
PROTOKOL Nr XVIII2020 

z XVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto ,. 

odbytej w dniu 2 lipca 2020 roku 

Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 

Ohrady ro zpocz~ to 0 god2. 14.00, 


Zakoilczono 0 godz. 15 .30. 


Sklad Rady Gminy - 15 radoych. 


Uczestniczylo w obradach - 13 radoyeh wg zal!}czonej li sty obecnosci. 


Spoza Rady IN Sesji uczestniczy li : 

1. W6jl Gminy - Slawom ir Za lewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
3. Raca Prawny - Monika Paj'lk 

])rzebieg posiedzcnia: 

Pkt.!. 

XVII Sesj~ Rady Gminy w Nowym Miecie olworzyl Przewodnicz<}cy Rady Marek Califtski, 

kt6ry naslc;pnie przewodniczyl obradom Sesji. 


Powital wszystkich zebran)'ch oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania 


i podejmowania prawomocnych uchwal. 


Pkt.2. 

Przewodnicz~cy Rad)' Gminy Marek Calinski przedstawi l pOTz'ldek dzienny, W nast'rpuj4cym 
brzmien iu: 



Porzqdek obrad: 

I. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 Przedstawienie porL'ldku obrad. 
3. 	 Przyjycie protokohl z XVI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 lnfonnacja W6jta Gminy z dzialalnoSci miydzysesyjnej. 

5. 	 Podj~eie uehwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dziatalnosc W6jta Gminy 

Nowe Miasto. 

6. 	 Podjyeie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Nowe Miasto. 

7. 	 Podjycie uchwaly w sprawie uehwalenia Regulaminu odprowadzania seiek6w na terenie 

Gminy Nowe Miasto. 

8. 	 Podjycie uchwaly w sprawte ustalenia oplat za korzystanie z targowiska gmtnnego w 

No\-V)'m Mie.scie. 

9. 	 Podjycie uehwaJy w sprawie wyrazenia zgody oa odptatne nabycie nieruehomosci oa rzecz 

Gminy Nowe Miasto. 

10. Podjycie uchwaly w sprawte przyst<}pienia do sporllldzenia mteJseowego plaou 

zagospodarowania przestrzennego. 

11. Podjycie uehwaly w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania plae6wek 

handlu detalicznego, zaklad6w gastronomicznych i zaklad6w uslugowych dla ludnosci na 

terenie Gminy Nowe Miasta. 

12. 	Zapytania i oswiadczenia radnych. 
13. 	Zamkniycie obrad. 

Przewodniczqey Rady poinformowa1, ze projekty uehwa1. kt6re znajdujq siy porzqdku abrad, 

byly przedmiotem abrad stalych komisji rady i zostaly pozylY'vYllie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewadniczqcy Rady Gminy poinfarmowal, ze zapoznal siy z tresci,,! protokoht z XVII Sesji 

Rady Gminy, odzwierciedla on w peloi przebieg obrad. Nadmienil, ze protok61 byl \-V)'lozany 
do wglqdu w Sekretariaeie Rady i przed sesjq vV sali obrad. Radni mieli moZliwasc zapoznania 

siy z jego treseiq. Przewodniez<}cy poinfomlOwal r6wniei., ze do dnia dzisiejszego nie 

wniesiono jakichkolwiek uwag do protok61u z XVII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczqcy Rady poddal protok61 pod glosowanie. 



Protokel Nr XV lT 12020 z doia 8 maja 2020 rok u zoSial przyj~IY jednoglosnie 1 J3 radnych 

obecnych na sesj i - 13 gtosow "za" j i zostal podpisany przez Przewodniczl)cego Rady . 

Wykaz imiennego glosowania stanowi za!<}cznik nr 1 do niniej szego protok6 tu. 

Ad pkt.4. 

