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PROTOKOL Nr XXl2020 


z XX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 20 listopada 2020 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoez~(o 0 godz. 14.00, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnyeh. 


Uczestniczylo W obradach - 14 radnych wg za1llczonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczy li: 

1. 	 W6j t Gminy - Slawomir Zalewski 

2. 	 Skarbnik Ominy - Anna Oaszczynska 
3. 	 Raca Prawny 

Pkt.1. 

xx Sesj~ Rady Omioy w Nowym Miecie otworzyl PrzewodnicZ<lcy Rady Marek Calinsk i, 
kt6ry nast~pnie przewodniczyl obradom Sesj i. 


Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania i podej rnowania 


prawomocnych uchwal. 


Poinfonnowal, i e mieszkancy podejmuj,!c decyzj~ 0 uczestnictwie w sesji zapoznali Sl<t z 

klauzulq. infonnacyjn<!, dotycl.CJC<:J. nagrywania i lransmisj i danych z prLebiegu sesji. 


Pkt.2. 

Przewodnjcz~cy Rady Gminy Marek Calinski przedstawi l pOl74dek dzienny. w nast~puhcym 
brnnieniu: 

I. 	 Otwarcie sesji i Sl."Nierdzenie prawomocnosci obrad . 
2. 	 Przedstawienie POTZlldku obrad. 
3. 	 PrzyjC(cie protokolu z xrx Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 lnfonnacja W6jta Gminy z dzia~aJnosci miydzysesyjnej. 
5. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie dokona nia zmian Ucbwaly budt etowej Gminy 

Nowe Miasto na rok 2020. 
6. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie stawki oplaty za scieki dowozone wozami asenizacyjnymi 

do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni ciek6w w Nowym Mid cie. 
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7. 	 Podj~cie ucbwaly w sprawie obniZcnia srednicj ceny skupu iyta przyjmowltnej jako 
podstawa do obliczenia podatku roloego nit rok 2021. 

8. 	 Podj'rcie uchwaly zmieniajlJcej Ucbwal~ NR 16SIXIXJ2020 Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 28 wrLCsnia 2020 r. w sprawie okrdlenia g6rnych stawek oplat ponoszonycb 
przez wlascicieli nieruchomosci, ktorzy Die s~ obowil)Zani do ponoSlenia oplat za 
gospodarowftnie odpadarni komunalnymi n it rzccz gminy za uslugi w zakresie 
odbiersnia odpad6w kOlDuoalnych oraz oproi.niania zbiornikow bezodplywowycb 
j transportu nieczystosci cieklych. 

9. 	 Podj~cie ucbwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoleunycb 
z mieszkancami Gminy Nowe Miasto w sprawie nadania statusu miasta micjscowosei 
Nowe Miasto. 

1O. Podj~cie uchwaly w sprawie zasad udzieJania dotaeji celowej 'l. buMetu gminy na 
dofinansowanie koszt6w budowy pJ"'~I~czy kanalizaeji saoitarnej do nieruchomosci. 

11. Zapytania i osvviadczenia radnych. 
12. Zamkniycie obrad. 

Ad.pkt.3. 

przewodnic7l}cy Rady Ominy poinformowal. i e zapozna1 si~ z tresc i'l protokoiu z XIX Sesji 

Rady Gminy, odzwierciedla on w petni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6t by~ wyloz.ony 

do wglCldu w Sek.retariacie Rady i przed sesjCl W sali obrad. Radni mieli moZliwosc zapoznania 

siy z jego tresci'l . PrzewodnicZ4cy poinformowal r6wniei., ze do dnia dzisiejszego nie 

wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6tu z XIX Sesji Rady Ominy. 

Przewodnicz<}cy Rady poddal protok6t pod glosowanie . 

Protok6t Nr XIX 12020 z dnia 28 wrzesn ia 2020 roku zostal przyjyty jednoglosnie i wstal 

podpisany przez PrzewodnicU:lcego Rady . 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zal'lcznik Nr 1do niniejszego protok6Ju. 

Ad pkt.4. 

