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I. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiam Państwu Raport o Stanie Gminy Nowe Miasto za 2020 rok jako podsumowanie 

działalności naszej jednostki samorządowej. Jest to już trzeci tego rodzaju dokument 

przygotowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.). 

Dokument zawiera przejrzyste informacje o kierunkach i działaniach Gminy Nowe Miasto, 

osiąganych rezultatach i efektach oraz nakładach finansowych związanych z ich realizacją. 

Dane przedstawione są w układzie różnych dziedzin zarządzania z uwzględnieniem realizacji 

strategii, polityk i programów. 

Rok 2020 był szczególnie trudny. Zostaliśmy zaskoczeni przez silniejszą od nas naturę - Covid-

19 nieznany wirus, który sparaliżował świat. Transmisja koronawirusa i rosnąca liczba 

zachorowań spowodowała szybką reakcję polskiego rządu, który dnia 12 marca 2020 roku 

wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 roku stan epidemii. 

Działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze, których celem było zminimalizowanie 

skutków epidemii objęły m.in.: zawieszenie zajęć w szkołach, czasowe ograniczenie 

funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk              

i innych zgromadzeń czy różne formy dystansowania społecznego. Wprowadzone ograniczenia 

spowodowały, że wiele gałęzi polskiej gospodarki zmuszonych zostało do reorganizacji                

a często czasowego zawieszenia swojej działalności. Również samorząd Gminy Nowe Miasto 

był zmuszony do modyfikacji działań w celu minimalizacji negatywnych skutków epidemii. 

Przedłożony Państwu dokument stanowi więc podsumowanie rozwoju naszej Gminy i swoistą 

fotografię z okresu pandemii. Dlatego chciałbym, aby opracowywany co roku Raport o Stanie 

Gminy był podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości w świetle zachodzących 

zmian. W perspektywie roku walki z pandemią widzimy, że siła i przyszłość samorządu nie 

zależą jedynie od wypełniania obowiązujących przepisów prawa – choć stanowią one 

niezbędny fundament, ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować wspólnie tworząc 

Gminę dzień po dniu bez względu na panującą sytuacją czy też różnicę zdań. 

W związku z powyższym zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii na 

temat przyszłości naszej ,,Małej Ojczyzny” a także samego Raportu i zaproponowanego w nim 

modelu prezentowania informacji. 
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II. REALIZACJA STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015-2024. 

Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015-2024, przyjęta Uchwałą                                    

Nr 67/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015 roku, jest 

podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu 

terytorialnego, określającym misję i strategiczne kierunki rozwoju gminy.  

 

Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się 

uwarunkowań. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi 

zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca i rozbudowywana 

infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych.   

W celu efektywnej realizacji misji gminy sformułowano siedem celów strategicznych, 

spójnych z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

2030 roku. Każdemu celowi strategicznemu przypisano cele operacyjne oraz zadania 

realizacyjne. Cele strategiczne zostały opracowane w trzech głównych obszarach 

funkcjonowania gminy:  

Obszar: zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

1) Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy. 

Obszar: zasoby i potencjały gminy: 

2) Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy. 

3) Uporządkowana gospodarka przestrzenna gminy.  

4) zachowany i wykorzystany potencjał kulturowy gminy. 

5) Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy. 

6) Poprawa poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego gminy. 

Obszar: gospodarka i promocja gminy. 

7) Wzrost potencjału gospodarczego gminy.
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.1. 

Obniżenie poziomu 

bezrobocia 

1.1.6. 

Współpraca gminy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie przekazywania 

informacji o ofertach pracy, ofertach 

szkoleń i innych. 

1) Systematyczne zamieszczanie na stronie internetowej 

gminy, tablicach ogłoszeń i portalu społecznościowym ogłoszeń                 

i propozycjach szkoleń. 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020 

1.1.7. 

Współpraca z Lokalną Grupą Działania 

„Przyjazne Mazowsze” m.in. 

przekazywanie informacji. 

1) Systematyczne zamieszczanie na stronie internetowej 

gminy, tablicach ogłoszeń i portalu społecznościowym ogłoszeń na 

temat planowanych naborów wniosków i propozycjach szkoleń. 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020 

1.3. 

Poprawa standardu 

zamieszkiwania. 

1.3.1. 

Budowa systemu odprowadzania 

i oczyszczania ścieków. 

 

1) Złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                       

i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie zadania                               

pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej                  

w Nowym Mieście”  
 

2) Podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”. 
 

3) Przeprowadzono przetarg na budowę oczyszczalni i kanalizacji 

sanitarnej. 
 

4) Podpisano umowy na wykonanie oczyszczalni ścieków i budowę 

sieci kanalizacji z Wykonawcami. 
 

5) Rozpoczęto prace budowlane przy budowie oczyszczalni                                 

i kanalizacji. 
 

6) Wykonano budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, 

budynek   techniczny, zakończono prace z montażem                               

i wyposażeniem reaktorów biologicznych. 
 

7) Wykonano część sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2019 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

 

8) Zakończono budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 

w Nowym Mieście. 

 

 

2020 

1.3.2. 

Modernizacja i rozbudowa sieci 

wodociągowej. 

 

1) Wybudowano strefową przepompownię wody w miejscowości 

Nowe Miasto-Folwark. 

 

2) Wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą we wsi Zasonie. 

