
PROTOK6L Nr XXl/2020 


z XXI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu ] 8 grudnia 2020 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpOC~IO 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo W obradach - 15 radnych wg zaJ'}czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Sekretarz Gminy - Mariola Bugajska 
3. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
4. Kierownik Ref. lnfraslruktury - Eli.bieta SzymaiJska 
5. Raca Prawny 
6. Radna Radu Powiatu - Marianna Chyba1a 

Pkt.1. 

XXI Sesj~ Rady Gminy w Nowym Miecie orworzyl PrzewodnicZ<l,cy Rady Marek CaJil1ski, 

1...'16ry nast~pnie przewodniczyl obradom Sesji . 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania i podejmowania 

prawornocnych uchwal . 

Poinfonnowal, ze mieszkaricy podejrnujilc decyzj~ 0 uczeslniclwie w sesji zapoznali s i~ z 

klauzul~ informacyjo<} dotyc2'4c<} nagrywania i transmisji danych z przebiegu sesji. 

Pkr.2. 

przewodnicZ<}cy Rady Gminy Marek Cal inski przedstawil pofZ4dek dzienny, w nast~pujqcym 

brzrnieniu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Przedstawienie pOrll}dku obrad. 

3. Przyj~je protokohJ z XX Sesj i Rady Gminy Nowe Miasto. 

4. Infonnacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
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S. 	 Podj~cie uchwaty W sprawie Wieloletniej Prognozy Flnansowej gmioy Nowe Miasto. 
6. 	 Podj~cie Ucbwaly Budietowej Gminy Nowe Miasto 03 rok 2021. 
7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fioansowej Gminy Nowe 

Miasto. 
8. 	 Podj~cie ucbwaly w sprawic dokonania zmian Uchwaly budietowej Gminy Nowe 

Miasto DB rok 2020. 
9. 	 Podj~cie uchwaty zmieni.j~cej Uchwal~ Nr 159IXVIlU2020 Rady Gminy Nowe 

Miasto z dnia 29 lipea 2020 roku w sprawie udzielcnia pomoey rzeczowej 
Wojew6dztwu Mazowieckiemu. 

10. Podj~ic uchwaly w sprawie zmiany uebwaly Nr 1721XX12020 Ra dy Gminy Nowe 
Miasto 
dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania doracji celowyeb z budie.u gminy 
na dofinansowanie kosztow budowy pnyll}czy kanalizacji sanitarnej do 
nicruebomosci. 

11. Podj~cie uchwaty w sprawie wyznacl cnia obszaru i granie agJomeracji Nowe Miasto. 
12. Podj'teie uchwaly 	w sprawie ustalenia os rok 2021 plaoD dofioansowania form 

doskooalenia zawodowego oauczycieli, okreSlenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania oplat pobieranych przez szkoly wyisze i zakJady ksztalceoia 
oauczyeieli oraz ustalen ia specjalnosci i form ksztaleenia, oa kt6re dofioansowanie 
b~dzie przyzoawane dla oauczyeieli szk61 i przcdszkola prowadzooych pr.l.ez Gmio~ 
Nowe Miasto. 

13. Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalcnia Gminoego programu Profilaktyki 
Rozwiazywaoia Problemow Alkobolowyeh na rok 2021. 

14. Infonnacja 0 zlozonych os-wiadezeniach maj~tkowycb przez radnych Rady Gmioy 
Nowe Miasto za rok 2019. 

15. Informacja 0 zloionych oswiadczeoiach maj~tkowyeh Wojtowi Gminy Nowe Miasto 
za rok 2019. 

16. przedstawieoie informacji oraz opinij dotycz~cych potrzeb S~du w zakresie 
wykonywania pracy prlez skazanych. 

17. Zapytania i oswiadczenia radnych. 

18. Zamkni~cie obrad. 

Ad.pkt.3. 

PrzewodnicZ¥y Rady Gminy poinformowal, ie zapoznal s i~ z tresciC) protokoru z XX Sesjj 

Rady Groiny. odzwierc iedla on w pehu prabieg obrad. Nadmienit , Ze protok6} byl wylorony 
do wglC)du w Sekretariacie Rady i przed sesj,! W sali obrad. Radni mieli moZliwosc zapoznania 
sj~ z jego treSc i<J . przewodnicZ4cy poinformowal rowniez, i.e do dnia dzisiejszego nie 
wniesiono jakichkolwiek uwag do protok61u z XX Sesji Rady Gminy. 

przewodnicUiCY Rady poddaJ protok61 pod glosowanie. 