W6jt Ominy povviedzial, ze w okresie dziaJatnoSci mi crdzysesyjnej: 

doju 20 paidziemika 2020 roz!iczona zadanie pn. "Usuwaoie i unieszkodliwianie wyrobOw 
zawieraj4cych azbeS! z terenu Gminy Nowe Miaslo" do finansowanie z WojewOdzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokosci 26 838,00 zl , wykonawq. 
zadania byla finna REVOL Sp. z 0.0. Z Lodzi. Odebrano 67. 100 Mg materiat6w zawie raj.!Jcych azbest. 
Calkowity koszt zadania 29 494,48. Cena 1 Mg odebrania ply! azbestowo - cementowych wyniosla 

439.56 zl. 

- w dolu 12 paidziemika 2020 zlozono kolejny \.VI1iosek do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobOw 
zawierajqcych azbest z terenu Gminy Nowe Miasto" na ponad 29 ton materiat6w zawieraj.!Jcych azbest. 
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- przeprowadzono zapytanie ofertowe na " Wykonanie dokumentacji projeklowej budynku Przedszkola 

Samorz<Jdowego im. Misia Uszatka w Nowym Miescie, zgodnie z wytycznymi KPPSP ( Komendanta 
Powiatowego Panstwowej Straty POZamej) w Plonsku, zlozona zos1a1 jedna oferta przez 

Zaktad UsJug ProjekLowych w PIOflsku na kwot~ 39 360.00 zJ bruno, 

- wyloniono wykonawc~ ns realizacj~ zadania pn. "Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramach 
modemizacji boiska sportowego w Nowym MieScie". 

Wplyn~ dwie oferty: 

J) AVA SEATS Sp. zo.o. zLodygowic 

kwola bruno realizacji zadania 223 898,16 

2) LQS Energy People Company sp. Z 0.0. z Zamoscia 
kwota brutto realizacji zadania 198399,00 

Jako najkorzystniejsn} ofert~ wybrano oferty fiml y z Zamoscia . 
W dniu 17 listopada 2020 podpisano z wykona wc<l umowy n8 realizacjy zadania. 

- wyslano do firm zapytanie ofertowe ns realizacj~ zadan ia pod nazwij " Zakup i montai: solamych lamp 

oswietleniowych na terenie Gminy Nowe Mi aslO " W ilosci 9 sztuk tennin skiadania ofert do 
24 lislopada 2020 roku. 

- 29 paidziemika 2020 roku zostal zlozony wniosek (obecnie jestdmy w trakcie pOdpisywa..rUa 

umowy) do Wojewody Mazowieckiego 0 udzielenie wspareia finansowego w roku 2020 

na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rn}dowego programu "Aktywna tabliea". 

Zadaniern prograrnu jest rozwijanie szkolnej infraslruklury oraz kompelencji uczn.iOw 

i nauczycieJi w zakresie teehnalogij informacyjno-kamunikaeyjnych na lala 2020-2024. 

Planowany z.akup: interaktywny monitor datykowy 0 przek,~.tnej ekranu eo najmniej 55 cali 

- 2 szt. Wnioskowana kwota w programie - 14.000,00 zl. Wklad wlasny - 3 500,00 zI 

-zakOJlczony zostal remont mosru na rzece Sana w W6\ce Szezawinskiej, 

- gmina ucz.estniczy la wakcjj pomocy dla sprzedawc6w chryzantem i zniezy, 

- zostal og!oszony ranking gmin pod katem wykorzystania srodk6w unijnych, na J554 gminy, 

gmina Nowe Miasto uplasowala siy oa 337 miejseu. Kwata wykOiL)'stanej dotacji najednego 

mieszkailea to 1632 zl , co w powicie pJonskim daje nam drug'} pozyejy wsr6d gmin wiejskich. 

Ad.pkt.5. 

przewodnieZ<}ey Rady Gminy przedslawil projekl uchwaty w sprawie: 

- dokooania zmiany Vchwaty budzetowej na rok 2020. 

W toku dyskusji radny Slawornir Sencerz zapytal co bydzie realizowane w za.kIesie 

modernizaeji monitoringu. 
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W6jt odpowiedziat, Ze b~zie to modemizacja monitoringu na Zielonym Rynku, targowisku 
i nad za lewem. 

Radny Sencerz zapy1al jeszcze odnosnie zakupu butli wraz z montaZem do Wiejsk iego Osrodka 
Kultury . 

Sekretarz Groiny Mario la Bugalska powiedziala, Ze obecna bUlla gazowa zoslala zakupiona w 
zwi¢u z zawartq umow'!, wiele lat temu z finn'!, American Gaz. Umowa byta lak 

skonstruowana, ze samoistnie przedluiata siy co 5 lat. Obecnie z tej finny jest bardzo drogi gaz) 

w stosunku do innych firm . Od 2 lat czuwali smy nad tym, aby tq umow~ wypowiedziec. 

