
PROTOK6L Nr XXIl/2021 


z XXII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 22 stycznia 2021 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocz~to 0 godz.14.00, 


ZakOllczono 0 godz. 15.30. 


Sklad Rady Gminy - J 5 radnych. 


Uczestniczyio W obradach - 14 radnych wg zat~zonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli : 
1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Sekretan Gminy - Mariola Bugalska 
3. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
4. Raca Prawny 
5. Radna Radu Powiatu - Marianna ChybaJa 

Pkt.J. 

XXI( Sesj~ Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl WiceprzewodnicZ<l:cy Rady Gminy 


Jarostaw Ebert, kt6ry nast~pnie przewodniczyl obradom Sesj i. 


Powital wszystJ<jch zebranych oraz stwierdzil kworum wtadne do obradowania i podejrnowania 


prawomocnych uchww. 


Poinfonnowal, Ze rnieszkailcy podejmuj'lc decyzjcr 0 uczestnictwie w sesji zapoznaJi sic: 


z klauzulG} informacyjn'l dotycZilc~ nagrywania i transmisji danych z przebiegu sesji. 


Pkt.2. 

WiceprzewodnlcZ4CY Rady Gminy laroslaw Ebert przedstawif porZ(j.dek dzienny, 

w nast~puj'lcym brzmieniu: 

I. Otwarcie sesji i stvvierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Przedstawienie poI74dku obrad. 

3. Przyjc;cie protokoJu z XX! Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

4. lnfonnacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 
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5. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fioansowej Gminy Nowe 

Miasto. 
6. 	 Podj~eie llehwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaty budZetowej Gminy Nowe Miasto 

na rok 2021. 
7. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie nie wyraienia zgody na wyodnrbnienia w budzecie Gminy 

Newe Miasto oa 2022 rok srodk6w stanowiq:cych fundusz solecki 
8. 	 Podj~cie uchwary w sprawie zmiany uchwaty Nr I 711XX!2020 Rady Gminy Nowe Miasto 

dnia 20 Jistopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsuItacji spolecznych 
z mieszkailcami Gminy Newe Miasto w sprawie nadania statusu miasta miejseowosci 
Nowe Miasto. 

9. 	 Podj~cie uehwaty w sprawie w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy 

Nowe Miasro oa rok 2021. 
10. Podjycie uchwaly w sprawie ramowycb planow praey stalych komisji Rady Gminy 

Nowe Miasto na rok 2021. 
11 . Podjycie uchwaly w sprawie uchwalenia WieJoletniego Programu WspOlpracy Gminy 

Nowe Miasto z organizacjami pozarz¥lowymi oraz podmiotami wymienionymi 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnoSci poZytku pUblicznego i a wolontariacie oa lata 2021 
2025. 

12. Zapytania i oswiadczenia radnych. 

13. Zarnkni,cie obrad. 

Ad.pkt.3. 

Wieeprzewodnie14cy Rady Gminy poinformowa1 , ze zapoznat s ic;: z tresci~ protokoru z XX] 

Sesji Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni prz.ebieg obrad. NadmienH, Ze protok61 byl 

wyJoiony do wglfldu w Sekretariacie Rady i przed sesjfl w sali obrad . Radni mieli mozliwosc 
zapoznania sic;: zjego tresci<l. Pn ewodnicZ4CY poinfonnowal rowniez, i:e do dnia dzisiejszego 
nie wniesiono jakichkolwiek uwag do prorokoru z XXI Sesji Rady Gminy. 

PrzewodnicZllCY Rady poddal pro(ok61 pod glosowanie. 

Protok6! Nr XXI 12020 z dnia 18 grudnia 2020 roku zostal przyj~ty jednogJosnie i zostanie 
podpisany przez PrzewodnicZ<}cego Rady . 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalq:cmik Nr 1 do niniejszego protok6fu. 

Ad pkL4. 