 

3) Opracowano dokumentację projektową i techniczną oraz 

przeprowadzono przetarg na budowę sieci wodociągowo 

rozdzielczej w miejscowości Gawłowo. 

 

4) Wybudowano i oddano do użytku sieć wodociągowo-rozdzielczą                

w miejscowości Gawłowo. 

 

5) Opracowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej na ulicy 

Tatarskiej i Królewskiej. 

 

6) Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Nowe Miasto na 

ulicach: Tatarska i Królewska. 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

1.3.3. 

Budowa sieci gazowej. 

 

1) Ankietyzacja mieszkańców Gminy Nowe Miasto mająca na celu 

zbadanie zainteresowania zaopatrzeniem gospodarstw domowych  

w gaz ziemny. 

 

2) Polska Spółka Gazownictwa skierowała do prac projekt dotyczący 

budowy sieci gazowej w miejscowościach Wólka Szczawińska, 

Nowe Miasto, Nowe Miasto-Folwark. 

 

 
 

2016 

 

 

 

2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

3) Ankietyzacja mieszkańców Gminy Nowe Miasto mająca na celu 

zbadanie zainteresowania zaopatrzeniem gospodarstw domowych  

w gaz ziemny. 
 
4) Gmina Nowe Miasto została włączona do programu 

inwestycyjnego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

Rozpoczęto prace nad projektem gazyfikacji gminy. 

 

2019 

 

 

 

2020 

1.3.4. 

Współpraca z mieszkańcami w zakresie 

wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii. 

 

1) Spotkania informacyjne mieszkańców z przedstawicielami firm 

oferujących pozyskiwanie środków na zakup i montaż 

odnawialnych źródeł energii. 

 

2016 – 2018 

1.4. 

Poprawa stanu 

bezpieczeństwa. 

1.4.1. 

Rozwijanie i modernizowanie systemu 

monitoringu wizyjnego. 

 

1) Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta. 

Montaż nowoczesnego, cyfrowego rejestratora oraz nadajnika. 

Montaż dodatkowego monitora LCD. 

 

2) Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta. 

Montaż dwóch dodatkowych kamer. 

 

3) Rozszerzenie monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta. 

Montaż kamer w centrum Nowego Miasta (przy ul. Główny Rynek) 

oaz modernizacja monitoringu na targowisku gminnym, w parku 

przy ul. Zielony Rynek oraz przy molo nad Zalewem 

Nowomiejskim. Zakupiono 3 szt. mobilnych fotopułapek. 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

1.4.2. 

Współpraca z Policją. 

1) Obustronna, ciągła wymiana informacji. Udzielanie asysty/pomocy 

Straży Gminnej w koniecznych przypadkach oraz wspólne patrole. 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.4.4. 

Prowadzenie działań prewencyjnych  

z Policją, Strażą Gminną i Strażą Pożarną 

(dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych). 

1) Coroczna akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” 2017 – 2018 

1.4.6. 

Podejmowanie działań w celu spowalniania 

ruchu, ułatwiania i zabezpieczania przejść 

przez drogi. 

1) Przeszkolono dwóch pracowników w zakresie kierowania ruchem 

drogowym oraz zakupiono specjalny strój dla osób uprawnionych 

do wstrzymywania ruchu pojazdów w celu umożliwienia 

bezpiecznego przekroczenia jezdni dzieciom przy Zespole Szkół 

im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście. 

zadanie ciągłe 

2018 - 2020 

 

 

1.4.11. 

Systematyczne uzupełnianie wyposażenia 

ratunkowego (przeciwpowodziowego) oraz 

szkolenia. 

 

1) Złożono wniosek, podpisano umowę i zakupiono sprzęt dla 

jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Miasto w ramach realizacji 

zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości: 

 

OSP NOWE MIASTO – torba ratownicza PSP R-1, nosze typu 

deska, szyny typu Kramera, automatyczny defibrylator zewnętrzny 

(AED) 

OSP KAROLINOWO – pilarka do drewna, latarki akumulatorowe 

4 szt. 

OSP LATONICE – pilarka do drewna, latarki akumulatorowe 4 szt. 

 

2) Systematyczne uzupełnienie minimalnych ilości worków na piasek. 

 

3) Przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego, w tym łodzi 

i silnika spalinowego. 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020 

zadanie ciągłe 

2019-2020 



9 
 

Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.5. 

Zwiększenie dostępności 

badań diagnostycznych 

i konsultacji 

specjalistycznych. 

1.5.1. 

Współpraca w zakresie prowadzenia 

okresowych badań diagnostycznych  

i konsultacji specjalistycznych. 

 

1) Współpraca w organizacji badań w zakresie profilaktyki raka piersi. 

 

2) Współpraca w organizacji bezpłatnego badania słuchu. 

 

3) Współpraca w organizacji komputerowego badania wzroku oraz 

pomiaru ciśnienia śródgałkowego. 

 
 

 

2016 – 2020 

 

2018 

 

2016 i 2020 

1.6. 

Ograniczenie zjawisk 

patologicznych  

w rodzinach. 

1.6.2. 

Prowadzenie dożywiania dzieci  

w szkole i przedszkolu. 

 

 

1) Dożywianiem objęto 119 dzieci z 62 rodzin – zakup 15 331 

posiłków. 

