
PROTOK6L Nr XXIII/2021 


z XXllI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 29 marca 2021 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocz\'to 0 godz. 14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15 .30. 


SkJad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo W obradach - 15 radnych wg zat'lczonej listy obecnoSci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. 	 W6jt Gminy -Slawomir Zalewski 
2. 	 Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 
3. 	 Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
4. 	 Raca Prawny 

Pkt.l. 

XXlIl Sesjl' Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl PrzewodnicZllCY Rady Gminy Marek 

Calinski, kt6ry nastypnie przewodniczyf obradom Sesj i. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania i podejmowania 
prawomocnych uchwal. 

Poinionnowat) i.e zgodnie z obowi¥uj'l,cymi przepisami sesja Rady Gminy jest nagrywana i 
transmitowana w sieci iotemetowej. Szczeg6!owe infonnacje wywieszone S'l w sali obrad. 

Pk•.2. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy laroslaw Ebert przedstawil pomtdek dzienny, 

w nast~puj~cym brzmieniu: 

I. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. 	 Przedstawienie POrzlldku obrad . 

3. 	 Przyjycie protokoru z XXII Sesji Rady Gminy Nowe Miaslo. 

4. 	 Infonnacja Wojta Gminy z dzialalnoSci miydzysesyjnej . 
5. 	 Podjycie uchwafy w sprawie zrniany Wielolelniej Prognozy Finansowej Gminy 

Nowe Miasto. 
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6. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie dokonania zmian Ucnwaty budzetowej Gmioy Nowe Miasto na rok 
2021. 

7. 	 Podjycie ucnwaty w spmwie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Plonskiego na realizacjr; 
zadania publicznego. 

8. 	 Podj~cje uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na zniesieoie wsp6lwlasnosci nieruchomosci 
polo:zonych we wsi Wa lka Szczawinska. 

9. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie wykazu k'lpielisk na terenie Gminy Nowe Mi8sto na rok 2021 oraz 

okreslenia sezonu kllpielowego. 

10. 	Podj~ie uchwaty w sprawie Regulaminu utTzymania czysloSci i porllldku na terenie Gminy Nowe 

Miasto. 
11. Podj~cie uchwaly w sprawje szczegOlowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug oa terenie 

Gminy Nowe Mias(o w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli 
nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj~ mieszkaitcy i zagospodarowania tych odpad6w, w 
zamian za uiszczoni} przez wlaSciciela nieruchomosci oplaLI( za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

J2. Podjycie uchwaly w sprawie Programu opieki nad zwierz~(amj bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Nowe Miasto w 202 1 roku. 

13. Podjycie uchwaty w sprawie przyjycia GmilUlego Programu Wspierania Rodziny dJa 
Gminy Nowe Miasto na lata 2021 - 2023 . 

14. Podjycie uchwaly w sprawie zwolnienia i zwrotu optaty pobranej ad przedsiybiorcow za 
korzyslanie z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spoZycia w 
miejscu sprzedaty na tereole Gmioy Nowe Miasto za rok 202l. 

15. Podjl(cie uchwaly w sprawie wysUJpienia z wnioskiem a nadanie starusu miasta 
miejscowosci Nowe Miasto. 

16. Zapytania j oswiadczenia radnych. 
17. Zamkni«(cie obrad. 

PrzewodnicZ4cy Rady poiofonnowal, Ze projekty uchwaL kt6re znajduj'} si y porL1dku obrad, 
byty pnedmiotem obrad staJych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane, 

Ad.pkt.3. 

PrzewodnicUj,cy Rady Gminy poinformowaf, ie zapoznal s i~ z Ire.sci'l protokolu z XXII Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pdni przebieg obrad. Nadmienil, ie protokOl byl wytotony 
do wgl~du w Sekretariacie Rady i przed sesj'l w sali obrad. Radni mieli moZliwosc zapoznania 
si~ z jego tresci ~. Przewodnicz'!cy poinformowal r6wniez, i e do dnia dzisiejszego nie 

wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6tu z XXII Sesji Rady Gminy. 