W6jt Gminy powiedzial, ze W okresie d2iatalnoSci mi t;dzysesyj nej : 

- w dniu 22 grudnia 2020 r. podpisano umowy na ,,Dostawy oryginalnych materia10w 

eksploatacyjnych do drukarek koJorowych i zamiennik6w do pozostalych drukarek. 
kserokopiarek i faksow", z firm,! BLACK LINE S.C ze Szczecina. Z terminem realizacji do 
3 J grudnia 2021 L 
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- w dniu 22 grudnia 2020 r podpisano umow~ na " Dostaw'f paliw w 2021 roku" z Lux - Motor 
oil , ze Swierkowa, 

- w dniu 28 grudnia 2020 r. podpisano wnowy na zadanie po. " SporUldzenie projektow decyzji 
o warunkach zabudowy, projekt6w decyzji a lokal izacji inwestycji celu publicznego oraz 

zmiany decyzji 0 ustaleruu warunk6w zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w 
202 1 r. " 

- 30 grudnia 2020 pod pisano umowy na "Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w 
komWlalnych z nieruchomosci zamieszkatycb polozonych na terenie gminy Nowe Miasto 
z Przedsierbiorstwem Gospodarki Komunalnej w Plonsku, 

- w dniu 12 stycznia 2021 r. podpisano umowy na" Zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzytom z terenu Ominy Nowe Miasto w okresie ad 01 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 

z Fundacj~ "Centrwn Ochrony Srodowiska " z siedzib(J w Nasielsku omz na : 

" Odlowienie i opieky welerynaryjn" bezdomnych ZWieI74l z tererru Gminy Nowe Miasto w 

okresie od 0 I lutego 2021 r. do 31 styeznia 2022 r. z Specja listyezn~ LeeZJli~Malych Zwie~t, 

Sklep Zoologiczno - W~dkarskr lek. wet. Stanislaw Szymezyk, 

- wybrano najkorzystniejsZ(} oferter na " Dostawy oleju opaiowego na potrzeby kotlowni 
Zespotu Szkot im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie w 2021 roku" 

Firma Transpcrtowo - Handlowo - Uslugowa "EURODOREX" z Wyszkowa, 

- z!oi:ylismy wnioski 0 uzyskanie srodkow z funduszu Przeciwdzialania COVID - 19 na 

reaiizacj¥ zadan: 

I) remont jaw na rzeee Sonie na kwot~ 554 500,00, 
2) cemont budynku Przedszkola Samorzqdowego im. Misi a Uszatka w Nowym Miescie, 

polegaj~cy na dostosowaruu budynku do przepisow ocruony przeciwpoz.arowej. Zakup 
i montaZ instalacji fotowoltaicznej na potrzeby kompleksu budynk.ow oswiatowych Zespolu 
Szk61, Przedszkola Samof'Uldowego oraz haJi sportowej. Wymiana polaycia dachowego 

oraz montai; izolacji tennicznej z wd ny mineralnej na budynku haJi sportowej na kwotlY 
I 500000,00 zl. 

Ad.pkt.5. 

WiceprzewodnicZllcy Rady Grniny przedstawi l projelct uchwaty w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 1821XXlIl2021 tostata podj~ta witrksZOSCl4 glosow 114 obecoych na sesji 
radnycb- ustawowy skJad rady - 15 radoych - glosowalo "za" -11 radnycb, wstnymalo 
si~ - 3 radnych! i stanowi ooa wraz z imiennych wykaUDl glosow8nia - zail!cznik or 1 do 

protokolu. 
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Ad.pkt.6. 

WiceprzewodnicZ1l:cy Rady Ominy przedslawil projekt ucbwaty w sprawie: 

- dokonaoia zmiaoy Ucbwaly budi:etowej oa rak 2021. 