W6jl Gminy powiedzial, ze W okresie dzialalnosci mj~dzysesyj n e.i : 

- dzj~ki podj<;:ciu szybkich dzialan W okresie panuj,!cej pandemii bylismy dobrze przygotowani, 
mieli smy maseczki , ptyny dezynfekuj,!ce 

- w dniu 20.04.2020 podpisa na umo\\l~ Z Narodowym Funduszem Oehrony Srodowiska j Gospodarki 

Wodnej na" Usuwanie odpad6w z fo lii ro ln iczych, siatki i sznurka do o ..... ijania balalnw, opakowan po 

nawozach i typu Big Bag ". Dnia 2 1 maja odbyl s j~ odbi6r odpad6w l. targowiska w Nowym MieScie, 

odpady dostarczylo 26 rolnik6w z terenu naszej gminy w ilosc i 12,98 1 Mg za kwot~ 6 386,65 zl bruno. 

- podpisano umowy na zadanie pn: "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla dzialek oznaclonych w ewidencji grunlow wsi Nowe Miasto Folwark 

numerami 209 i 211/5 wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko". Zapytanie \.,.')'slano do 7 

wykonawc6w. Najkorzystniej sza oferta wplyn~la na kwoty 13 000,00 zl - 1ennin realizacji do 

30.03.2021 r. Najdrozsza oferta opiewala na kwot~ 23000,00, 

- odebrano zadanie pod nazw'l "Budowa oczyszcza lni sc iek6w w Nowym Miescie". Calkowity koszt 

zadania 6 952 155,90 zl bmtto, dofinansow8 ne do 85 % koszt6w kwalifikowalnych z Narodowego 

FundUSl U Ochrony S rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

- od 04 maja 2020 r. rozpocl~l o si~ podl t)czan ie nieruchomosci go gminnej kanalizacji sanitamej , 

przelqclone z.ostaly ul . Warynskicgo, Browama, Zakroczymska, Zielony Rynek, Blonie, ul. Kwia towa, 

Plonska cz~sciowo ulice: Graniczna, Kr61ewska, Bursztynowa, Ogrodowa, Priechodnia, Pl7.ejazd, 

TaJ1aczna Ogrodowa, Po lna. W ko lej nych dniach podl1)czane ~'l kolejne ulice, 

- zloZylismy w dnil! 02 kwietnia br. wniosek i 7 kwielnia uzyskal ismy do finansowanie 

w wysokosci 60000 z l w ramac h Programu O peracyjnego Po lska Cyfrowa na law 20 14-2020, Os i 

Priorytetowej nr I " Powszec hny dost~p do szybkiego Intemetu" dzialania 1.1 "Wyeliminowanie 

terytorialnych r6tnic w mOi.li wosc i dostt;pu do szerokopasmowego (nfemetu 0 wysokich 

przepustowosciac!l" dotycUjca rea lizacj i projektu grantowego pn. : Zdalna Szkola - ws parcie 



Og61nopolskiej Sieci Edukacyjnej w syslemi e kSlIalcenia zda lnego w mmach £uropejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Kolejny grail! w ramach projektu "Zdalna Szkola +" wsparcie Ogolnopo lski ej Sieci Edukacyjnej 
gmina Nowe Miaslo zlozyla w dniu 18 maja br. i uzyskala dofinansowan ie w wysokosci 54 999,90 zl 

W ramach powytszych program 6w za I~czn~ bvo(~ 114433,05 zI zakupiono sprzyt skladaj<}cy 

si ~ z 37 1aptopOw Z oprogramowaniem i programem anrywirusowym, ufZ<}dzeniem do Intemetu 

• routerem oraz niez~dnymj akcesoriami . leslawy kompulerowe zoslaly przekazaoe oa Tyee 

Dyrektor Zespolu Szk61 im . JOlegracji EUfopejskiej w Nowym Midcie. 