Pi.lewodnicUj.cy Rady poddal protokol pod glosowanie. 


Protok61 Nr XXll 12020 z dnia 22 stycznia 2021 roku zostal przyj~ty jednoglosnie i zostanie 

podpisany prz.ez Przewodnic~cego Rady , 


Wykaz imiennego glosowania stanowi za1~cznik NT 1 do niniejszego protokOlu. 
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Ad pkt.4. 

Wajt Gminy powiedzial, ie W okresie dzia1alnosci mi~dzysesyjnej: 

· przeprowadzono zapytanie ofertowe na " Opracowanie projektu planu mJeJscowego 
zagospodarowania przestrzennego dla dziatek oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi 
KaroJinowo numerami 5812 i 58/9 wraz z prognD~ oddzialywan.ia na srodowisko". 
Do dnia 19 marca 2021 roku do godziny 12.00 wplyn#y nastc;puj~ce oferty: 
I. ASPECTUS II sp. z o. o. z Grudzi'ldZ<l • na kwotc; 35 000,00 zl bruno· oferta odrzucona ze 
wzgltydu na brak zahlczonych do oferty, wymaganych dokument6w. 
2. Biuro Urbanistyczne PLAN PROJEKT z Wroclawia . na kwotc; 25 000,00 zl bruno· oferta 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

- w dniu 22 marca 2021 r. rlozono wn.iosek 0 przyznanie pornocy finansowej z budi:etu 
Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na zadanie "Budowa obiektu sportowo 
rek.reacyjnego Dad Zalewem Nowomiejskim". 

W famach realizacji inweslycji planowany jest zakup i montai: dw6ch modulowych 

pwnptracOw kompozytowych , czterech Jamp solamych oswietlaj<}cych obiekt, stojaka na szesc 

rower6w oraz przygotowanie terenu pod inwestycjcr. 

Dofinansowanie w ramaeh programu "MIW[S MAZOWSZE 2021" moZe \vynieSc do 75 % 

koszt6w kwalifikowalnych zadania. 


- w dniu 10 marea 2021 r. zlozono wniosek 0 przyznanie pomoey finansowej ze srodk6w 
wojew6dztwa mazowieckiego w tamach zadania " MAZOWIECKIE STRAZNICE OSP

2021". W ramach zadania planuje si~: 


- remont seian zewn~tr:mych budynku straZnicy, 

- wymian~ drzwi wej.sciowych zewn<;trznych, 

- wymjn~ istniej(}cego orynnowania, 

- zakup i montai: zewn<;trznych parapetow blaszanych. 

Wysokosc wsparcia finansowego, ze srodk6w Wojewodztwa Mazowieekiego na zadanie 

"MAZOWTECKIE STRAZNICE OSP-202!" wynosi do 25000,00 zl. 

- w dniu 25 marca zlozono 6 wniosk6w 0 prqmanie pomoey finansowej ze srodk6w wlasnych 
bud1.etu Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
So1ectw MAZOWSZE 2021" z przemaczeniem na dofmansowanie 6 zadan pn.: "Zakup i 
montal: solamyeh lamp oswietleniowych na terenie solectw: 
• Kadlub6wka, 
· Jurzynek. 
- Nowosiolki, 
- Miszewo B, 
· Zakobiel, 
· Czamoty 
W ramach zadania planuje siy zak.up i montai. 4 lamp solarnych oa kaide solectwo. 
Wysokosc pomocy finansowej bycizie wynosic do SO % koszt6w kwalifikowalnych i rue wi~ej 
ni2 ! 0000,00 zI na jedno Z<ldanie. 
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Ad.pkt.5. 

PrzewodnicZ<)cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Progoozy Finansowej Gmioy Nowe Miasto. 