Protok61 Nr XX 12020 z dnia 16 listopada 2020 roku zostal przyk ty jednoglosnie i zostal 


podpisany przez przewodnicZCJcego Rady . 


Wykaz imiermego glosowania stanowi zalC)czruk Nr 1 do niniejszego protok6ru. 
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Ad pkt.4 

W6jt Gminy powiedziaJ, ze w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

- przeprowadzono zapytanie ofertowe na "Dostaw~ oryginalnych material6w eksploatacyjnych 

do drukarek kolorowych i zamiennik6w do pozostalych drukarek, kserokopiarek i faksow", 

Wplyno;ly 4 oferty. NajkorzystniejsZlj ofert~ zloZy la finn. BLACK LINE ze Szczeeina. 

- wyslano zapytanie ofertowe na ,. Dostaw~ paliw w 202 1 roku", 

- wysJano zapytanie ofertowe na " Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom z terenu 

GmiDY Nowe Miasto w olaesie od 0 I lulego 2021 do 31 styezni.2022, 

- wyslano zapytanie ofertowe na " Odlowierue i opiekt; weterynaryjn~ bezdomnych zwierZ4t 

z terenu Gminy Nowe Miasto w okresie ad 01 lutego 2021 r. do 3 t stycznia 2022 r. 

- wystano zapytanie ofertowe na "Modemlzacje monitoringu w Gtownym Rynku, Zielonym 

Rynku i molo pay zaJewie w miejscowosci Nowe Miasto", 

- ogloszono przetarg na " Doslawy olej u opalowego na potrzeby kotlowni Zespolu Szk6J im. 

Integracji Europejskiej w Nowym Mie~kie w 2021 roku". 

- przeprowadzono zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Sporz'l,dzenie projekt6w decyzji 

o warunkach zabudowy, projekt6w decyzji 0 lokaHzacji inwestycj i eelu pubJicznego oraz 

zmiany decyzji 0 ustaleniu warunk6w zabudoVl)' i lokalizacji inwestycji celu publicznego w 

2021 r." 

do dni. skl.dania ofert wplyn~ly 4 oferty, najkorzyslniejsZlj oferty zloZyI. wplyno;la 

z Drozdowa gm. Raci'!i . 

- w dniu 16 grudnia 2020 otwarto afmy na realjzacj ~ zadania pn " "Odbieranie 

i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych polozonych na 

tereme Ominy Nowe Miasto" . Wptyny1a tylko jedna oferta od przedsiybiorstwa Oospodarki 

Komunalnej w Plonsku Sp. Z 0 .0. n. kWOly I 158000,00 zI brutlo. W6jl poinformowaJ, ie 

prawdopodobnie cena za wyw6z nieczystoSci nie wzrosnie, 

- przej~lismy sprz~l i przekazalismy do Zespolu Szk6! w Nowym MieSeie - tablice 

interaktyvroe. 

- zostaly juZ zamontowane lampy soJame w miejscowQsciach Czarnoty i Grabie. 

Ad.pkt.5. 

Przewodnicz(}cy Rady Gminy przedstawH projekt uchwaty w sprawie: 

- Wieloletniej ProgDozy Finaosowej Gminy Nowe Miasto. 
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Nast~pnie odczytal Uchwa!~ Nr Ci.354.2020 Skladu Orzekaj~cego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii 0 

przed1oronym przez W6jta gminy Nowe Miaslo projekcie uchwaly 0 wieloletniej progoozie 
finansowej i otworzyl dyskusjt;. 

PooiewaZ szczegOlowo projel...'1 ww. uchwaJy byt przedstawiany j omawiany na posiedzeniu 

wszystkich komisji rady gminy - nikt z radnych nie zabral glosu. 

W wyniku przeprowadzooego pnez Przewodnicz'lcego gjosowaoia jawnego imieDoego 
uchwala zostala podj'tta wiftkszosci~ glos6w. Na 15 glosujllcycb radoycb glosowalo 12 
"za" i 3 radnycb wstrzymalo si~ od glosow30ia. 
Uchwala Nr 1731XXI/2020 staoowi za1llczoik Dr 1 do protokotu wraz z imiennym 
wykaum glosowania. 

Ad.pkt.6. 

przewodnic14cy Rady Gminy poinfonnowal, ze przechodzimy do uchwalenia budietu Gminy 

Nowe Miasto ns 2021 rok. 

Projekt uchwaly budi:elowej na 2021 w6jt przedstawH Radzie Ominy i Regionalnej Izbie 


Obrachunkowej wraz z zal<Jcznikami j uzasadnieniem. 

W dniu t6 grudnia br. komisje rady opiniowaty przedloiony projekt budZetu. 

