
PROTOKOL Nr XVUI/2020 


z XVlII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 29 lipca 2020 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady roZPOC2~IO 0 godz. 14 .00, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Gm iny - 15 radnych. 


Uczestniczy!o W obmdach - 15 radnych wg zaL(Jclonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji llczestniczy Ji: 

I. W6jt Gminy - Slawomi r Zalewski 
2. Skarbnik Gm iny - Anna Daszczynska 
3. Sekrelarz Gm iny - Ma rioLa Bugalska 
4. Raea Prawny - Monika Paj'lk 

Pk.... 

XV ([J Sesj~ Rady Gminy w Nowym Micek olworzyl Przewodnicz<Jcy Rady Marek Calinsk i. 
klDry nast~pn ie przewodniczyl obradom Sesji. 

Powila~ wszyslkich zebranych orazstwie rdzi1 kwo rum wtadne do obradowania i podejmo\-vania 

prawomocnych uchwal. 

Poinfomlowal, ze mieszkancy podejmuj<}c decyzj~ 0 uczestnictwie W sesji zapoznaJi Sl~ z 
klau:wlq informac yjn4 dol YClilq nagrywania i lransmisji danych z przebiegu sesji . 

Pkt.2. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Calinsk i przedstawi~ pOfZ<}dek dzienny, W nast~puj<}cym 

brzmieniu: 

1. Otwarcie scsji j stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. Przedstawienie porzl\dku obrad. 
3. Przyj f;cie protokolu 1 XVII Scsji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. Informacja Wojta Gminy z dzialaloosci mifdzysesyjnej. 
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5. 	 Raport 0 stanie Cminy Nowe Miasto za 2019 rok, 

1) deba ta nad rapo rtem, 
2) podj~cie uchwaty w sprawie udzielenia wotum zaufania dla W6jta Gminy 

Nowe Miasto 

6. 	 Rozpatrzenie sprawozdania finansowcgo Gminy Nowe Miasto wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budietu Gminy Nowe Miasto u rok 2019 oral 
zapoznanie sit: z informacj~ 0 stanie mienia Cminy Nowe Miasto. 

I) prezeJ\lacja spra wozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wy konania budzelu 
Gminy Nowe Miasto oraz z infonnacjij 0 stanie mienia. 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez 
W6jla Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z \\'}'konania budzetu za 2019 rok, 

3) dyskusja 
4) podj ((cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozda nia z wykonania budzetu Gminy za 2019 rok . 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprnwie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto 
1 tytulu wykonania bud!etu gminy za 2019 rok, 

1) 	 za poznanie Rady Gminy z Uchwatq Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku 
o ud zielenie abso lutorium W6jtowi Gminy Nmve Miasto za 2019 rok i opinii 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto dotycZijC<J wykonania budielu 
Gminy Nowe Miasto za 2019 rok , 

2) 	 przedsta wienie Opi!lii Regionalnej Jzby Obrachunkowej 0 wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Ominy Nowe M iasto w sprawie udz ie lenia abso lutorium W6jtowi 
Gminy Nowe Miasto za 2019 rok , 

3) dyskusja, 
4) glosowil nie nad uchwaJ'l w sprawie udzie len ia absoluto rium W6j to wi Gm iny Nowe 

Miasto z tytulu wykonania budzetu gminy za 2019 rok. 

8. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany \\,ieloJeCniej Prognozy Finansowcj Gminy 
Nowe Miasto. 

9. 	 Podj~cie uchwaf)' w sprawie dokonania zmian Uchwaly budictowej Gminy 
Nowe Miasto nn rok 2020. 

10. 	Podj~cie uchwaty w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Wojew6dltwu 
Mazowieckiem u. 

11. Podj~cie uchwaly w sprawie okresltnia sredniej ceny jedoostki paliwa w Gminie 

Nowc Miasto w roku szkolnym 2020/2021. 

