
PROTOKOL Nr XIXJ2020 


z XIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 28 wrzesnia 2020 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczcyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 16,00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczy!o W obradach -14 radnych wg zalqczonej li sty obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczeslniczyli : 

I. W6j t Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczyilska 
J. Kierownik GOPS - Mariarma Czamecka 
4. Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej - Elzbieta Szymaitska 
5. Raea Prawny - Monika Paj~k 

Pkt.1. 

XIX Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl przewodnicUJcy Rady Marek Caliilski, 

klory nastypnie przewodniczyl obradom Sesji . 


PowitaJ wszystkich zebranycb oraz stwierdzH kworum wladne do obradowania i podej mo wania 

prawomocnych uchwal. 


Poinformowa!, ie mieszkaticy podejrnuj'Jc decyzjy 0 uczeslnictwie w sesji zapozna li siy Z 


klauzulq in formacyjn~ dotycZ<Jc~ nagrywania i transmisji danych z przebiegu sesji. 


Pkt.2. 

Przewodniczqcy Rady Gminy Marek Caliilski przedstawil pOfZ4dek dzienny. w nastypuj(j.cym 
brzmieniu : 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. Przedsta\vienie pOIU}dku obrad. 
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3. 	 Przyj~cie protokolu z XV III Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Infonnacja W6jta Gminy z dzia1alnosci miydzysesyjnej. 

5. 	 Iorormacja 0 przebiegu wykonania budtetu gminy za I pofrot'Ze 2020 roku. 

6. 	 Podjtcie ucbwaly w sprawie zmiany Wieioletniej Progool)' Finaosowej Gminy 
Nowe Miasto. 

7. 	 Podj~cie ncbwaly w sprawie dokonania zmiao Ucbwaty budtetowej Gminy 
Nowe Miasto oa rok 2020. 

8. 	 Podjtcie uchwaly w sprawie wyraienia zgody oa nieodplatoe nabycie oa rzecz Gminy 
Nowe Miasto nierucbomosci poloiooych w miejscowosci Nowe Miasto. 

9. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie szczegOlowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt 
w schronisku dla os6b bezdomoych. 

1O. Podj~cie ucbwaly w sprawie okrdlenia gornych stawek aplat ponoszonych przez 
wlascicieli uieruchomosci, ktorLy Die s~ obowi:ifzaoi do pODoszeoia oplat za 
gospodarowaDie odpadami komunalnyrui na rzecz gminy za uslugi w zakresie 
odbierania odpadow komunaln)'ch oraz opr6:iniania zbiornik6w bezodptywowych 
i transportu nieczystosci ciektych. 

11. Podj~cie ucbwaty w sprawie zachowBoja integrslnosci Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

12. Zapytania i oswiadczenia. radnych. 

13 . Zamkniycie obrad. 

Ad.pk!.3. 

PrzewodnicUlcy Rady Gminy poinfonnowal, i.e zapoznal sj/f z treScitl protokolu z XVIII Sesj i 

Rady Gminy, odzwierciedla on w pdni prz.ebieg obrad. Nadmienil, i.e protok6l byl wylozony 

do wgl(Jdu w Sekretariacie Rady i przed sesj~ w sali obrad. Radni mieli mozliwosc zapoznania 

si~ z jego tresci ~. przewodniczqcy poinfonnowal r6wniei., i.e do doia dzi siejszego oie 

wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6fu z XVIII Sesji Rady Gminy. 

PrzewodnicZ1cy Rady poddal protok6! pod glosowanie. 

Protok61 Nr XVIII 12020 z doia 29 lipca 2020 roku zostal przyjtrty jednoglosnie 20s131 

podpi sany przez PrzewodnicZ4cego Rad y . 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zal<lcznik Nr I do niniejszego protok6lu. 

Ad pkt.4. 
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W6jt Gminy powiedzjal. Ze w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

• w dniu 03 wrzesn ia 2020 r. podpisano umowy z Wojew6dzkim Funduszem Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrob6w zawierajQcych azbesl z terenu Gminy Nowe Miasto" w wysokoSci do 26838,00 zl na odbior 

ponad 67 ton odpadow zaw;erajijcych azbest z terenu naszej gminy, 

· przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup kosiarki bijakowej tylno . bocznej na. Oferty zlozyta 

jedna fiona: Przedsiybiorstwo ROLMECH Sp. Z o. za ceny brutto 24 400.00 zl. Kosiarka zostala 

przekazana Gminnemu Zakladowi Komunalnemu w Nowym Miescie w celu utrzymania poboczy, 

rowow przydroznych oraz terenow bezposrednio przy legaj,!cyeh do dr6g gminnyeh. 