Wczdniej nie moglismy zerwac umowy poniewaZ firma 7-¥iala kary za utracone korzySci. W 

grudniu tego roku konczy siy umowa. Dlatego nie przedhtiarny jej j musimy zakupic now(J 

butl /Y i od tego momentu bl(dziemy mogli dokonywac zakupu od r6zuyeh firm tj. wybierac 
najlansze oferty. 

Radny Seneerz zapytal 0 co ehodzi w pozycji: wsp6Uinansowanie kosztow Prezesa Zwi'lZku 

Nauczycielstwa Polskiego. 

Sekretarz Gminy odpowiedziala, te z budz.elu gminy finansowane jest wynagrodzenie Prezesa 

ZNP, poniewai jest to nauczyciel z naszej szkoty. Czynilisrny slarania i zawarlisrny 

porozumienia z innymi gminami, kt6re refunduj'l nam te koszty. 

Uchwala Nr 1671XXJ2020 zostala podjt:ta wicrkszoscill glosow /14 obecnych no sesji 
rodnych- uslawowy sklad rady - J5 radnych - glosowolo " za" - J J radnych, przeciw - 0 

radnych j wstrzymalo sj~ - 3 radnych. Stanowi ona \-VT8Z z irnieMych wykazem glosowania 

zalijcznik nr 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.6. 

przewodnicZ<}cy Rady Gminy przedstawil projekl uchwaty w sprawie: 

- slawki oplaty za scieki dowo:ionc wozami asenizacyjnymi do stacji zlcwnej Gminnej 
Oczyszczalni ciek6w w Nowym Midcie. 

Radny Piolr Kolpaczewski . zapytal czy nie moroa ustalic ni tszej ceny odbioru :kiek6w z szamb 

dla mieszkailc6w. 

Sekretarz Gminy Mariola Bugalska udzielajijc odpowiedzi powiedziala, ie scieki dowozone 

pomimo, it sC} sciekami komunalnymi , charakteryzuj'!, s i ~ znacznie wiykszymi ladunkami 

zanieczyszczen od sciek6w komunalnych pochodZ4Cych z kanali zacji sanitarnej. a ieh 
utylizacja wymaga wiykszych naklad6w. Scieki dowoi:one do punktu z lewnego oczyszczalni, 

SC} wczeSoiej przetrzymywane w zbiornikach bezodptywowych czy osadnikach gni lnych. SC} to 

scieki zagnite, gdzie nie rna odpowiednich kultur bakteri i niezbl(dnych do ieh oczyszczania. 

Dlatego po przywiezieniu ich na oezyszczalni/Y, poddawane zostaj'l proeesowi natlenienia. Bez 

tego proeesu ruemozliwym bylaby dalsza obr6bka. Zmieszanie t.ak.ich sciekow ze sciekami 

pochodZ<}cymi z kanalizacji sanitarnej bez uprzedniego napowielrZenia, mogloby SkUlkowac 
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po\vainym zachwianiem r6wnowagi bakteriologicznej na oczyszczalni, a w konsekwencji 
obnlzcniem parametr(';w oczyszczanych Scick6w. 

Ucnwala Nr 168/XXJ2020 zoshda podj~ta jedno-glofmie /g1:osowato l4 mdnych, g10$6w "za" 
- 14, przeciw Die byto i glos6w wstrzymujj;}cych - 01 i stanowi zatllcmik ~r 4 do protoko}-u 
wraz z wykazem imiennego gloSti\vania. 

Ad.pkt.7. 

Pncwodni-cZifcy Rady Groiny przedstawH projekt uchwaty w sprawie: 

~ ob.llitenia sredniej ceny skupu iyta przyjmowanej jako podstawa do ohliczcnia podatku 
rolnego na rok 2021. 

PUA:wodnlcZ4CY Rady powiedzlru. ze jestesmy odpowiedzialni rO\.\'J)iez za wplyv.'Y do budzetu. 
Wplywy z podatk6w SUtZf} do reahzacji naszych przedsiywzlt(c. 