12. Zapytania i oswiadczenia radnyc h. 

13. Zamkni~cie obrad. 
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Ad.pkt.3. 

Przewod niczqcy Rady Gminy poinfonnowal, ze zapozna1 siy z tresciq protokotu z XV Il Sesji 

Rady Gmi ny, odzwiercied la o n w pelni przebieg abrad. Nad mienil , ze prolak6! byl wy!ozony 

do wgJ~du 'IV Sekretariacie Rady i przed sesj <l w sa li ahrad. Radni mieli moili wasc za poznaoia 

si'Y z jego treSchl_ Przewodniczqcy poinfonnowal rown iez, ze do dn ia dzi siejszego oie 

wnies io no jak ichkol wiek uv.:ag do protok61u z XV II Sesj i Rady G miny. 

Przewodnic£4cy Rad y poddal protakel pod glosowanie. 

Prolok61 NT XV II 12020 7. dnia 2 li pca 2020 roku zostal przyji(ly wicrkslOSci'l glosow 114 .,za", 
1 glos "wstrzym uj'}c y" / i zostal podpisany przez Przewodniczqcego Rady . 

Wy kaz im icnnego glosowa nia s tanowi zahlcznik Nr I do niniej szego protok6lu. 

Ad pkt.4. 

W6jl Gminy powiedziat, i.e \II okresie dzialalnosc i mi~dzysesyjnej : 

- Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie \II dlliu 

02 lipca 2020 r. przesla l infonnacje, it vmiosek w sprawie dofinansowania zadani a pn.: 

"Usuwanie i unieszkodli wianie vvyrob6w zawieraj 'lcych azbesl z te renu g miny Nowe Miasto" 

zostal pozytywnie rozpatrzony, przyznano dofinanso wan ie w fo rmie dotacji w y"ysokosci do 

26838,00 zl. Na w/w zadanie przcprowadzono zapylanie ofertowe i wpJyn~l y dwie ofeny. 

Najkorzystniejszq ofert~ zlotyla finna REVOL z Lodzi , 

- w doiu 28 li pea 2020 r. w ramach Funduszli D rog Sam0rllldowych zloiono wniosek 0 

dofinansowanie zadania pn. "Remon! dragi gminnej nr 300605 W W61ka Szczawiiiska 

MOdzele-Bartlornieje odcinek od 0+000 do km 3+407 0 dlugosci 3407 m", 

• dn ia 8 li pea br. POdpisano umow~ a udzielenie pomocy finansowej ze srodk6w wlasnych 

budzetu WOjew6dztwa Mazowieck iego w ramach "Mazowieck iego Instrumentu Aktywizacji 

Soledw Mazowsze 2020 oa 7..adanie pod na zw<l "Zakup i montaz so tamyc h lam 

oswietieniowych na terenie solectwa Nowe Miasto" w kwocie nieprzekraczaj~cej 10 000,00 
zl. Na w/w zadanie pl"zeprowadzono zapyta nie ofertowe z terrninem sk ladania ofe r! do dn ia 

29 \ipca 2020 r., 

• w zwi<Jzk u z brakiem ofert W ogloszonym przetargu w dniu 27 li pca 2020 roku ·zosta1 

prze suni~ty tennin przetargu na wymiany ur2<Jdzen grzewczych, mOl'ltaiy odnawialnych 

h6de! energ ii z zakresu systemow fo towolt aicznych, kolektor6w slonecznych oraz pomp 

ciepJa na dzien 18 sierprua 2020 r., 
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- na wniosek Gminy zosta10 wykonane przejsc ie dla pieszych na \.vysokosc i cmentarza w 

Nowym MicScie 

- zostal zioiony vmiosek do Powiatowego Zarzqdu Dr6g 0 zamontowanie lustra na 

skrzyiowaniu drog w Gawtowie, 

- odbylo si~ sporkanie z Dyrektorem Zakladu Ustug Wodnych w Mlawie w sprawie przyszlej 

rozhudo\\I)' stacji w Oosc iminie Wi elkim i w Nowym Miescie. 