Po zakonczeniu kszla lcenia w formie zajcyc wa lnych, zeslawy kompulerowe zosla nq wykorzyslane do 

ce l6w zwiqzanych z rea lizowan~ przezZespOl Szk61 w Nowym MieScie dzjalalnoSciq dydak tycznq. 

• prze prowadzono rozeznanie cenowe na remonl drag gminnych. Do dnia 30 lislOpada 2020r. bcrdzie 
go wykollywala firma RADWAS z Leg ionowa za nieprzekmcza ln<J kwotc; 12 1 278,00 zl bruno. 

- przeprowadzono rozeznanie cenowe na "Obslug~ Bankow<J BudZelu Gminy Nowe Miaslo oraz 
Jednoslek Organizacyjnych Gmi ny" wptyllyla jedna oferla zlozona przez Bank Sp6ldzie lczy w Plonsku, 

Oddzial \V Nowyrn Miescie. na kwoty 57 500 zl z lenninem realizacji do 30.06.2023 r. 

- w dnill 02.06.2020 zl020no wn iosek do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 

Wodnej 0 dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie 'wyrob6w zawieraj<Jcych azbeSI 

z leren ll gminy Nowe Miasto" w ilosc i 67 095 Mg za kwot~ 26 838,00 zl. Ot,Lymalismy dzis iaj 
informacje, ze wniosek zoslat rozpatrzony pozytywnie, 

• odbylo siy spotkanie ze Starost<J i soltysem w sprawie przebudowy drogi od ulicy Plonskiej do ws i 
Grab ie. Prawdopodobnie w roku 2021 zostanie zlozony wniosek. 

- byry rozmowy 0 wykonaniu przepllstu na rzece Turce i bye moze uda siy zrealizowac, 

· w wyniku zakoilczonej weryfikacjj wniosku 0 piatnosc koncow<} dotycZ4cego operacJl 

"Modernizacja boiska sportowego w Nowym Midcie" otrzymano piatnosc na kwot~ 

90763 ,00 zl. 

· z Urzydu Marsza1kowskiego pozyskalismy sprz~t w postaci srodk6w ochronnych do 

przeciwdzialania COVID-19 , kt6ry przekazalismy jednostce Ochotniczej Strai.y Poi.arnej w 

Nowym Mie~kie bcrdq.cej w KSRG. 

Ad.pkt.5. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- rozpatrzenia skargi na dzialalnosc \\'6jta G miny Nowe Miasto. 



Pan Marek Calinski odczyta l treSc skargi, kt6ra wplynyla w dniu 07 lutego do 

PrLewodniczqcego Rady Ominy Nowe Miasto , przekazana przez Regionalna lzby 
Obrachunkowa w W~rszawie . Skarga dotyczy la "zadmi realizowanych przez W6jta Gminy z 

zakresu gospodarowania mieniem komunalnym". 

Skarga zos lala przekazana przewodni cZ<Jcemu Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Gminy 

Nowe Miasto celem rozpatrzenia. 

W dniu )8 lutego 2020 roku odbyto SIC; plerwsze pos iedzenie Komisji Skarg, Woiosk6w 

i Petycj i celem rozpatrzenia powyzszej skargi. 

Radnj zapoznali s i~ z treSclq skargi dotyczqcej " legalnosci i prawidtowosci realizacji budynku 

garaiu zloka li zowanego na dziake nr ewid. 836 w Nowym MieScie". 

Komisja podj~la decyzjy 0 wystqpieniu do W6j ta Gmin}, Nowe Miasto 0 zlozenie na pismie 

wyjaSnien w przedmiolowej sprawie. 

Po wnikli wej analizte wyjasnien W6jta Gminy jak r6wniez po dokonaniu oceny materialu 
dowodowego zgromadzonego w sprawie, Kom isja Skarg, Wniosk6w i Petycji stwierdzi la, ie 

obecny W6jt Gminy Nowe Miaslo podejmowal dzialania adekwatne do stanu faktycznego 

I zgodne z obowi~zujCJcym prawem. W zwiCJzku z powyzszym zarzuty podnies ione w skardze 

s'} bezpodstawne i skarga oie zasluguje nn uwzgl\fdnieoie. 