Ucbwala Nr 169/xx12020 zostaJa podjtfa jednoglosnie fgrosowalo 14 rndnych, gtos6w ,,.7.2'1 

- 141 i stanowi zalifcznik"f'..'r 5 do protok&l:u wraz Z 'N)'kazem imiennego glosowania. 

Ad.pkt.8. 

PrzewodnicZifcy Rady GmlDY przedstawir projckt uchwaly w sprawle: 

" lmieninjqccj Ucbwal~ NR 165!XIXI2020 Rady Gminy Nowe Mia,to z dni. 28 wl"ZeSlli. 
2020 r. w sprawie okrdlenia gornycb stawek oplat ponoszonycn pr.lcz wlasciciell 
nierucbomosci, kMrzy nie s,! olH)wJliZanj do pOlioszenia oplat za gospodarowanic 
odpadami komunalnymi na rzee.:e gminy za uslugi w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnycb Oraz oprozniania zbiornik6w bezodplywowycn j transponu nieczystosCi 
cicklycb. 

Ucbwala Nr 170iXX/2020 zostalil pooj~1a wilfkszokitt gfoSQW /gtoSOW<lfO 14 radnych, gtosOw "za"
12 i 2 glosy wSlrLymuj~ce. Uchwa-ta smn{)w( zalqcznik Nt 6 do protok6ht wra.? 1. wykazem imiennego 
gtosowani,n. 

Ad.pkt.9. 

Przewodnic7A1CY Rady Gminy przedstawil pwjekt uchwaly w sprawie: 

M prLeprowadzenia kons.ultacjj spoJecznych z mieszkancami Gminy Nowc Yliasto w 
sprawie nadania stalusu miasta micjscowosci ~owc Mias.to. 
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Zabieraj<}c gIos radny Pi otr Kolpaczewski powiedziat, zejak wspominal Da posiedzeniu komisji 
cady chciatby, aby jednoczesnie byla przeprowadzona konsultacja odnosnie tematu 

wyodrybnienia funduszu soleckiego, poniewai: mieszkailcy sami chcieJiby dysponowac 
funduszem. Stwierdzil, ie skora Nowe Miasto zostanie miastem, to dostaniemy srodki na 

rewilitaryzacjy miast to wsie byd'l mialy wiycej srodk6w finansowych. 

W6jt powiedzial, ie bez sensu byloby rozdrabnianie funduszu soleckiego. Stwierdzit, ie CQraz 
wiycej gmin odchodzi od dzielenia funduszu. Nie pozwoliloby to reaJjzowac wiykszych 

inwestycji gminnych. Srodki Iinansowe byiyby rozdrobnione. 

Radny Kolpaczewski dalej s13l na stanowisku. 'ieby w tej kwestii wypowiedzieJi siy mieszkailcy 
za posrednictwern ankiety . 

W6jt powiedzial, i.e mieszkailcy mieLi mozjiwosc wypowiadania Sly w tej sprawie na 

zebraniach soleck.ich. 

Radoy Piotr KoJpaczewski dodal , ze zebrania soleckie nie odzwierciedlaj<t tego co Zyczy li by 

sobie mieszkancy. 

Sekretarz Gminy zabieraj 'lc glos powiedziala, :ie kwestia funduszu solecki ego nie podlega 

konsultacjom spotecznym, decyduje rada w drodze uchwaly. Natomiast zadania w ramach 

funduszu soleckiego musZ4 bye reali zowane zgodnie z ustawq 0 zamowie6 publicznych. 

Dodala, ze W6jt ocenil bardzo dobrze, :ie w tej chwi Ji nie jest to odpowiedni moment dla 

budi.etu gminy. Ten rokjest trudny ze wzgJ~du na olbrzymiq inwestycjy, ktorq wykonywalismy 

w tym roku tj. kanalizacja. 

W6jt dodal, ze fundusz solecki nie jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji i dzisiaj musimy siy 

skupie na temacie odzyskania przez Gminy Nowe Miaslo praw miejskich. 

Przewodnicz'lcy Rady dodal , ze warunkiem i niez~dnym etapem do zlozenia wniosku 0 

nadanie statusu miasta miejscowosci Nowe Miasto jest przeprowadzenie przez Rady Gminy 

konsultacji spolecznych z mieszkailcami. Natomiast wyodrybn ienie funduszu to kompetencja 

Rady. 

Uc bwala Nr 171!X.X12020 zostala podj~ta jednoglosoie. Stanowi ona wraz z irniennych 

wykazem glosowaoia - za~C}cznik nr 7 do prolokOlu. 