- odbylo s iy spotkanie z Prezesem Zarz'!du Ciechanowskiego Pogotowia Ratowniczego w 

sprawie z8 trudnienia oa przyszry sezon lern i ra townik6w na k'Jpielisko nad zalewem, 

- na naszym boi sku odbyta siy letoia edycj a rozgrywek pilkarskich, 

- doia 20 lipea sporllJdzono akl no tarialn), ns zakupjona dziaiki przy ul. Wary nskiego, 

- zakonczono oa terenie gminy remanty dr6g emulsja asfaltow'!, 

- w6jt pOdziykowal wszystkim mieszkancom za udz ial w wy borach Prezydenla RP i \.vysok<J 

frekwencjy wy nosz'!C'! ok.70% . 

Ad.pkt.S. 

Przewodnic zQcy Rady Gminy ogtosil, ze obecnie przystttpuj emy do deba!)' nad "Raportem 0 

s tanie gminy Nowe Miasto w roku 201 9" i poprosil 0 zabieranie gJosu. 

Powyzszy raport stanowi za}'!cznik nr 2 do protok6lu. 

Raport byl udostypniony na stronie intemetowej Urz~du Gminy ora w biulctynie in fonnacji 

publicznej. 

Radn i nie zabierali glosu. 


Wobec powyzszego p rzewodnicZ<Jcy Rady przedstawil projekl uchwaly w sprawie: 


- udzielcnia wotum zaufaoia dla Wojta Gminy Nowe Miasto. 

Uchwala N r SJfVIlI2019 zostala podj~Ca wi'rkszosci'l glosow 115 obecnych no sesji rodnych
ustawowy sklad rudy - 12 radnych - gtosowaJo .. zo ,. - 12 rudnych, przeciw - J radnych i 

wSlrzymalo sir - 2 radnych i stanowi wra z z giosowaniem imiennym zahl.cznik or 3 do 

protok61u. 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnicUJcy Rady Ominy Marek Calillski powiedzial, ze wszyscy radni otrzyma li 

sprawozdan ie roczne z wy konania budZetu Gm iny Nowe Miasto za 201 9 rok. 8 ylo ono 

• 




anali zowane na posiedzeniu Komisj i Re wjzyjnej w dniu 14 lipca br. wSp6lnie z 

pozostalymi komisjami w dniu 23 1ipea 2020 rokl!. 


Pan Marek Calin5ki odczYlal ZarZ<}dzenie Nr 1212020 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 


26 marca 2020 roku w sp rawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto 


za rok20)9. 


Sprawozdanie finansowe Gminy Nowe Miaslo obejmuje: bilans z wykonania budietu gminy 


Nowe Miasto, ''lewy bilans j ednostek budzetowych, I"czny rachunek zysk6w i strat jeunoslek 


budze towych, I'!czne zestawienie zmian stanll funduszu jednostek budtetowych. 


Sprawozdanie z051alo przeslane radnym Rady Gm iny i przeslane do Regionalnej Jzby 


Obrachunkowej . gdzie lIzyskaJo pozyrywn<} opin ity. 


Zarz'ldzenie \Vraz z rocznym sprawozdaniem sta nowi zalqcznik nr 4 do pro1ok6tu. 


Nastcypnie odczyta1 Uch"val~ Nr Ci. t 16.2020 Sk ladu Orzekaj'lcego Regionalnej lzby 


Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2020 roku w sprawie v,,)'dania opinii 0 


przedlozonym przez W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z \V)'konania budzetu za 20 19 

rok wraz z uzasadnieniem. 


Uchwala R[Q stanowi zal'}cznik nr 5 do protokolu. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy olworzyl dyskusj~ nad sprawozdaniem . Radni ni e zabierali 

glosu poniewaz sprawozdania szczeg61owo byty omawiane i dys kuto wane na posiedze niach 

komisji . 

Wobec Pov.yzszego Przewodnicz<}cy Rady przedstawH projekt uchwaly w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowcgo i sprawozdania z wykonania bud1etu G roioy 

za 2019 rok. 