· przeprowadzono za pytanie ofertowe na reali zaejrr zadania pn. " Zakup i monlaz so larnych lamp 

oswietleniowych na tcrenie soleetwa Nowc Miasto" dofinansowane ze srodk6w wlasnyeh budi.etu 

Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieekiego Instrumentu Akty\vizacji Solectw 

MAZOWSZE 2020". Calkowita wartosc zadania: 22000,00 zl. Pomoc finansowa z budzetu 

Wojew6dztwa: 10 000,00 zl, srodki wlasne: 12 000,00 zl, 

· prz.eprowadzono zapytanie of enowe na realizaeje zadani a po .: "Wykonanie pokrycia daehowego na 

pawilonie handlowym oa uli ey G16wny Rynek w Nowym Miescie" wplyoyla 1 oferta zlozona przez 

Usrugi Dekarskie Remontowo - Budowlane. Ca1kowity koszt rea lizacji zadania 48 440,84 zt brutto, 

· zlozono wn iosek 0 uzyskanie srodk6w z Funduszu Inwestyeji lokalnych na realizacj~ zadan pn. 

I . "Budowa trybun oraz ogrodzen ia w ramaeh modemizacji boiska sponowego w Nowym Mieseie" 

2. Popraws infrastruklury drogowej w Nowym Midcie wraz z opracowaniem dokumentacji 

techniczno - proj ektowej. Na powyzsze zadania gmina otrzymala srodki w kwocie I 450573,00 zt 

- og!oszono przetarg na reali zacjy zadania pn . "Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramach modemizacji 

boiska sponowego w Nowym Miescie". Tennin skladania of en do 06 paidziemika br. 

- rozliczono inwesrycjft pn: "Ksztahowanie przestrzeni pubucznej poprzez przebudowy tereou 

przy ul. GI6wny Rynek w Nowym MieScie. Zadanie wsp6Ulnansowane ze srodk6w Uoii 

Europejskiej w ramach dzjalania " Podstawowe usrugi i odnowa wsi oa obszarach wiejskich" 

Programu Rozwoju Obszar6w Wiejski ch oa lata 2014-2020. Koszty calkowite realizacji 

zadania - 656234 ,37 zl . Koszty kwalifikowa tne reaJizacji zadania - 645 984,02 zl. Kwota 

dofinansowania - 411039,00 zt, 

- zostaly zakupione serca do zbierania kork6w plastikowych. Korki bqdz catkowity doch6d 

ze sprzedary ich ~d!l przekazywane chorym dzi eciom, 
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- nad Zalewem Nowomiejsk im odbyl siy bieg charytatywny z cyklu cztery pory roku. 

Pieni'ldze byl)' zbierane na rzecz chorego dziecka. Zebralismy ok. 4tys. zlotych. Z tego cyklu 

blYdzie jeszcze bieg jesieni , z kt6rego doch6d r6wniezjesl przeznaczony dla chorego dziecka. 

W6jt zach~cal i zapraszal do udziaru w tym biegu, 

- w ramach obchod6w 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej przy pomniku zamontowano tab1icIY 

pami<}tkow<} otrzyman<} od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 

- odbyty si lY uroczystosci dotynkowe, jednak z powodu pandemii w ograniczonej fonni e. 

W6jt podziykowat ks. Proboszczowi za odpraw;en ie mszy dotynkowej i wszystkim co brali 

udziaf w uroczystosciach, 

- podpisalismy porozumienie z Wojew6dzkim Funduszem Ochrony Srodowi ska w ranlach 

programu Czys(e powietrze. Pod k<Jtem tego programu nasi pracownicy zostaneJ przeszkoleni 

do pomocy pIZY pisaniu wnioskow. Dzi~ki temu wszelkie kwestie btydq mogty bye 

rozwi~zywane na miejscu. 