Ad.pkt.JO. 

przewodnicZC}cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- zasad udzielaoia dotacji celowej z budietu gminy Da dofiDIlOsowlloie kosztow budowy 
przyl'tczy kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci. 

Zabierajijc glos radny Slawomir Sencerz zapytal ile zostalo wykonanych kompJetnych 

przylijczy a iJe zostalo do wykonania. 

Sekretarz Gminy odpowiedziala.. ze w dokwnencacji technicznej by to zaprojektowanych 3 10 

przyt¥zy i 2 osoby lIezygnowaty. Na t<J. chwily zlozonychjesl paza tym projektem ponad J50 

wniosk6wad as6b, kt6re w I etapie dokumentacji lechnicznej nie wykazaty zainteresowania 
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Zabieraj'tc glos radny Piotr KoJpaczewski powiedzial , i.e jak wspominal oa posiedzeniu komisji 

rady chcialby, aby jednoczesnie byla przeprowadzona konsultacja odnosnie tematu 

wyodrybnienia funduszu soleckiego, poniewaZ mieszkaitcy sami chcieliby dysponowac 
funduszem. Stwierdzil , ze skoro Nowe Miaslo zoslanje miastem, to doslaniemy srodkj na 
rewilitaryzacjy miast to wsie bcfdq mialy wiycej srodk6w finansowych. 

W6jt powiedziaJ, ze bez sensu byloby rozdrabnianie funduszu so!eckiego. Stwierdzil, ze eoraz 

wiycej gmin odchodzi od dzielenia funduszu. Nie poZ\voliloby to reali zowaC wiykszych 
inwestycji gminnych. Srodki finansowe bytyby rozdrobnione. 

Radny Kolpaczewski dalej stal na stanowisku, ieby w tej kwestij wypowiedzieli siy mieszkaitcy 

za posrednictwem ankiety. 

W6jt powiedzial, i.e rnieszkancy mieli mozliwosc wypowiadaoia siy w tej sprawie na 
zebraniach soleckich. 

Radny Piotr Kolpaczewski dodal, ze zebrania soleckie nie odzwierciedlaj<} tego co i.yczyliby 
sobie rnieszkancy. 

Se.kretarz Gminy zabieraj<}c glos powiedziala, ie kwestia funduszu solecki ego nie podlega 
konsultacjom spolecznym, decyduje rada w drodze uchwaly. Natomiast zadania w ramach 

funduszu soleckiego mu s:z.1l bye realizowane zgodnie z ustaw'} 0 zamowien publicznych. 
Dodala, ze W6jt ocenil bardzo dobrze, Ze w tej chwili oie jest to odpowiedni moment dla 
budt:etu gminy. Ten rok jest trudny ze wzgl<rdu na olbrzymi<} inwestycj~, kt6q wykonywalismy 

w tym roku tj . kanalizacja. 

W6jl dodal, ze fundusz solecki nie jest przedrniotem abrad dzisiejszej sesji i dzisiaj musimy siy 
skupie oa temacie adzyskaoia przez Gminy Nowe Miasto praw miejskich. 

Przewodnicz~cy Rady dodal, ze warunkiem i niez~dnym etapem do zloZeni a wniosku a 
nadanie statusu miasta miejscowosci Nowe Miasto jest przeprowadzenie przez Rad~ Gminy 

koosultacji spoJecznych z mieszkailcami. Natomiast wyodrcrbnienie funduszu to kompetencja 
Rady. 

Uchwala Nr 171JXXn020 zostala podj((ta jednoglosnie. Stanowi ona wraz z imiennych 

wykazem glosowania - zal~cznik nr 7 do protok6lu. 

Ad.pkt.lO. 

przewodnic:z.1lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zasad udzielania dotacji celowej z budietu gminy n3 dofLnansowanie kosztow budowy 
przyl~czy kanalizacji sanitarnej do nierucbomosci. 

ZabierajC}C glos radny Slawomir Sencerz zapytal ile zostalo wykonanych kompJetnych 

przy}qczy aile zostalo do wykonania. 