2) Dożywianiem objęto 99 dzieci  z 52 rodzin – zakup 12 431 

posiłków. 

3) Dożywianiem objęto 99 dzieci z 54 rodzin – zakup 12 236 

posiłków. 

4) Dożywianiem objęto 91 dzieci z 48 rodzin – zakup 9 797 posiłków. 
5) Dożywianiem objęto 61 dzieci z 33 rodzin – zakup 3 652 posiłków. 
6) W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano 

również 36 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 

21 osób z 13 rodzin, w tym dla 17 osób dorosłych. 

 

zadanie ciągłe 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

2020 

 

2020 

 

 

 

1.6.4. 

Prowadzenie pedagogizacji rodziców, 

kontynuowanie i rozszerzanie działalności 

„Szkoły dla Rodziców” 

1) Prowadzenie pedagogizacji rodziców poprzez kontynuację 

programu wspierającego „Szkoła dla rodziców”. 

2) W latach 2019-2020 nie realizowano programu „Szkoła dla 

rodziców” z powodu braku osób zainteresowanych. 

zadanie ciągłe 

2016 – 2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.6.5. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

1) W ramach organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

mających na celu ograniczanie zachowań ryzykownych oraz 

propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu GKRPA 

w Nowym Mieście współfinansowała wyjazdy młodzieży szkolnej 

na basen. 

 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2019 

 

2020 – ze względu na 

sytuację pandemiczną 

nie podejmowano 

działań. 

1.6.6. 

Wspieranie profilaktyki uzależnień. 

 

1) Działania z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień inicjowane są 

przez GKRPA w Nowym Mieście: 

 Dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem 

alkoholizmu organizowany jest corocznie letni wypoczynek               

w formie kolonii z programem profilaktycznym: 

- w  2016 roku z tej formy wsparcia skorzystało 17 dzieci; 

- w  2017 roku z tej formy wsparcia skorzystało 12 dzieci; 

- w  2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 10 dzieci; 

- w 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 2 dzieci; 

- w 2020 roku z ze względu na sytuację pandemiczną nie   

organizowano letniego wypoczynku z programem     

profilaktycznym. 

 

 Rozpowszechniano materiały informacyjne (ulotki, broszury) 

o szkodliwości alkoholu, narkotyków i dopalaczy). 

 

2) Realizowano kampanię „Postaw na rodzinę”.  

 

3) Realizowano kampanię „Przeciw pijanym kierowcom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2019  

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020 

 

2016 – 2019 

 

2016-2017 

1.7. 

Poprawa dostępu do 

usług rehabilitacyjnych. 

1.7.2. 

Wspieranie podmiotów opieki zdrowotnej 

w organizowaniu pracowni rehabilitacji. 

1) Prowadzenie rozmów z podmiotem opieki zdrowotnej 

funkcjonującym na terenie gminy dotyczących uruchomienia 

pracowni rehabilitacji. 

2) Otwarcie pracowni rehabilitacyjnej w ramach NFZ. 

2018 

 

 

2019 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.8. 

Poprawa jakości życia 

osób wymagających 

opieki. 

1.8.1. 

Likwidowanie barier architektonicznych w 

obiektach użyteczności publicznej  

i w przestrzeni publicznej. 

 

1) Przebudowano, nadbudowano i zmieniono sposób użytkowania 

budynku agronomówki na Gminny Ośrodek Kultury (dostosowanie 

obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie 

podjazdu). 
 

2) Wykonano dokumentację projektową na zadanie „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ulicy 

Główny Rynek w Nowym Mieście” (uwzględniono potrzeby osób 

niepełnosprawnych, poprzez zaprojektowanie miejsc 

parkingowych). 
 

3) Złożono wniosek, przeprowadzono postępowanie przetargowe, 

podpisano umowę i zrealizowano zadanie pn. ,,Kształtowanie 

przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny 

Rynek w Nowym Mieście” w ramach działania ,,Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 
 

4) Złożono wniosek o płatność końcową do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o otrzymano 

dofinansowanie zadania pn. ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej 

poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym 

Mieście” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich”. 
 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2020 

1.8.2. 

Aktywizowanie środowiska seniorów. 

 

1) Wspieranie działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 

2) Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich 

 

3) Wspieranie działalności zespołu „Warto Żyć” 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

4) Reaktywowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich                          

w Gościminie Wielkim i Nowym Mieście. 

 

1.8.3. 

Rozszerzanie zasięgu oferty spędzania 

czasu dla osób starszych. 

 

1) Tworzenie warunków do aktywizacji ruchowej poprzez 

organizację cyklicznych zajęć, podnoszących sprawność fizyczną 

(zabezpieczenie sali ćwiczeń, sprzętu i trenera). 

 

2) Organizacja kursów komputerowych oraz kursów języka 

angielskiego dla seniorów z terenu Gminy Nowe Miasto. 

 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020 

 

 

2018 

1.8.4. 

Współpraca z domami pomocy społecznej i 

zakładami opieki zdrowotnej w celu 

zapewnienia opieki dla osób starszych, 

przewlekle 

i nieuleczalnie chorych. 

 

1) Osoby chore, lecz niewymagające leczenia szpitalnego 

umieszczane są w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) – z tej 

formy wsparcia korzysta przeciętnie ok. 10 osób rocznie. 

 

2) W 2017 roku umieszczono 2 osoby w domach pomocy społecznej. 