Komisja Skarg, Wniosk6 w i Petycj i wyst'lpita z. wnioskiem do Rady Gminy Nowe Miasto 

o uznanie skargi za bezzasadnq zalqczajCJc przygotowany projekt uchwaty. 

Po zapoznaniu siit z rozstrzygni~cie1U Komisji Rada Oml ny Nowe Miasto postanowita U2nac 

skargy za bezzasadn<}, podzieJajqc i przyjmujCJc za wlasne, ustalenia, argumentacj~ oraz 

stanowisko przedstawione przez Kom isj~. 

Uchwala Nr 147IXVII/2020 zostall'l podj ~ta wi~kszosci~ glosow 113 obecnych na sesji 
radnych- uslawowy skiad rady - 1j radnych - glosowalo " za" - J0 radnych i wSlrzymalo si(j 

- 3 radnych i stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosowania - za'llcznik nr 2 do 

protokolu. 

Ad.pkI.6. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przeds tawil projekt uchwaJy w sprawie: 

- rozpatrzeoia skargi oa dzialalnosc W6jta Gminy Nowe Miasto. 

Pan Marek Calinski odczylal Iresc skargi, kt6ra wp{yn~la rowniei dnia 07 lutego do 

PrzewodnicUlcego Rad y Gminy Nowe Miasto, przekazana przez Reg ionalna Izb~ 

Obrachunkowa w Warszawie. Skarga dOlyczyla naruszenia przez W6jta Gmlny Nowe Miasto 

zakazu wy razonego wart . 24d usrawy z dnia g marta 1990 roku 0 samoT74dzie gmiilllym. 



Skarga zostala przekazana przewodnicZ<}cemu Komisji Skarg, Wnioskow j Petycj i Rady Gminy 

Nowe Miaslo ce!em rozp<urzenia . 

Przewodnicz.,cy rady doda! , ze sprawa ta byla jui parokrotnie poruszana na sesj i rady i byl 
donos do Wojewody Mazowieckiego. Zadne postepowanie w tej sprawie nie zostalo wszczC):te 
i nie stwierdzono nieprawidlowosc i. Przewodnicz<}cy rady apelowat , ieby wsze lkie sprawy 

rozwi¥ywac przez rozmowy i dyskusje, a nie pisac skargi. 

W6jt dodal, ze nie bylo osoby w tamtym czasie, klora by spelniala wszystkie w-y magane 
kryteria, ktare stl bardzo wysokie. Zawareie umowy zleeenia z I)anem Tadeuszem Olszewskim 
zapewnia/o gOlowosc bojow~ jednoslkj . Tym sam)'111 zostal wypelniony obowiq.zek naloiony na gmin~ 
przez us1aw~ 0 ochronie przeciwpoia rowej . 

Panadlo W ocenie Komisji Skarg, Wnioskaw i Petycji bycie czlonkiem OSP, pelnienie funkcji 
kierowcy samochodu strai:ackiego i zapewnienie gotowosci dzialania, naletaloby nanvac 
z calym przekonaniem sluzbtl drugiemu czlowiekowi a nie praCZJ . 

Ucbwala Nr 148fXVIJJ2020 zostala podj~ta wi~kszoscj" glosow IgJosowalo 15 radoych, 

glos6w "za" - II, przeciw - 2gtosyl i stanowi zal~cznik Nr 3 do pro(okolu wraz z w)'kazem 
imiennego glosowania. 

Ad.pkt.7. 

Przewodnicz'lcy Rady Ominy przcdstawH projekt lIchwaly w sprawje: 

- uchwalenia Regulaminu odprowadzania sciek6w na tereDie Gminy Nowe Miasto. 