Komisje zaopiniowaly pozyty'WTlie projekt budZetu. 


Nast((pnie Przewodnicz~cy Rady Gminy Marek Caliliski odczytal uchwal~ RIO 

Nr Ci.355.2020 SkJadu Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 


15 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii 0 przedlownym przez W6jta Ominy Nowe 

Miasto projekcie uchwaJy budi:etowej na 2021 rok oruz mozliwosci sfinansowania deficytu. 

Nastcrpnie przedstawil projekt Uchwaly Budzetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2021. 


PrzewodnicZ4cy Rady otworzyl dyskusjt;. 


Radny Piotr KoJpaczewski zapytaJ dlaczego Program Czyste Powietrze nie jest wpisany do 

uchwaly budzetowej jest to ok. 1 min 800 tys. zlotych i czy nie powinien bye wpisany do 


WieloJelniej Prognozy Finansowej Ominy. 

W6jt odpowiedziaf, ie Program Czyste Powietrze nie jest realizowany przez Gmjn~ Nowe 


Miasto. Jest to program rZ4dowy i jest skierowany do indywidualnych os6b. 

Radny Kolpaczewski powiedzial, ze chodzi 0 pieni<Jdze na wymiany piec6w. 


Skarhnik Gminy Anna Daszczynska powiedziala, ie program jest wprowadzony do 

Wielo1etniej Prognozy Finansowej pn. "Obnii:enie poziomu niskiej emisji j poprawa jakosci 

powietrza poprzez wyrnian~ ur74dzen grzewczych w indywidualnych gospodarstwach 

dornowych na terenie Gminy Nowe Miasto - Ograniczenie zanieczyszczen powietrza" tj. 

za1'lcznik nr 2 do uchwaly w sprawie WieJolelniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 


Radny Kolpaczewski zapytal na co wydajemy pieru'ldze po. Dodatkowe wynagrodzenie 

rocme. 

W6jt odpowiedzial, Ze chodzi ttl 0 tzw. trzynastki. 
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W wyniku pneprowadzonego glosowaoia jawnego imieooego uchwala zostala podj~ta 
wi~kszosci~ glos6w. Na IS glosuj~cych radoych glosowalo: 12 "u" i 3 radoych 
wstrzymalo sif od glosowaoia. 
Ucbwala Nr 174/XX112020 stimowi zal~czoik Dr 2 do protok6tu wraz Z imieonym 
wykazem gfosowania. 

Ad.pkt.7. 

PrzewodnicZl)cy Rady Gminy przedstawi1 projekt uchwaty w sprawie: 

- zmiany Wieloletoiej Progoozy Fioaosowej Gmioy Nowe Miasto. 

Uchwafa Nr J75IXXIJ2020 lastala podj~ta wifkszosci,lJ glosow 115 obecoych oa sesji 
radoycb- ustawowy sklad rady - IS radnych - gJosowalo "za" -11 radnych, wstrzymalo 
si~ -.3 radnych! i stanowi ODa wraz z imieooycb wykazem glosow8oia - zalJtczoik or.3 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

PnewodnicZJlcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokoo8oia zmiany Ucbwaty budietowej oa rok 2020. 

Uchwala Nr 1761XXl12020 zostala pOdjfta wi~kszosciiJ glosow 115 obecnych oa sesji 
radoych- ustawowy skJad rady - 15 radoych - gJosowalo "za" - 12 radnyeb, wstrzymalo 
si~ -3 radoychf i stanowi ooa wraz z imiennych wykazem glosowaDia - zal~cznik Dr 4 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.9. 

przewodniCZCJCY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly : 

- zmieniajllcej Uchwalf Nr lS9IXVIJU2020 Rady Gminy Nowe Miasto z doia 29 lipca 
2020 roku w sprswie udzielenia pomocy rzeczowej Wojew6dztwu Mazowieckiemu. 

Ucbwala Nr 1761XX1J2020 zostala podj~ta wil;kszosci~ glos6w 115 obecnych Da sesji 
radoych- ustawowy skJad rady -15 radoych - glosowalo "za" - 12 radnycb, wstnymalo 
s i~ - 3 radoycbJ i stanowi ona wraz z imienoycb wykazem glosowania - 7.al~CZDik Dr 4 do 
protok6lu. 
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Ad.pkt.IO. 

PrzewodnicUlCY Rady Gminy przedstav.il projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiaoy ucbwaly Nr ] 721XXlJ2020 Rady Gmioy Nowe Miasto dnia 20 listopada 2020 r. 
w sprawie zasad udziclania dotacji celowych z budi:etu gminy oa dofinaosowanie koszt6w 
budowy przyt~czy kanalizacji sanitarnej do oierucbomosci. 