Ucbwala Nr 183/XXI1I2021 zostala podj~t. wi~kszosci~ glosow 114 obecnycb na sesji 
radnycb- ustawowy sklad rady -15 radnycb - gtosowalo n:za" - 11 radllych, wsfrzymalo 
si~ - 3 radoycbJ i staoowi ona wraz z imiennycb wykazem glosowaoia - zalifczoik Dr 2 do 
protok.lu. 

Ad.pkL7. 

WiceprzewodnicZ4CY Rady Grniny przedstawil projekt uchwaJy : 

- nie wyratenia zgody oa wyodr~bnieDia w budzecie Gmioy Nowe Miasto oa 2022 rak 
srodkow stanowilJcych fundusz solecki. 

Radny Piotr Kolpaczewski zabieraj'lc gtos powiedzial, u jest przeciw i UWa:la, 

fundusz solecki powinien bye wyodn;bniony. Twierdzi, i e kwota bazowa na fundusz solecki 

dla gminy to 4.811 zl, co w porownaniu do kwoty krajowej daje nam zwrot do wydatk6w 
poniesionyeh na fundusz solecki w wysokoSci 400 tys. zL Daje nam to zwrot 200 tys. z1. 

rocznie, co przez 5 lat UI'ZCidowania w6jta daje kwot~ 1 mln.zJ . Uwaza, :i.e nie stac nas na 
tracenie tych pieniydzy. 

W6jt po raz kolejny powt6rzyt, ie na wyodrybnieniu funduszu soleckiego ucierpiaJyby 

realizowane przez nas duZe priorytetowe inwestycje. BudZet bylby rozdrobniony i nie stae 
byloby nas na ich wykonanie. Dadal, Ze ni e wie jak radny policzyl sobie zwrot, gdy:z jest to 

swn. ok. 77 tys. zI. Wystarczylaby jedynie n. pensj~ wraz z pcchodnymi dl. pracownika do 
obsrugi funduszu soteckiego. Zwr6cil siy do radnych 0 niewyodr~bnianie funduszu soleckiego. 

Radny Piotr Ko1paczewski doda}, Ze il1westycje priorytelowe to nie S<} scieiki rowerowe wok61 
zalewu ani tet fontanna posrodku rynku. Uwaza, :i.e wydajemy pjeni~dze oa neezy zbydne, 
a powinnismy pomyslec 0 mieszkailcach np. co jeszcze nie maj~ wody. UwaZa., ze liczy siC; 

tylko Nowe Miasta, a cala reszta gminy pazostaje bez pieniydzy. 

W6jt powiedziaJ,:i.e kaula inwestycja, kt6r~ realizujemy jest waZoa. Oczyszczalnia sciek6w 

i kanalizaeja rna stuzyc catej gminie. Gdy chcemy, i eby nasza gmina siy rozwijala to musimy 

stworzyc takie oblieze, zeby ludzie chcieli do nas przyjezd1.ac i sp~dzac czas. 

Radny Piotr Kolpaczewski pcwiedzial. u dla ludzi przyjezdzaj~cych watne jest . teby byly 
czyste toalety , wypr6inione kosze na smieci, czysty piasek l1a platy a takZe Zielen, na kt6Tej 
mama by rozloZyc koc. UWaZa, i.e zamiast patrzec na inwestycje wok61 stadionu to naleialoby 
siy skupie na kawatku przestrzeni przy zalewie i doprowadzic go do kultury. 

W6jt stwierdzil, i e koce S<J rozkladane na trawnikach i uwaza zeby ten teren wykonac 

kornpleksowo to musimy poczekac do momentu pojawienla siy j pozyskanla konkretnych 
srodk.6w finansowych do wykorzystania na {en eel. Natomiast uwaZa, Ze radny nie do konca 
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wie jak wygJ'lda rozliczanie funduszy soleckich. Stwierdzil. ze j est to bardzo biurokratyczne 

zadanie. Mamy 33 so!ectwa i musia1by bye :zatrudniony pracownik do obslugi solectw 

i rozliczania funduszu. 