Sekretarz Gminy odpowiedziala, ze w dokumentacji technicznej bylo zaprojektowanych 310 
przyl~czy i 2 osoby zrezygnowaly. Na tq chwi1ct zlozonychjest poza tym projektem ponad 150 
wniosk6w od os6b, ktore w I etapie dokumentacji technicznej nie wykazaty zainteresowania 
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przyt~czeniem si~ do kanalizacji. Reatizacja inwestycji rna oa celu powicrkszenie obszaru 

prowadzenia gospodark i wodno-Sciekowej w Gminie Newe Miasto. Zasadne jest podjc;cie 
niniejszej uchwaty i wdroi:enie jej do realizacji celem udzielenia pornoey flnansowej 
wla.Scicielom nierochomosci. 

Gmina musi osj~gn~c efekty. do kt6rycb zmuszaj~ nas przepisy i w ci<}gu najblizszych lal musi 
spehtiac okreslone kryteria. 

przewodnicZ4CY Rady powiedzial, ze w ciClgu 5 lat projekt jest kontrolowany a my staramy sicr 
pornoc mieszkancom w podl'}czeniu do kanalizacji . Bardzo iSlc lny jest czynnik ekologiczny i 
W obrc;bie sied kanaLizacyjnej powinni bye podl(Jczeni wszyscy. co nie maja szczelnych szamb. 

Sekretarz Ominy powiedziala, i.e pozyskane srodki oa budowc; kanalizacji s~ okupione 

pewnymi zobowi~zaniami . My musimy co roku zwi~kszac ilosc podl1Jczonych os6b, aby 

osi~gn(Jc efekt ekologiczny. do crego lJlluszaj" nas pi.lepisy. 

Radny Sencerz zapytal czy podl'!czony jest do kana lizacj i budynek szkoly i przedszkola. 

W6jt pow;edzial, i.e wszystkie budynki uZy lecznosci publicznej podl(Jczone S<J do kanalizacji. 

Ucbwala Nr I 72tx..Xn020 "tostala podj~la wi~kszo!ci" glos6w 111 glosow "za" i 3 radnycb 
wstrqmalo si~ od gJosowaoia/. Stanowi ona wraz z imiennych. wykazem glosowania 

zal<Jczn ik nr 7 do protok6lu, 

Ad.pkt.ll. 

W tym punkcie radny Piotr Kotpaczewski zapytat: gdzie i ile lamp solarnych ~dzie 
zamontowanych, czy zlozony zostal \.\I11iosek a adbi6 r falii ad rolnik6w. Poruszyl r6wniez 

spraw~ drogi Nawe Miasto-Ojrzen pawiedziat, ie drogajest w'!ska a nie rna pasa piesza
rowerawega, a mieszkancy poruszaj,! sicy rowerami i chodZ4 pieszo. Nie mamy innych 

pol<Jczen z Nowym Miastem. Mieszkancy zlaty!i wniosek do Starosty Plonskiego 0 

poszerzenie tej dragi i zapytal czy gmina poprze ten wniosek. 

Prz.ewodnicz(Jcy Rady Marek CaJ iilskj poruszyl sprawcy monitoringu na stadionie w Nowym 

Mies.cie, zeby kamery byly skierowane na trybuny. 

W6jt powiedzial. i e 6-7 lamp zostanie zamonlowanych w Czamotach, jedna w Grabiu. 

Odnosnie falii to projekt byl realizowany i zastal jui; rozliczony. W tym roku raczej rue 

b¢zie. 

Sprawa drogi Nowe Miasto-Ojrzeri to kwestia przyszJoScL. Zabiegi 0 to tei czynila Gmina. 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal czy Gmina monitaruje dane epidemiologiczne 0 liczbie 
zachorowan na Covid 19 w gmin ie i czy zorganizowane zgromadzenie by to legalne. 

W6j( powiedzial, te Gmina nie rna infonnacji zar6wno a zarai:onych jak i kwarantannach. 

Nie dysponujemy takimi danymi. 
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•• • 
Jesli chodzi 0 zgromadzenia, to z zapytaniem tyro naleZy zwr6cic s i~ do organi zatora. 

PrzewodniczilCY Rady dodal. t e Policja zabezpieczala zgromadzenie, byIo bezpiecznie. 

Ad.pk!. 12. 

Wobec wyczerpania pOf74dku dziennego obrad, PrzewodnicZ4cy Rady Gminy Marek Catinski 

dz.ictkuj'lC wszystkim zebranym - zako6czyl obrady XX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 
slowami : "zamykam XX Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok6t zakonczono. 

Marek Caliiiski 

Protok6Jowala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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