Ucbwala Nr 189fXXIIIJ2021 zostala podj~ta wi~kszoscill gloSGW 115 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za " - JI radnych, wSlrzymalo sif 

- 3 radnych i J przeciw/ j stanowi ona wrRZ z imiennych wykazem glosowaoia - zahtcznik 
Dr 1 do protokolu. 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokon8nia zmiany Uchwaly budietowej Da rok 2021. 

Ucbwala Nr 1901XXI1IJ2021 zostala podj~ta wi~kszo!ci~ glosow 115 obecnych no sesji 

radnych- llslawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za " - J3 radnych, wstrzymalo sif 

2 radnychl i stanowi ona wraz z imieooycb wykazem glosowania - zalllC'.lnik Dr 2 do 
protokolu. 

Ad.pkL7. 

Przewodnicl'lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly: 

- sprawie udzieleoia pomocy fioaDsowej dla Powiatu Ploriskiego Da reaiizacjf zadaDia 
publiczoego. 

Uchwala Nr 1911XXl11l2021 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi ona wraz z imiennym 
wykazem glosowania - zahtCZDik Dr 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawjf projekt uchwa!y W sprawie: 

- wyraienia zgody oa zoiesieoie wsp6twlasnosci nieruchomosci poloionych we wsi Wolka 

Szczawiriska 

Ucbwala Nr J921XXJ11l2021 zostala podj~ta jedDoglosnie i stanowi ona wraz z imiennym 
wykazem glosowilDia - zalllcznik Dr 4 do protokalu. 
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Ad.pkt.9. 

PrzewodnicUlCY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaJy w sprawie: 

- wykazu k~pielisk oa tercoie Gmioy Nowe Miasto os rok 2021 ora2 okre§leoia sezoou 
kllpielowego. 

Uchwala Nr 193IXXIIIl2021 zostala podj~ta jednoglosnie. Stanowi ona wraz z imiennym 
wykazem glosowania - zahtc:toik Of 5 do protokOlu. 

Ad.pkt.IO. 

PrzewodnkU}cy Rady Gminy przedstawil projekt ucbwaly w sprawie: 

- Regulaminu utrzymania czystosci i pOr.l.lldku Oft tcrenie Gminy Nowe Miasto. 

Ucbwala Nr 1941XX1I112021 zostala podj~ta jedooglosnie. Stanowi ona wraz z imieonym 

wykazem glosowania - zal1!cznik Dr 6 do protok6lu. 

Ad.pkt.11. 

przewodnicUJcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczeoiu uslug 03 (crenie Gminy Nowe Miasto w 

zakresie odbierania odpad6w komuoalnych ad wlascicieli nierucbomo§ci, na ktOrycb 

zamieszkuj~ mieszkancy i zagospodarowania tycb odpad6w, w zamian za UiSZCZOD:iJ przez 

wlasciciela nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radny Piotr Kotpaczewski zapytal co jest odpadami budowlanymi a eo rozbiorkowymi tj. eo 

moilla wrzucac do worka czamego omz wnios! 0 wilYcej mikrofon6w na obrady sesji . 

Wojt powiedzial,:ie oie da si~ seisle doprecyzowac tej definicji. Niekt6re materialy budowlane 

mieszcU).ce siy do worka nie S'l odpadami komunalnymi tylko wielogabarytowymi. 

Natomiast odnosnie mikrofonow to planujemy ich zakup. 

Radny Piotr Kolpaczewsk.i powiedzial, te widzi co jest wystawiane przez mieszkancow a co 

odbierane. Skoro ptacimy dui:.e pieni 'ldze, to powinnismy miee wyszczeg6inienie i seisle 

okreSlenie co jest materialem budowlanym a co rozbi6rkowym. 

W6jt powiedzial, ie my nie moz.emy zawrzec w uchwale co bysmy "chcieli". gdyi uchwala 

bylaby uchylona przez organ nadzorczy. 