 

3) W 2018 roku umieszczono 1 osobę w domu pomocy społecznej. 

 

4) W 2019 roku umieszczono 2 osoby w domu pomocy społecznej. 

Osoby chore, lecz niewymagające leczenia szpitalnego 

umieszczane są w zakładach opiekuńczo-leczniczych – z tej formy 

wsparcia korzysta przeciętnie ok. 10 osób rocznie. 
5) W 2020 roku  w domach pomocy społecznej przebywały trzy osoby 

samotne, jedna z tych osób zmarła. Na koniec roku w DPS 

przebywały 2 osoby.  

6) Dla trzech osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

zorganizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2258 

godzin usługi). 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.9. 

Poprawa dostępności i 

jakości edukacji na 

terenie gminy. 

1.9.2. 

Systematyczne doposażanie placówek 

oświatowych w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne. 

 

1) Realizacja programu rządowego „Książki naszych marzeń”.  

W ramach programu zakupiono 204 książki do biblioteki Szkoły 

Podstawowej w Nowym Mieście oraz Gościminie Wielkim.  

 

2) Realizacja „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

W ramach programu zakupiono łącznie 1122 książki do biblioteki 

Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście. 

 

3) Realizacja programu rządowego „Aktywna tablica”. W ramach 

programu zakupiono 3 tablice interaktywne, 3 projektory oraz 

zestaw głośników dla Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście. 

  

4) Realizacja projektu „Misja programowanie – podregion 

ciechanowski”. W ramach projektu szkoła została doposażona                     

w 6 tabletów, 6 laptopów, 6 robotów do nauki programowania oraz 

maty edukacyjne.  

 

5) Realizacja projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy                 

w zakresie kompetencji cyfrowych”. W ramach projektu zakupiono 

24 laptopów z funkcją tabletu z oprogramowaniem. 
 

6) Realizacja programu „Czyste powietrze w placówkach 

oświatowych z terenu Gminy Nowe Miasto”. W ramach programu 

zakupiono 8 oczyszczaczy powietrza. Pięć z nich przekazano do 

Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście 

a trzy do klas I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół                   

im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.    

 

7) Realizacja programu „Modernizacja pracowni informatycznej          

w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”. 

W ramach programu szkoła została doposażona 

 

 

2015 – 2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 – 2019  

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

w 24 komputery stacjonarne z oprogramowaniem, 24 monitory, po 

24 klawiatury, myszki i słuchawki oraz 1 laptop. 
 

8) Realizacja programu rządowego „Aktywna tablica”. W ramach 

programu zakupiono 2 monitory interaktywne 55 i 65 cali dla 

Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście. 
 

9) Realizacja projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach 

projektu szkoła została doposażona w 20 laptopów z 

oprogramowaniem, 20 programów antywirusowych, 20 urządzeń 

do Internetu – routerów, 20 myszek, 20 słuchawek z mikrofonem 

oraz 20 toreb. 
 

10) Realizacja projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej”. W ramach projektu szkoła została doposażona 

w 17 laptopów, 17 programów antywirusowych, 17 urządzeń do 

Internetu – routerów, 17 myszek oraz 17 toreb. 
 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

1.9.3. 

Modernizacja i termomodernizacja bazy 

placówek oświatowych. 

1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola 

Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście 
2016 

1.9.6. 

Prowadzenie pedagogizacji rodziców, 

kontynuowanie i rozszerzanie działalności 

„Szkoły dla Rodziców”; 

1) patrz 1.6.4. pkt 1-2 

 

1.10. 

Ograniczenie zjawiska 

wykluczenia cyfrowego. 

1.10.1. 

Rozwijanie infrastruktury 

teleinformatycznej np. tworzenie 

 

1) Złożenie wniosku i podpisanie umowy na budowę sieci 

publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Nowe Miasto 

w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą WiFi4EU. 

 

2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

nieodpłatnych punktów dostępu do 

Internetu. 

W ramach projektu planuje się stworzenie minimum 6 miejsc 

zewnętrznych i 6 miejsc wewnętrznych dostępu do Internetu. 

2) Wybudowanie sieci publicznych punktów dostępu do internetu        

w ramach projektu WiFi4EU – 6 wewnętrznych punktów 

dostępowych i 7 zewnętrznych punktów dostępowych.  

 

 

 

 

 

2019 

1.10.2. 

Organizowanie szkoleń, kursów z zakresu 

obsługi komputerów i korzystania z 

Internetu dla osób dorosłych. 

1) Organizacja kursów komputerowych oraz kursów języka 

angielskiego. 

2) patrz 1.9.2. pkt. 5 

2016 – 2020 

 

2019 

1.11. 

Poprawa warunków do 

uprawiania sportu i 

rekreacji. 

1.11.1. 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-

sportowej na terenie całej gminy. 

 

1) Złożono wniosek, podpisano umowę i zrealizowano zadanie 

„Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego – Otwarta Strefa 

Aktywności” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności edycja 2018. Obiekt to siłownia 

plenerowa oraz strefa relaksu. W skład siłowni plenerowej wchodzi 

7 urządzeń pojedynczych, 3 urządzenia podwójne oraz 1 potrójne. 

W strefie relaksu umiejscowiono stolik do gry w szachy i stół do 

gry w piłkarzyki, elementy małej architektury oraz wykonano 

nasadzenia. 