- odbyl siy przetarg oa wymiany piec6w w naszej gminie. Zostal on jednak przez nas 

uniewaZn.iony ze wzglcrdu na wysok<l oferty. Mieszkancy by musieli ponieSc wysokie koszty 

wlasne. W tym celu odbylo si c:; zebranie z zainteresowanymi mieszkar'icami, na kt6rym 

zosta{a przedstawiona sytuacja i zaproponowalismy przelozenie lej inwestycji na nast~pny 

rok. Zostanie zorganizowany nastlYpny prz.etarg, jd li uzyskamy zgodt; od Mazowieckiej 

Jednostki Wdra1ania Program6w Unijnych to z podziaiem na poszczeg61ne zadania tzn. 

oddzielnie piece, wykonawstwo itp. Mamy zamia r dopuszczenie do przetargu mniejszycb 

finn. Wicrcej czasu poZ\Voli nam na podzielenie lej inwestycji. Mieszkancy wyrazili akcept do 

rych zmian, 

- w dni dzi siejszym odbywa si~ odbi6r techniczny kanali zacji. 

Ad.pkt.5. 

Przewod.rUcZ4cy Rady Gminy poinfonnowai, Ze Infonnacja 0 przebiegu wykonania budZetu 


gminy za I p6lrocze 2020 roku byla omawiana wspolnym pos iedzeniu wszystkich komisji rady 


gmmy. 

W tym punkcie nikt nie zabral g tosu. 


Infonnacja stanowi zlCJcznik Nr 1 do protoko~u. 


Ad.pkt.6. 


Przewodnicz<lcy Rady Gminy przedstawil projek l uchwaly w sprawie: 
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- zmiaoy Wieioletniej Prognozy Fioansowej Gmioy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 161/X1X12020 zostala podj~ta wi~kszo§ciif glosDw 1/4 obecnych na sesji 
radnych. uStffivowy sklad rudy - 15 radnych - glosowalo ,.za P 

- 11 radnych, przeciw - 0 
radnych i wSfrzymalo sir - 3 radnych/. Sianowi ana wraz z imiennycb v.rykazem glosowania· 

zaJ~czn ik nr 2 do protok61u. 

Ad.pkt.7. 

PrzewodrucZ<Jcy Rady Gminy prze<islawil pwjekt uchwaly W sprawie: 

- dokonania zmiany Uchwaty budzetowej na rok 2020. 

Ucbwala Nr 162IXJXl2020 zostala podj-rta wifkszosci~ gJosow 115 obecnych na sesji 

radnych. uSfawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo !I za" - 11 radnych. przeciw - 0 

radnych i wstrzymalo sir - 3 radnych. Stanowi ona wraz z irniennych wykazem g1osowania . 

zah)cznik nr 3 do protok61u. 

Ad.pkt.8. 

Przewodnicz'!:cy Rady Ominy przedstawif projekt uchwaly w sprawie: 

- wyrazeoia zgody Da nieodplatne nabycie oa rzecz Gminy Nowe Miasto nieruchomosci 
polozonycb w miejscowosci Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 163IXIXl2020 zostala podj~ta jednoglosnie IgJosowaJo 14 radnych. gtos6w "za" 
- 14, przeciw rue by to i glos6w wstrzymuhcych - 01 i stanowi zal~cznik Nr 4 do protok6hI 

wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.9. 

Przewodllicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwafy w sprawie: 

- szczeg6Jowycb zasad ponoszcnia odplatno§ci za pobyt w scbronisku dla osob 
bezdomnych. 

Ucbwala Nr 16400xn020 zostala podjfta jcdoogJosoie IgJosowaJo 14 radnych, glos6w "za" 
- 141 i stanowi zal<)cznik NT 5 do protok6h! wraz z wykazem imiennego glosowaoia. 
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Ad.pkt.10. 

przewodnicZllcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

-okre§lenia g6rnych stawek oplat pOlloszooycb pruz wlascicieli oieruchoruosci, kt6rzy 
nie s~ obowi4Z80i do poooszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi DB 

rLecz gmioy za uslugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz oprozoiania 
zbiornik6w bezodplywowycb i transportu nieczystosci ciektych. 

Uchwata N r 16SIXIx/2020 zostala podj'rta jednoglosnie Iglosowato 14 radnych, gtos6w "za" 
- 141 j stanowi zai<}cznik Nr 5 do protok6lu wraz z wykazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.1l. 

Przewodnicz<}cy Rady Gminy przedstawit projekt LJchwaty w sprawie: 

- zachowaoia iotegralnosci Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Radny Piotr Kolpaczewski zabieraj'lc glos, powiedziat, i.e zanim podejmiemy uchwal~ (0 

powinnismy poznae "za" i "przeciw" od strony rzlJdZllcej i Wojewody Mazowieckiego. 