Radny Piotr Ko1paczewski powiedzial, ze odbywaj<} siy spotkania z mieszkru\cami Nowego 

Miasta odnosnie zawierania wn6w a podtqczenie do kanalizacji -byta mowa 0 150 

podl~czeniach a dochodZlj sruchy, Ze jest 205 i zapytal jak to faktycznie wygl~da. Drugie 
pytanie jaka jest data graniczna podlqczenia rnieszkanca do kanajizacji, kt6ry nie zostal 
podl .. czony we wczdniejszym programie, kt6ry byl finansowany. 

W6jt powiedzial, ie data to 30 wrzesnia 2021 roku i umoZliwia to uchwaJa, kt6ra zosta!ajui: 
podj'rta oa wczeSniejszej sesjj. Dziwi si<r, ze &J rome rozbierne liczby gospodarstw, kt6re 
czekaj" na podt"czenie do kanalizacji . Jest ich 166 a czy wszystkie osoby bcrdq chcialy to 

reali zowac to zobaczymy. 

Ucbwala Nr 178/XXI/2020 zostala podj~ta wi~kszoscjJJ! glos6w 115 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy skJad Tady -15 radnycb - glosowalo "za" - 12 radnych, wstrzymato 
si~ - 3 radnycbl j stanowi ona wraz z imieDnycb wykazem giosow3Dia - zallJczoik or 5 do 
protok6lu. 

Ad.pkt.1L 

Przewodnic~cy Rady Gminy przedstawl l projekt uchwaty w sprawie: 

- wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 179IXXU2020 zostala podj~ta jedrlOgtosnie. Stanowi ona wraz z imiennych 
wykazem glosowania - zaicl.cznik nr 6 do protok61u. 

Ad.pkt.12. 

przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty W sprawie: 

- ustalenia Da rok 2021 planu dofinansowaoia form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, okreslenia maksymalnej kwoty dofinaosow3nja oplat pobieranycb przez 
szkoly wy'LSze i zakJady ksztalcenia oauczycieli oraz ustalenia specjalnosci i form 
ksztalcenia, Da kt6rc dofinansowaoie b~dzie pnyzoawane dla oauczycieli szk61 
i przedszkoJa prowadzonycb przez GmiD~ Nowe Miasto. 
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Ucbwala Nr 1801XXU2020 zostala podj~ta jeduoglosoie. Stanowi ana wraz z imiennych 
wykazem glosowania - zal'lcznik nr 7 do protok6tu . 

Ad.pkt.J3. 

PrzewodnicZ<lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty W sprawie: 

uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow 
Alkoholowych n. rok 2021. 

Uchwala Nr 18tlXX1!2020 zosrala podj~ta joonoglosoie. Stanowi a na wraz z imiennych 

wykazem glosowania - zal(}cznik nr 8 do pTotok6lu. 

Ad.pkI.l4. 

PrzewodnicZ4CYRady Gminy Marek Calinski przedstawil: 

-lDfonl)acj~ 0 zlozooych oswiadczeniacb maj~tkowycb pnez radnycb rady gminy 

Nowe Miasto zs rok 2019. 


Infomlacja stanowi zal<}Cznik Nr 9 do protokohl . 


Ad.pkt.15. 

W6jt Gminy Slawomir Zalewski przedstawil: 

- Informacjf 0 zlozooych oswiadczeniach maj~tkowych W6jtowi Gminy za rok 2019, 

pracownik6w urzerdu zatrudnionych na stanowiskach urzl(dniczych, W tym na kierowniczych 

stanowiskach llrZydniczycb oraz os6b zobowi<JZ3flych do skJadania oswiadczen maj'ltkowych: 

Sekretarza Gminy, Skarbnika, kierownikow jednostek organizacyjnych oraz os6b wydajClCych 

decyzje administracyjne w imieniu wojta . 

Infonnacja stanowi zal'lcznik Nr 10 do protok61u. 

Ad.pkt.l6. 

PrzewocJnjcUfcy Rady Gminy przedstawil opiniy Prez.esa S'ldu Rejonowego w PIOIlsku z dnia 
7 paidziemika 2020 roku dotycUlq potrzeb S¥iu Rejooowego w PIOIlsku w zakresie 
wyk.onywania pracy przez skazanych j wniosek 0 wskazanie podmiotow, w ktorych skazani 

mogJiby wykonywac ww. kary. 
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W6jt przedstawil infonnacje z dnia 13 paidziernika 2020 roku w sprawie wyznaczenia na 

terenie gminy Nowe Miasto podmiotu do ..vykonywania kary ograniczenia wolnosci b~ prac 

spolecmie utytecZJ1ych w 2021 roku. 

fnformacje slanowi'J z.a1~czniki nr 10 ill . 