 

2) Wykonano dokumentację projektową na budowę i ogrodzenie 

trybun w ramach modernizacji boiska sportowego w Nowym 

Mieście oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres – montaż      

3-rzędowych trybun dla 300 kibiców gospodarzy, montaż                   

2-rzędowych trybun dla 17 kibiców gości, wykonanie ogrodzenia 

panelowego sektora gości, wykonanie ogrodzenia panelowego 

trybun, w tym bramki obrotowe oraz furtki, wykonanie chodników 

z kostki betonowej.  

 

3) Złożono wniosek, przeprowadzono postępowanie przetargowe, 

podpisano umowę i zrealizowano zadanie „Modernizacja boiska 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

sportowego w Nowym Mieście” w ramach poddziałania 19.2 

„Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

4) Wybudowano trybuny oraz ich ogrodzenie w ramach zadania 

„Modernizacja boiska sportowego w Nowym Mieście”.  

 

2019 

 

 

 

2020 

1.11.2. 

Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, 

sportowej i turystycznej wokół zalewu  

i na terenach zielonych. 

1) patrz 1.11.1. pkt 1 

 

1.11.3. 

Modernizacja istniejących obiektów 

sportowych. 

 

1) Wykonano dokumentację projektową na modernizację                                      

i zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowym Mieście 

oraz dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym                            

w Płońsku.  

 

2) Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja 

boiska sportowego w Nowym Mieście” w ramach którego 

zaplanowano demontaż istniejącego ogrodzenia i budowę 

ogrodzenia panelowego z piłkochwytami, wyposażenie boiska                    

w dwie kabiny dla zawodników rezerwowych. 

 

3) Zrealizowano zadanie „Modernizacja boiska sportowego                      

w Nowym Mieście” w ramach poddziałania 19.2 „Wspieranie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

4) Wybudowano trybuny oraz ich ogrodzenie w ramach zadania 

„Modernizacja boiska sportowego w Nowym Mieście”. 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2020 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.12. 

Szeroka i atrakcyjna 

oferta zajęć i imprez 

kulturalnych. 

1.12.2. 

Doposażanie Gminnego Ośrodka Kultury 

(w tym biblioteki), Wiejskiego Ośrodka 

Kultury i wiejskich świetlic  

w sprzęt techniczny oraz muzyczny. 

 

1) Doposażenie biblioteki publicznej w nowości wydawnicze – 477 

pozycji książkowych. 

 

2) Doposażenie biblioteki publicznej w nowości wydawnicze – 572 

pozycje książkowe. 

 

3) Doposażenie biblioteki publicznej w nowości wydawnicze – 504 

pozycje książkowe. 
 

4) Doposażenie biblioteki publicznej w nowości wydawnicze – 641 

pozycje książkowe. 

 

5) Doposażenie biblioteki publicznej w nowości wydawnicze – 470 

pozycje książkowe. 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

2020 

1.12.4. 

Zwiększanie ilości imprez kulturalnych na 

terenie gminy. 

 

1) Coroczna organizacja uroczystych obchodów Dnia Kobiet                            

w Wiejskim Ośrodku Kultury. 

 

2) Współorganizacja plenerów malarskich mających na celu 

przedstawienie nowomiejskiej ziemi. 
 

 

zadanie ciągłe 

2016 – 2020  

 

2016, 2019 

1.13. 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego. 

1.13.1. 

Organizowanie i wspieranie nowych form 

kultywujących tradycje lokalne. 

 

1) Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich                                 

w Gościminie Wielkim, założonego w 2018 roku. Udostępnienie 

pomieszczenia w budynku po Szkole Podstawowej w Gościminie 

Wielkim, jego doposażenie i remont.  

Zadanie ciągłe 

2018-2020 

1.13.2. 

Kontynuacja organizacji „Jarmarku 

Nowomiejskiego – Od przeszłości do 

teraźniejszości”. 

1) Cyklicznie każdego roku w ramach obchodów Dnia Gminy Nowe 

Miasto organizowane są Jarmarki Nowomiejskie – od przeszłości 

do teraźniejszości. 

zadanie ciągłe 

2016-2019 
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Cel strategiczny nr 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

1.13.3. 

Wspieranie dotychczasowych form  

i organizacji kultywujących tradycje 

lokalne. 

1) Wspieranie działalności Koła Emerytów, Rencistów                                 

i Inwalidów 
 

2) Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym 

Mieście poprzez udostępnienie lokalu 
 

3) Wspieranie działalności zespołu „Warto Żyć” – udostępnienie 

lokalu, zapewnienie instruktora muzycznego, zakup strojów.  

zadanie ciągłe 

2016-2020 

1.14. 

Podniesienie poziomu 

aktywności społecznej  

i integracji mieszkańców 

1.14.2. 

Podnoszenie świadomości obywatelskiej, 

propagowanie postaw obywatelskich. 

1) Coroczna organizacja obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości we współpracy z parafią nowomiejską,                           

w których aktywnie udział biorą mieszkańcy, przedstawiciele 

policji, jednostek OSP, Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, 

Koła Gospodyń Wiejskich, zakładów pracy, placówek 

oświatowych, a także dzieci i młodzież szkolna. W 2020 r. ze 

względu na epidemię, uroczyście złożone zostały kwiaty i zapalone 

znicze tylko przez pracowników Urzędu Gminy.  
 