Przewodoic~cy Rady Omioy dadat, ze gdy wykanujemy remont to obowi¢iem naszym jest 

wynajtlc kootener. Tylko niewielkie odpady szcZ'llkowe mo:iemy wrzucic do sffiieci 

bytowych. 

Radny Piotr Kotpaezewski powiedziaJ, i:e interpretacja jest bardzo szeroka "kauty moZe 
wystawiac co chce a finna bierze i tak co chce" i uwai'.a, ie naieZy okreslic jakie odpady b¢ll 

zabierane. 
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Uchwala Nr 19SIXXl1U2021 zostala podj~ta wi~kszo;ci~ glos6w - J glos IVslrzymujqcy. 

Stanowi ana wraz z imicooym wykazem glosowania - :talSfczoik Dr 7 do protok6lu. 

Ad.pkt.12. 

Przewodnicztlcy Rady Gminy przedstawil projeJet uchwaly w sprawie: 

- Programu opicki Dad zwie~tami bezdomnymi oraz zapobiegaoia bezdomnosci 
zwierz~t n3 .creoie Gmioy Nowe Miasto w 2021 roku. 

Uchwala Nr 196!XXIIIJ2021 zostala podjf;tH jednoglosnie. Stanowi ana wraz z imiennym 

wykazem glosowQnia - zal~cznik Dr 8 do protok61u. 

Ad.pkt.13. 

Przewodnic~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- przyj~cia Gmionego Programu Wspieranja Rodziny dla Gmioy Nowe Miasta oa lata 
2021 - 2023. 

Uchwala Nr 197IXXIIIJ2021 zostala podj~ta jednoglosnie. Stanowi ana wraz z imienoym 
wykazem glosowania - zal~cznik or 9 do protok6lu. 

Ad.pkt.14. 

PrzewodnicU}cy Rady Gminy przeds(awiJ projekt uchwaly w sprawie: 

- zwoloieoia i zwrotu oplaty pobranej od pnedsi~biorc6w z.a korzystanie z zezwolen U3 

sprzedai oapoj6w alkobolowycb przezoaczonycb do spoiycia w miejseu sprzedsty Da 
terenie Gmiuy Nowe Miasto zs rok 2021. 

Ucbwala Nr 198IXXIII/2021 zosts la pOdjc:ta wic:kszoscill gJos6w - 1 glos wslrzymujacy. 

Stanowi ona wraz z imiennym wykazem glosowania - za1llcznik Dr 10 do protok6ht. 

Ad.pkt.lS. 

Przewodniczqcy Rady Ominy przedstawil projckl uchwaJy w sprawie: 

- wystliPienia z woioskiem 0 nadaoie statusu miasta miejscowosci Nowe Mias.o. 
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Uchwala Nr 1991XX11I12021 zostala podj~ta wi~kszosci~ glosow IgJosowaJo "za " - 12 

radnych, wSlrzymalo si~ - 3 radnychl j stsnowi ODa wraz z imieonych wykazem glosow8nia 

- zat~czDik Dr 11 do protok6lu. 

Ad.pkt.16 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal odnosnie programu "Mazowieckiego lnstrumenlu 

Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 202 )"' pn.: "Zakup i montat solamych lamp 

oswietleniowych na lerenie solec(\v" na jakiej podstawie zosta1a ustalona kolejnosc 

miejscowosci. 

W6jt powiedzial, Ze gdzie uznalismy za konieczne. Dadal, Ze w ci'lgu paru lat bydzie 

wiykszosc solectw wyposa:rona w oswietlenie solame. 

Ad.pkt.17. 

Wobec wyczerpania porUldku dziennego obrad, Pr.rewodnicZ4CY Rady Ominy Marek Calinski 

dziykuj'lC wszystkim zebranym - zakoilczyt obrady XXIII Sesji Rady Gmin Nowe Miasto 

slowami: ••zamykam XXlIl Sesj~ Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

PrzcwOdDic~cy Rady Gmioy 
~, 

(I~/)~"'-
_. Marek Calinski 

Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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