Rada Gminy Nowe Miasto w dniu 8 maja 2020 r. podj~la uchwal~ Nr 146IXYII2020 
w sprawie przyjlfcia projektu regulaminu odprowadzania Sciek6w na terenie Omin)' Nowe 
Miasto. Projekt wraz Z lIchwaltl przekazany zostal organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Oyrek.tor Regionalnego Zarz~du Gospodarki Wodnej w Warszawie P811stwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wod)' Poiskie w postanowieniu '\\-ydanym w dniu 28 maja 2020 r. 

wyrazil pozyty'A'IH} opi ni ~ dla projektu Regulaminu odprowadzania sciek6w na terenie Gminy 
Nowe Miasto. Zgodnie zan. 19 ust. 2 i 3 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodl( 
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy 

uchwaJa regulamin odprowadzania sciek6w. 

Uchwala Nr J49/XVIJ/2020 zoslala podj~ta jednoglosnie Iglosowalo 13 radnych, glos6w 
"za'7 - 131 i stanowi zal'lcznik Nr 4 do protok61u wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkl.8. 

Przewodnicz<.Jcy Rady Gminy przedstawii projekt uchwaly w sprawie: 



- ustalenia oplat za korzystanie I targowiska gminncgo w Nowym MieScie. 

Zaproponowane w uchwale oplary : rezerwacyjna oraz za wjazd pustym samochodem na teren 

targowiska bttdq naleinosciami, stanowi"cymi ekwiwalent za uslugt; ze strony gminy w pos taci 

urnozliwienia korzystania z jej obiektu, swiadczon,! w wanmkach braku przymusu ze strony 

swiadczeniobiorcy. 

Uchwala Nr 150IXVtl/2020 zostala podj~(a jednoglosnie Iglosowalo 13 radnych, glos6w 

"za" - 131 i sfanowi zalqcznik Nr 5 do protokolu wrat Z wy kazem imiennego glosowaoia. 

Ad.pkt.9. 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawii projekt uchwaly w sprawie: 

- wyraienia zgody na odplatne nabycie nieruchomosci na rzecz Gminy Nowe Miaslo. 

Uchwala Nr lSIIXVlln020 zoslala pDdj~ta jednoglosnie Iglosowalo 13 radnycb , glosDw 

"za" - 131 i sCaoowi zall:lcznik Nr 6 do prolokulu wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.IO. 

przewodnic2JJcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- PrzystllPienia do sporzl:ldzenia miejscowego planu zagospodarowania pnestrzeooego. 

Uchwala Nr IS21XVII12020 lostala podj~ta jednoglosnie Iglosowa~o 13 radnych, gJosow 

l,za" - 131 i stanowi zalllcznik Nr 6 do protokolu wraz z wykazem imiennego glosowanja. 

Ad.pkt.11. 

Przewodnicz<lcy Rady Gminy przedstawiJ projekt uchwaly w sprawie: 

- ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania plac6wck handlu detalicznego, 

zakJadow gastronomiC'.l.nych i zakladow uslugowych dla ludnosci oa lerenie Gminy 

Nowe Miasto. 

Przedto2ona uchwata rna na celu zapewnienie mozliwosci zas pokojenia swojch polrzeb przez 
klient6w i konsument6w, a z drugiej strony dbaj,!c 0 interesy przeds i<r bio rc6w, rue ogranicza 

http:Ad.pkt.11
http:Ad.pkt.IO


• 


• 


szeroko rozum ianej woLnosci gospodarcz.cj. Jej regulacje dostosowane S'l do panuj<}cych 

warunk6w gospodarczych. 


Uchwala Nr 153rxVIJ/2020 zostala podjcrta jednoglosnie Iglosowa !o 13 radnych, glos6w 


"za" - 13/ i stanowi zal~cznik Nr 7 do protok61u wr8Z z wykazem imicpocgo glosowania. 