2) Zorganizowano Koncert Pieśni Patriotycznych pn. ,,Gmina Nowe 

Miasto dla Niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

 

3) Organizacja uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej 100-

lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r. we współpracy z parafią 

nowomiejską, w której uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele 

policji, jednostek OSP, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Mieście, Koła Gospodyń 

Wiejskich „Mazowszanki” w Gościminie Wielkim, zakładów pracy 

oraz placówek oświatowych 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 

 

 

 
 

2018 

 

 

 

 

 

2020 

1.14.3. 

Organizacja imprez integrujących 

mieszkańców w poszczególnych 

miejscowościach we współpracy  

z radami sołeckimi. 

1) Coroczna organizacja dożynek gminno-parafialnych, w których 

udział biorą mieszkańcy, a w szczególności rolnicy obchodząc 

święto plonów.  

zadanie ciągłe 

2016-2019 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy 

Cel operacyjny Zadanie realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

2.1. 

Dostosowanie obiektów 

użyteczności publicznej 

do potrzeb 

użytkowników 

2.1.2. 

Kontynuacja modernizacji m.in. systemu 

ogrzewania placówek oświatowych 

(przedszkole, szkoły i domy nauczyciela). 

1) patrz 1.9.3. pkt 1 

 

2) Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie 

środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego na remont budynku Przedszkola 

Samorządowego, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na 

potrzeby kompleksu budynków oświatowych oraz hali sportowej. 

Wyminę pokrycia dachowego oraz montaż izolacji termicznej z 

wełny na budynku hali 

 

 

 

 

 

2020 

 

2.2. 

Poprawa zabezpieczenia 

powodziowego na terenie 

gminy. 

2.2.2. 

Modernizacja istniejących jazów na rzece, 

w tym modernizacja i rozbudowa jazu na 

Zalewie Nowomiejskim. 

1) Zlecenie wykonania inwentaryzacji tamy na Zalewie 

Nowomiejskim – prace wykonawcze do przeprowadzenia w 2019 

roku. 

2) Opracowano Projekt Remontu Jazu na rzece Sonie. 

3) Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie 

Śródków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Modernizacja jazu i 

zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto" 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy 

Cel operacyjny Zadanie realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

2.3. 

Rozwijanie 

infrastruktury 

turystycznej  

i sportowo-rekreacyjnej. 

2.3.1. 

Budowa infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej nad zalewem (m.in. miejsca do 

wodowania łodzi, organizacja kąpielisk, 

budowa mariny, stworzenie miejsca do 

organizacji imprez plenerowych). 

1) patrz 1.11.1 pkt 1 
 

2) Opracowano dokumentację projektową i techniczną mola stałego 

na Zalewie Nowomiejskim.  
 

3) Przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z Wykonawcą oraz 

wybudowano molo stałe na Zalewie Nowomiejskim.  
 

4) Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania 

przestrzeni publicznej terenu nad Zalewem Nowomiejskim na 

działkach o nr. ewid. 637/25, 637/17 w miejscowości Nowe Miasto 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę.  

 

5) Opracowano dokumentację projektową pomostów (kładek) 

łączących brzegi Zalewu Nowomiejskiego z wyspami oraz wieży 

widokowej na jednej z wysp w ramach zagospodarowania 

przestrzeni publicznej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

 

 
 

2016-2017 

 

 

2017 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

2.3.2. 

Modernizacja istniejących boisk sportowych 

oraz budowa nowych obiektów i elementów 

infrastruktury sportowej. 

1) patrz 1.11.3 pkt 1-4 

 

2) patrz 1.11.1 pkt 1-4 

 

2.4. 

Poprawa stanu 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. 

2.4.1. 

Budowa sieci kanalizacyjnych  

i oczyszczalni ścieków komunalnych. 

1) patrz 1.3.1. pkt 1-8  

2.5. 

Gazyfikacja gminy 
2.5.1. 

Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy 
1) patrz 1.3.3. pkt 1-4  
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy 

Cel operacyjny Zadanie realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

2.6. 

Poprawa dostępności 

komunikacyjnej gminy 

2.6.2. 

Przebudowa dróg gminnych, budowa 

chodników oraz oświetlenia ulicznego. 

1) Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika we wsi Latonice. 
 

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Żołędowo                     

i Popielżyn Dolny. 
 

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Nowosiółki                   

i Żołędowo. 
 

4) Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej                             

w miejscowościach Wólka Szczawińska - Modzele Bartłomieje. 

 

5) Zakupiono i zamontowano solarne lampy oświetleniowe na terenie  

Gminy Nowe Miasto - 6 szt. w miejscowości Czarnoty, 1 szt. w 

miejscowości  Grabie 

 

6) Zakupiono i zamontowano solarne lampy oświetleniowe na terenie 

sołectwa Nowe Miasto - 4 szt. 

 

2018 

 
 

2018 

 

 

2016 

 
 

2018 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

2.6.3. 

Budowa parkingów i miejsc postojowych. 

1) patrz 1.8.1. pkt 2-4 (wybudowano miejsca parkingowe, 

uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych) 
2018-2020 

2.6.4. 

Współpraca ze Starostwem Powiatowym  

w zakresie poprawy stanu infrastruktury 

drogowej. 