Uchwala Nr IS61XV]fl/2020 zoslala podjf la wifkslOSci'l glosow /15 obecnych no sesji 
radnych- l/SlaWowy sklad rady - j 5 radnych - g/osowa/o " za " - 12 radnych i wSlrzymalo S;fj 

- 2 radnych , I radny ., przeciw". Uchwab wraz glosowaniem imiennym stanowi zal'lczoik 

or 6 do protok6!u. 

Ad.pkt.7. 

W tym punkcie PrzewodnicZ<Jcy Rady Gminy poprosit Przewodniczqcego Kom isji 

Rewizyjnej rado <} Hann~ Bafeltowsk~ 0 przedslawien ie Uchwaly Nr 212020 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 [ipca 2020 roku w sprawie wniosku a 

udzielenie absolulorium W6j lowi Gminy Nowe Miasto za 20 19 rok wraz z uzasadnien iem i 
opini<} Komisji Rewizyjoej Rady Gminy Nowe Miasto dorycZ<}c,! wykonania budze tu Gminy 

za 20)9 rok. 
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Uchwala Kom isji Rewizyj nej stanowi zal<!cznik nr 7 do protok61u. 


Przewodnic~cy Komisj i Rewizyj nej odczy tal uehwall( o raz Opini~ Komisji Rewizyjnej 


Rady Gminy Nowe Miasto dOlycz,!c<"j \vykonan ia budzetu Gminy za 2019 rok . 


Przewodnicz<lcy komi Sji w uzasadnieniu opinii powiedziai , ze W6j t Gminy realizuj ,}c 


zadan ia zwi ~zane z wykonaniem budzetu gminy za 20 19 rok, kierowru s i~ zasad<! ce lowosci. 


lega lnosci. rzetelnosci i oszcz~dnosci \V gospodarowaniu srodkami publicznymi. 


Zdaniem Komisj i Re wizyjnej powytsze daje podstawy do wyraienia pozyty wnej opinii 0 


rea,li zacji budietu Gminy Nowe Miaslo za 20 19 rok i wysl<Jpil do Rady Ominy z wnioskiem 0 


udzielenie abso lutorium W6jtowi. 


Opin ia slanowi za~<!cznik nr 8 do protok6lu. 


Regionalna lzba Obrachunkov,la v,rydaJa pozytywn~ opinicr 0 sprawozdaniu z v.rykonania 


budzetu. 


Przewodnicz4cy Rady GlUiny odczytal tresc Uchwaly Nr Ci .181 .2020 Skladu Onekaj'}cego 


Regional nej rzby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie 


zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miaslo z dnia 14 lipen 2020 


r. \.v sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto wraz z uzasadnieniem. 

Powyzsza uchwala stanowi za l<!cznik nr 9 do prolok6lu. 

PrzewodnicU!cy Rady Gminy przypomnial zgodnie z art.28a ust.2 usta'A'Y 0 samorzfJdz ie 

gminnym Rada Gminy podejmuje uchwaJ/f bezwzgl /fdn~ wiykszosc i'l glosow ustawowego 
skladu rady gminy. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy przedstawiJ projekt uchwaty w sprawie: 

-udzielenia absolutorium W6jtowi G miny Nowe Miasto z tytulu \vykonania budietu 

gminy u 2019 rok. 

Uchwala Nr 156/XVIIII2020 zosta la podj~ ta bezwzglcrdnq wi cr kszosci'l glos6w /15 

obecnych na sesji radnych- uslawowy sklad rady - Jj radnych - glosowalo " za" - / 2 

radnych i wSlrzymalo sif - 3 radnychl i stanowi wraz z wykazem glosowania imiennego 

za1tlcznik nr 10 do prolok.6Iu. 

PrzewodoicZijcy Rady Marek Calinski oraz wszyscy obecni zlozyli gralulacje W6jtowi 

Gminy - Slawom irowi Zalewskiemu. 2yczy / dalszego zapalu i chyci do dalszej pracy na 

rzecz Gminy Nowe Mia.s to. 

W6jt Slawomir Zalewski podzi~kowal wszystkim za wsp6~pracy . 
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Ad.pkt.8. 