Ad.pkt.12. 

Radny Piotr Kotpaczewski zapytaJ, czy komputery. klare zostaly przyznane naszej gmmle 

zosealy rozdzielone ezy pozostaly w szkole. lesli wk , to jakie byly kryteria rozdzialu uczniom 

j czy odbyla s i~ wizja lokalna dragi przy zalewie. 

W6jt odpov.'jedzial, ie komputery zosla1y przekazane uczJUorn, natomiast drugi grant byl 
skierowany do radzin wielodzietnych 0 lrudnej sy lU3cji maleria lnej . 0 szczcgoly nalety 

zapytac Oyrekcje Zespolu Szk61, poniewaz zajmowata s il( dystrybucj (} komputer6w. 

Jesli chodzi 0 wizje loka!n'} drogi, to taka odbyta siy. Dyrektor Powiatowego Zarzqdu Dreg 

uSlosunkowat s il( negaty wnie do wersji, 0 ktorej rozmawialismy. 

Progi zwal niaj~ce na odcinkach dr6g , czasem slwarzaj<} wi'rksze zagroZenie ni z jch brak. 

W Iym foku nad zalewem z powodu pandemii nie bl(d~ odbywa~y s i~ imprezy plenerowe, 

co znacznie zmniejszy fuch w tym rejonie. lednak musz(} bye przestrzega ne przepisy drogowe. 

Radny Piotr Ko1paezewski zapytal ezy jest mozliwose zamontowania prog6w zwalniaj'lcych 

we wsi Karolinowo. 

W6jl powiedzial, ze sprawa zostala zgloszona do Znrzq.du Drog, ale jeszcze raz powtorzyi, ze 

progi oa ci"gach drogowych slwarzaj" wit;ksze zagrozenie. Wszyslko za lezy od kierowcow 

tj. respektowania przepisDw drogov.'Ych przez kierowcow. 

Przewodniczqcy Rady poruszyl spraw~ balagan u po kanalizacji, zeby wykonawcy przylOZy li 

siC; do solidniejszej naprawy dr6g. 

Poruszona zostala sprawa rozbiorki starego mtyna na ul. Warszawskiej w Nowym Miescie, 

poniewaz stwarza bardzo wielkie zagroleni e poniewaZ grozi zawaleniem. 

Sprawa byla zglaszana parokrolnie do Powiatowego rnspekloratu Nadzoru Budowlanego. Cala 

procedura zostalajul wykorzyslana . Zoslaje lu Iylko dzialanie Prokuralora, dOlyczy 10 r6wniez 

budynku na uliey Zakroczymskiej. 

Radny Kolpaczewski poruszyl sprawlt niezabezpieczonych dziur i "'Yrw w chodnikach oraz od 

2 m-cy przy cmenlarzu jest balagan. 

W6jl powiedziat, ie wielokrotnie zwracal na 10 uv\"'agy, a pozoslawione kufy b~dq wykorzystane 

juz niedlugo. 

Przewodoicz'lcy Rady powiedzial , te musimy wszyscy zwracac uwag~ na balagan i 10 co silt 

dzieje wokol. Nalezy porllldkowae plac budowy. Nieslety niekt6rych rzeczy nie da s i~ omin'lc. 
Musimy uzbroic Sly w eierpliwosc i j eszcze (roehlt znies.: len balagan. 

http:Znrzq.du
http:Ad.pkt.12
http:gospodarcz.cj
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Ad.pkt. 13. 

Wobec wycze rpania porzQdku dziennego obrad Przewodnjcz~cy Rady Gminy Marek Caliriski 

dzi~kuj~c wszystkim zebranym - zakonczy1 ab rady XVII Sesj i Rady Gminy Nowe Miasro 

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

Na rym prolok61zakonczono. 

~WOdniCZ~CY Rady Gminy 

t!1~ 
Protok6lowata: 

Agnieszka Jeglikowska 