1) Współfinansowanie drogi Powiatowej Nr 1247W Nowe Miasto - 

Karolinowo - Ojrzeń. 
2016 

2.7. 

Poprawa stanu 

zabezpieczenia 

przeciwpożarowego. 

2.7.1. 

Systematyczne doposażanie jednostek OSP 

w sprzęt ratowniczy. 

1) patrz 1.4.11. pkt 1 

 

2) remont samochodu pożarniczego marki Steyer OSP Nowe Miasto 

 

3) systematyczna konserwacja, przeglądy i remonty sprzętu 

wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy 

 

 
2018 

 

zadanie ciągłe  

2016-2020 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju zasobów technicznych gminy 

Cel operacyjny Zadanie realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

2.7.2. 

Zorganizowanie miejsc do czerpania wody 

dla celów gaśniczych. 

1) Dokonano przeglądu hydrantów przeciwpożarowych na terenie 

całej gminy, w niektórych stwierdzono uszkodzenia powodujące 

niesprawność, w związku z tym wymieniono 6 hydrantów na nowe. 

 

2) Dokonano przeglądu i płukania hydrantów. 

2018 

 

 

 

2019 
 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

3.2. 

Dysponowanie 

miejscowymi planami 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

3.2.1. 

Opracowywanie Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

1) przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego dla działki oznaczonej w ewidencji  gruntów wsi 

Nowe Miasto numerem 165/4 
2) Uchwalono plan miejscowy dla terenu działki oznaczonej w 

ewidencji  gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4. 

3) Przystąpiono  do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych w 

ewidencji  gruntów wsi Nowe Miasto Folwark numerami 209 i 211/5 
4) Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych w 

ewidencji  gruntów wsi Karolinowo numerami 58/2 i 58/9. 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

 

 

2020 

3.3. 

Poprawa stanu 

zagospodarowania 

centrów miejscowości. 

3.3.2. 

Dokończenie zagospodarowania Głównego 

Rynku i Zielonego Rynku  

w Nowym Mieście. 

1) patrz 1.8.1. pkt 4 2020 

3.3.4. 

Kreowanie i zagospodarowanie centrów 

miejscowości. 

1) patrz 1.8.1. pkt 4 2020 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 4: Zachowany i wykorzystany potencjał kulturowy gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

4.1. 

Zachowane  

i wyeksponowane 

dziedzictwo kulturowe 

4.1.2. 

Publikacja opracowań dokumentujących 

historię Nowego Miasta i okolic. 

1) Wydanie publikacji poświęconej dziejom Gminy Nowe Miasto       

pt. ,,Czas mija, pamięć pozostaje”. 
2018 

 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

5.1. 

Zwiększenie potencjału 

ekologicznego Zalewu 

Nowomiejskiego. 

5.1.3. 

Wytyczenie i oznakowanie przyrodniczej 

ścieżki edukacyjnej wokół Zalewu 

Nowomiejskiego. 

1) patrz 2.3.1. pkt 5  

5.2. 

Zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

środowiska odpadami 

stałymi. 

5.2.1. 

Realizowanie działań podnoszących 

poziom świadomości ekologicznej 

mieszkańców i turystów. 

1) We współpracy z Zespołem Szkół im. Integracji Europejskiej            

w Nowym Mieście przeprowadzono „Tydzień ekologii – segreguj 

odpady”. Głównym celem działań edukacyjnych było zwrócenie 

uwagi na osobisty wpływ każdego mieszkańca na środowisko 

przyrodnicze przez unikanie tworzenia odpadów segregacji śmieci 

oraz aktywne monitorowanie stanu środowiska. 

 

2) Prowadzono działania informacyjn-edukacyjne w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami, w wyniku  których 

mieszkańcy gminy zdobywali wiedzę w zakresie selektywnej 

zbiorki odpadów komunalnych „u źródła,” minimalizacji 

powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach 

domowych oraz racjonalnego segregowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięciu określonych poziomów odzysku     

i recyklingu odpadów, ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

Informacje były przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem 

strony internetowej http://www.ugnowemiasto.pl/pl/gospodarka-

odpadami i ulotki informacyjnej „Tak segregujemy odpady                

w Gminie Nowe Miasto” 

5.2.2. 

Prowadzenie edukacji ekologicznej dla 

wszystkich grup wiekowych. 

1) Przekazywanie do Zespołu Szkół kwartalnika „EKO i My” 

dotyczącego edukacji ekologicznej. 

zadanie ciągłe 

2016-2018 

5.2.3. 

Konsekwentne egzekwowanie 

uczestnictwa w systemie odbioru 

odpadów stałych. 

 

1) Prowadzono stałą weryfikację złożonych deklaracji.  

