. 

przewodnicZ4cy Rady Grniny przedstawi! projekt uchwaly w sprawie: 

- przyj~cia Programu opieki nad zwier£~tami bezdoIDoymi oraz zapobiegania 
bezdoIDnosci zwiel'ZlJt oa tereoie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku. 

Uchwala Nr 143IXV12020 zostala podj\!ta jednoglosnie i stanowi zah,cznik Nr 10 do 
protokolu wraz z wykazem imienDego glosowania. 

Ad.pkt.14. 

Radny Piotr Kolpaczewski powiedzial, ze podobno w dniu jutrzejszym w Gminie PJonsk, 

~dzje przekazarue nowej karetki pogotowia dla naszej Gminy. 


W6jt Slawornir Zalewski potwierdzit, i.e jutro 0 godz.ll.OO odlx;dzie sic: uroczyste 


przekazanie karetki dla naszej Gminy. 


http:godz.ll.OO
http:Ad.pkt.14


• 


Ad.pkt.1S. 

Wobec wyczerpania POfZ4dku dziennego obrad PrzewodnicZ4CY Rady Gminy Marek Calinski 

dzi~kuj~c wszystkim zebranym - zakOllczyt obrady XV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 
slowami: "zamykam XV Sesj~ Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakoilczono. 

Przewodnicz2lcy Rady Gminy 

G~ 
Protok61owa1a: 

Agnieszka leglikowska 

http:Ad.pkt.1S