Uwaza, ze w tym momencie uchwala zostanie prLez nas podj~ta w ciemno poniewai., ni e 

widzimy wszystkich argumentow, jakie by byly, gdyby ZOSLaio utworzone nowe wojew6dztwo. 

Przewodnicz<lcy Rady Gminy powiedziat, i.e do uchwaty dol."czone jest dose szerokie 

uzasadnienie. 

Piotr Kolpaczewski odparl) ie jest (0 jednostronne zdanie, a nie caly kontekst, Z kt6rym 

moghbysmy sic: zapoznac. UwaZa, Ze uzasadnienie to takie "gdybanie" . 

W6jt Slawomir Zalewski dodat, Ze uzasadnienie to rue jest takie gdybanie. Natomiast 

Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego wypowiedziat sj~ konkretnie w tej sprawie. Poza tym 

na stronie Uncrdu Marszalkowskiego jak i w mediacji jest dut.o argument6w a oie polityki. 
Uchwaly, kt6re podejmuj<} samorz'Idy wyprzedzaj'l fakt, kt6ry planuje si« dokonac. Chodzi aby 

pokazac zdanie mieszkanc6w. W6jt podkreslil, i.e oie chodzi tu 0 :laden wymiar polityczny. 

UwaZa, i.e w tej sprawie powinno odbyc siff referendum, ale w obecnej sytuacji ~ to tylko 

rnrzonka. Ustawodawcy chq to wykonac projektem poselskim czyli nie wymagajqcym 
konsultacji spoteczenstwa. Podejmuj,!c powyz.sZ(! uchwal~, chcemy pokazac, Ze Gmina nasza 

jest za zachowaniem integralnosci wojew6dztwa. Gdyby Ie plany zosta1y wprowadzone to na 

pewno b~dzie to ze szkodtJ dla naszych mieszkanc6w. KoncZ<}c swoj<} wypowiedz prosil 0 

g1osowanie zgodnie ze swoim sumieoiem. 

Uchwal.a Nr 166/XIXl2020 zostala podj'rta wi'rkstoscill glos6w //4 obecnych na sesji 
radnych. USlawQwy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za " - 1J radnych, przeciw - 1 
radnych i wSlrzymalo si~ - 2 radnychl. Stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosowania 

zal."cznik nr 6 do protokMu. 
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Ad.pkt.12. 

W tym punkcie radny Piotr KoIpaczewski zapytaf - czy naSla gmtna rna ubezpieczenie od 
skutk6w potaru oraz ki edy byl robiony przeglCld kominiarski w Urzydzie Gminy poniewaz 
bylo zadymienie i zagro:tenie poZarowe. 

Wojt powiedzial, ze nie bylo iadncgo zagrozenia poZarowego tylko zadymienie. 

UruJd Gminy jak i gminne jednostki organizacyjne posiadaj :} ubezpieczenie. PrzegJ 'Jdy 
kominiarskie S,! r6wniei. wykonywane oa bie4co. 

Nadmienil. ze kiedys strai:acy byli ubezpicczeni na kwoty 10 tys. zl za utrnty Zycia, nalomiast 
obecnie jest to kwota powyzej 100 tys. z1. 

W6jt dadal , Ze nie byto zadnego zagrozen ia poiarowcgo tylko zadymienie, ogien nie wyszedl 
poza piec. Jest tei !aIOe oswiadczenie Panstwowej Sleazy Poiarnej w P1011Sku. 

przewodnicz<!cy Rady rzekl. ie bylo to pierwsze rozpalenie w piecu po kilku miesi'lcach 
dlatego zdarzylo sic: takie zadyrnienie. 

KOIlC24C dyskusjc: W6jt prosit, aby ok robie sensacji , poniewaz pa lilo sj~ tylko w piecu. 

Ad.pkt. 13. 

Wobec \V)'czerpania porz'!dku dziennego obrad, Przewodni cZ<j.cy Rady Gminy Marek Calinski 

dzit;,:kuj'lc wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

slowami : • .zamykam XIX Sesjl( Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na ty m protok61 zakonczono. 

przewodnicUlCY Rady Gruiny 

lB~ns~ 
PrOlok61owab : 

Agnieszka Jegl ikowska 
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