Przewodniczqcy Rad y Groin)' przedstawil proj ek l uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G miny Nowe Miasfo. 

Ucbwala Nr 157/XVIl112020 zostala podj~la wi~kszoscil! glosow 115 obecnych no sesji 

radnych- US/(IWOWY sklad rady - J5 radnych - gloso walo 'J za " - 12 radnych, przeciw - , 

radnych j wstrzymalo si~ - 2 radn)'chl i stanowi a na wraz z imiennych wykazem glosowania 
zal'lcznik nr 11 do prolok6lu. 

Ad.pkI.9. 

Przewodnicz~cy Rad)' Gminy przedstawil projek t uchwaty W sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaly budietowej na rok 2020. 

Zabierajqc glos radoy Piotr Kolpaczewski odni6s1 siy do budov.'y sciezki ro werowej przy 

za lewie- nowomiejsk im. Radny UIA'3.Za, i.e najpierw (Tzeba by by to zagospodarowac teren 

k~pie liska j sq lez waz-niejsze do wykonania inwestycje. 

W6j t odpowiedziaJ , ze umieszczenie w planie reali zacj i sciezki rowerowej to pierNszy krok do 

pro\vadzenia dal szych dzialan tego terenu. 

Przewod nicz<'!cy Rady powiedzial, ze mowimy tu 0 inwestycj i pomocowej, aby cokolwiek 

realizowac to naj pierw trzeba podj<,!c dzialania w tym kierunku. 

Uchwafa Nr 158/XVIII/2020 zostala podjf ta wifkszosci :} gJosow 1/5 obecl1ych 11(.J sesji 

radnych. lIslawowy sk/ad rGdy - /5 radnych ~ glosowalo " za " ~ 12 rudnych. przeciw - 0 
radnych i wstrzymalo sif - 3 radnych i stanowi ona wraz z imiennych wy kazem glosowania · 

zal<'!cznik nr 12 do prolok6lu. 

Ad.pkt.lO. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwary w sprawie: 

. udziclenia pomocy rzeaowej \Vojewodztwu Mazowieckiemu. 

Uchws la Nr 159/XVIIU2020 zostala podj~ts wi~kszoscill glos6w Iglosowalo 15 fadnych, 

g tos6w "za" - 14, przeciw nie bylo i g~os6w wSlrzymuj<}cych - 1/ j sianowi zal"cznik Nr 13 do 

protok61 u WTaz z \vy kazem imiennego gtosowania . 
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Ad.pkUl. 

Przewodnicz'Jcy Rady Gminy przedstawil projekl uchwaJy \V sprawie: 

- okreSienia ~ rcdniej ceny jednostki pa liwa w Gminie Nowe Miasto w roku szkolnym 
202012021. 

Ucbwala Nr 160rxVlIII2020 zos'ala podjfta jedooglosnie Iglosowalo J5 radnych, g1osow 
"za" - 151 i s ianowi zalqczn ik Nr 14 do protok61u wr3Z z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.l2. 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal ezy na przestrzeni biezt.}cego roku byly sk1adane wnioski na 
odrolnienie dziak k na terenie gminy. 

W6jl wyjasn il, ze S,! dwa sposoby pozyskan ia dzialek budo wlanych. To jest: opracowanie 
miejscowego planu zagospodarowania przeslrzennego oraz wyslqpienie 0 decyzj~ 0 warunkach 
zabudowy na dan~ nieruchomoSC. 

Ad.pkt.13. 

Wabec wyczerpania porzqdku dziennego obrad, Przewodnicz<Jcy Rady Gm iny Marek Cal inski 

dzi~kuj"c wszyslki m zcbranym - zako l'lczy l obrady XVIII Sesji Rady Gminy Nowe M iasto 

s lowami : "zamykam XVIII Sesj~ Rady Groiny Nowe Miasto" . 

Na tym prolo k61 zakonczono. 

PrLCwodnicz'!:cy Rady G miny 

@.r~; 
Protok6lowala: 

Agnieszka Jeg likowska 
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