Ad.pkt.17. 

Zabieraj~c glos radny Piotr Kolpaczewski odni6s1 si~ do kanali zacj i tj. ile os6b planujemy 

podl<lczyc do sieci kanalizacyjnej i czy planujemy uzyskac jeszcze dofinansowanie oa 10 

zadanie. Zapytal taki:e, Icto jest wlaScicielem budynku , W kt6rym sit( znajdujemy i przedstawil 

pismo, letare pojawito si~ w intemecie. 

W6jt powiedzial, ze nie mo:iemy zaloZyc w tej chwiJi, ile os6b b~dzie podl~czonych. 

Zakladamy, ze 100%, aile faktycmie ~dzie chcialo to trudno przewidziee. Natomiast Die 

znamy konkretnych program6w jakie txydq na nast~pne lala j nie wiemy ezy b~dziemy mogli 

skorzysta6 z dofinansowaii. Jdli bt(dq programy to oa pewno bf:;dziemy si~ starali w njeh 

uezestniczyc i ~dziemy wyst({powali 0 dofioansowanie. 

Odnosnie wlasno.sci obiektu, W kt6rym sit( znajdujemy to w6jt podkreslil, ze wlaScicielem jest 

Gmina Nowe Miasto. Umowa, ktol1! zarnieszczono w intemecie jest bez podpisu i nie jest 

Zadnym dokumentem. 

Przewodnicz"lcy Rady dodal, ze gdyby bylo inaczej to nie moma by bylo wyremontowac 

budynku korzystaj"lc z dofinansowania. 

Radny Kolpaczewski zapytal, ezy nie naruszylismy dyscypliny finansowej dofinansowujqc 

remont budynku OSP w Karolinowie, kt6ry jest wlasnoSci<l Wsp61noty Wiejskiej oraz zapytal 

dlaczego na naszej strorue intemetowej nie rna informaeji odnosnie naboru oa zakup 

komputer6w dla rolnik6w. 

W6jt odpowiedzial. i.e Gmina zostala upowazoiona przez 2.aJ74Cl wsp6lnoty do dysponowania 

tym budynkiem i to pozwoWo na finansowani e niekt6rych proc remontowych. 

Odnosnie umieszczenia informacji 0 komputerach dla roInik6w to nie trafita do nas i.adna 

infonnacja dotycZ4ca rozpropagowania tego programu. W6jt zaproponowal, zeby Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezposrednio kontaktowala s i~ w tyeh kwestiach. 

Radny Slawomir Seneerz zapytal, jakie srodki pienit(we i na jakiej podstawie Gmina 'W}'dala 

na zakup radiowozu dla Policji. 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal ezy gmina dziala w programie maj~cym oa celu pomoc dla 

ludzi starszych j os6b b~d<Jeych w trudoej sytuaej i. 

Skarbnjk powiedziala, ze srodki oa zakup radiowoZ\J W kwoc ie 30 tys. zl zostaly wprowadzone 

do bud.:i.etu oa podstawie uchwafy 0 zmianie uchwaty budzetowej . Komenda Powiatowa Policj i 

przedstawila rowczenie z otrzymanego dofinansowania. 
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W6jt powjedzial , ze jesli chodzi 0 pylanie odnosnie pomocy spolecznej , jest to pytanie do 

IGerownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecmej. A te staramy si~ pomagac Judziom 
~d'lcych w trudnej sytuacji. Rozdajemy tei pac:zki iyWl1osciowe. 

Przewoc!nicz'lcy Rady ztoZyl wszystkim Zyczenia switj.teczne Z okazji zblizaj'lcych siy Swi4t 
Bozego Narodzenia oraz prz.ekazaJ tyczenia od Dyrekcji Zesporu SzkO! w Novvym Miescie . 

Do Zyczen dolqczy! si~ Wajt Gminy i radna Rady Powiatu Marianna Chybala. 

Ad.pkt. 18. 

Wobec wyczerpania porz.qdku dziennego obrad, PrzewodnicZ4cy Rady Gminy Marek Calinski 

dziykuj(Jc wszyslkim zebranym - zakonczyl obrady XXI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

slowami: "zamykam XXI Sesj~ Rady Gmioy Nowe Miasto". 

Na tym protok6.f zakonczono. 

PnewodniczllCY Rady Gminy 

~~ 
Protok6lowala: 

Agnieszka JegJikowska 

9 