Uchwala Nr 1841XXI1I2021 zostala podj~ta wi~kszosci:t glos6w 114 obecnycb Da sesji 

radDych- ustawowy sWad rady - IS radnych - gJosowalo "za" -10 radoycb, "pneciw"

1 radny, wstrzymato si~ - 3 radnychl i stanowi ona wraz z imiennycb wykazem 

glosowania - zaJl:)czoik Dr 3 do protok6tu. 

Ad.pkt.8. 

Wiceprzewodnic21j:cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly W sprawie: 

. zmiaoy ucbwaly Nr 171!XXf2020 Rady Gminy Nowe Miasto doia 20 Iistopada 2020 r. 
w sprawie przeprowadzenia kODsultacji spolec.znycb z mieszkancami Groiny Nowe Miasto 

w sprawie nadania statusu miasta miejscowosci Nowe Miasto. 

Uchwala Nr I8S/XXII/2021 zostala podj'rta jcdnogloSnie stanowi ona wraz z imieonym 

wykazem glosowania - zah,cznik n,r 4 do protok6tu. 

Ad.pkL9. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy prLedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto oa rok 202L 

Ucbwala Nr 186IXXIU2021 zostala podj.;ta jednogiosnic. Stanowi ona wraz z imiennym 

wykazem glosowania . zalfJczni k nr 5 do protok6ru. 

Ad.pkLlO. 

WiceprzewodnicZ4cy Rady Gminy przedstawi l projekl uchwaty w sprawie: 

- ramowycb planow pracy stalycb komisji Rady Gminy Nowe Miasto oa rok 202l. 

Ucbwala Nr 1871XXlJJ2021 zostala podj~ta jednoglosnie. Stanowi ona wraz z imieJUlym 
wykazem glosowania - za}~cznik Dr 6 do protok6ru . 

Ad.pkt.11. 

WiceprzewodnicZ<!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 
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- uchwaleoia Wieloletniego Programu Wspotpracy Gmioy Nowe Miasto z orgaoizacjami 

pozarzildowymi oraz podmiotaml wymienionymi wart. 3 usr. 3 ustawy 0 dzialalnosci 

poiytku publiczoego i 0 wolontariacie Da lata 2021 - 2025. 

Ucbwala Nr 188/XXUn021 zostala podjfta jednogJosDie. SLanawi ana wraz z irniennym 

wykazem glosowania - zal,!cmik nr 7 do protokoru. 

Ad.pkt.12. 

Radny Piotr Kolpaczewski zabierajf)c glos zapytal. czy nie naJe:zaloby mysiec 0 zakupie 

nowego samochodu poZamiczego, gdyz samoch6d marki Steyer jest ci<jgle w naprawie, a jut 
wydatkowane zostaly na remont ponad 25 tys.zl. 

W6jl powiedzial, te 0 kupnie nowego samochodu mysiimy od paru lat. Zwracalismy si~ do 

Orlenu, Ministra Spraw Wewn~trznych 0 przekazanie nam samochodu z KPPSP w PloiIsku. 

Mamy nadziej~, Ze uda nam sit;: pozyskat. Dodal, ze w przypadkach remontu starych 
samochod6w ~ talcie przypadki. DodaJ, ie koszt nowego cit;:ikiego samochodu pOZamiczego 

wy nosu ponad 1 min zlotych. 

Ad.pkt.l3. 

Wobec wyczerpania porzf)dku dziennego obrad, WiceprzewodnicZCJcy Rady Gminy laroslaw 
Ebert dzi~kuj~c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXII Sesji Rady Gminy 

Nowe Miasto sJowami: "zamykam XXII Sesj~ Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok6t zakonczono. 

Wiceprzewodnitz.llcy Rady Gminy 

Jaroslaw Ebert g 
Protok6Jowafa: 'r~t(tGJ [j!)f} 
Agnieszka Jeglikowska 
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