 

W 2016 roku przyjęto 279 deklaracji o wysokości opłaty                              

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w tym: 

 pierwsza deklaracja / nowa deklaracja – 92 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów ze zmieszanych                     

na selektywne – 98 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów z selektywnych                       

na zmieszane – 5 

 wycofanie deklaracji (zmiana miejsca zam., zgon) – 84 

 

W 2017 roku przyjęto 276 deklaracji o wysokości opłaty                               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości  w tym: 

 pierwsza deklaracja / nowa deklaracja – 110 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów ze zmieszanych                      

na selektywne – 45 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów z selektywnych                       

na zmieszane – 36 

 wycofanie deklaracji (zmiana miejsca zam., zgon) – 66 

 zmiana deklaracji (zwiększenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym) – 18 

 zmiana deklaracji (zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym) – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 

 

 

 

http://www.ugnowemiasto.pl/pl/gospodarka-odpadami
http://www.ugnowemiasto.pl/pl/gospodarka-odpadami
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

 

W 2018 roku przyjęto 310 deklaracji o wysokości opłaty                              

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości  w tym: 

 pierwsza deklaracja / nowa deklaracja – 97 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów ze zmieszanych                      

na selektywne – 42 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów z selektywnych                       

na zmieszane – 14. 

 wycofanie deklaracji (zmiana miejsca zam., zgon) – 72; 

 zmiana deklaracji (zwiększenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym) – 46; 

 zmiana deklaracji (zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym)  –  39. 

 

W 2019 rok  złożono 605 deklaracji o wysokości opłaty                                

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości  w tym: 

 pierwsza deklaracja/nowa deklaracja  - 137; 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów selektywne – 198; 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów zmieszane – 10; 

 wycofana deklaracja (zmiana miejsca zamieszkania, zgon) – 91; 

 zmiana deklaracji (zwiększenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym – 54; 

 zmiana deklaracji (zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie 

domowym) –  112; 

 zmiana deklaracji (zmiana nazwiska) - 3. 

 
W 2020 rok dokonano zmiany 343 deklaracji o wysokości opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  w tym: 

 pierwsza deklaracja/nowa deklaracja  - 123; 

 zmiana sposobu gromadzenia odpadów selektywnych – 15; 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

 wycofana deklaracja (zmiana miejsca zamieszkania, zgon) – 61; 

 zmiana deklaracji (zwiększenie liczby osób na nieruchomości – 39; 

 zmiana deklaracji (zmniejszenie liczby osób na nieruchomości – 

78; 

 zmiana właściciela nieruchomości -1; 

 zmiana deklaracji (zmiana nazwiska) – 3; 

 zmiana miejsca zamieszkania – 10; 

 zmiana deklaracji (ma kompostownik) – 2; 

 zmiana deklaracji (brak kompostownika) – 11. 

 

2) Prowadzono ewidencję umów na odbiór odpadów  komunalnych                  

z nieruchomości niezamieszkałych (domki letniskowe, instytucje, 

podmioty gospodarcze): 

 w 2016 roku zostało zawartych 112 umów   

 w 2017 roku zostało zawartych 213 umów  

 w 2018 roku zostały zawarte 33 umowy 

 w 2019 roku zostało zawartych 14 umów 

 w 2020 roku zostało zawartych 80 umów. 

 

3) W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy zalegali z opłatą 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostały wystosowane 

upomnienia z tytułu nieuregulowanych należności: 

 w 2016 roku otrzymało je 449 właścicieli nieruchomości. 

Wobec dłużników, którzy nie dokonali wpłaty zaległości 

pomimo upomnienia zostało wystawionych 16 tytułów 

wykonawczych w celu ściągnięcia należności.  

 w 2017 roku otrzymało je 300 właścicieli nieruchomości. 

Wobec dłużników, którzy nie dokonali wpłaty zaległości 

pomimo upomnienia zostało wystawionych 90 tytułów 

wykonawczych w celu ściągnięcia należności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 

 

 

 



27 
 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

 w 2018 roku otrzymało je 207 właścicieli nieruchomości. 

Wobec dłużników, którzy nie dokonali wpłaty zaległości 

pomimo upomnienia zostało wystawionych 50 tytułów 

wykonawczych w celu ściągnięcia należności. 

 w 2019  roku otrzymało je 230 właścicieli nieruchomości. 

Wobec dłużników,  którzy nie dokonali  wpłaty zaległości  

pomimo upomnienia zostało wystawione 72 tytuły  

wykonawcze w celu ściągnięcia należności. 

 w 2020  roku otrzymało je 257 właścicieli nieruchomości. 

Wobec dłużników,  którzy nie dokonali  wpłaty zaległości  

pomimo upomnienia  zostało wystawione 37 tytułów  

wykonawcze w celu ściągnięcia należności.  

 

Znaczna część zaległości została uregulowana po otrzymaniu 

upomnienia. 

 

4) Przeprowadzano kontrole w zakresie posiadania umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych               

na terenie gminy Nowe Miasto. 

5) W okresie od 01 lipca 2020 r. do dnia 15 września 2020 

przeprowadzono  kontrolę z realizacji obowiązków  w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi  przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto -  

skontrolowano 141 nieruchomości. 

 

6) W 2016 roku wydano 57 decyzji określających wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,                     

w tym 4 decyzje w sprawie umorzenia postepowania. 

W 2017 roku wydano 34 decyzje określające wysokość opłaty         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,                   

w tym 6 decyzji w sprawie umorzenia postepowania oraz 1 decyzję 

uchylającą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

W 2018 roku wydano 13 decyzji określających wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,                   

w tym 8 decyzji w sprawie umorzenia postepowania. 

W 2019 roku wydano 14 decyzję określające wysokość opłaty         

za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, w 

tym 8 decyzję w sprawie umorzenia postępowania. 

W 2019 roku wydano 128 zawiadomień o zmianie stawki                   

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z pouczeniem,             

że stanowi  podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

W 2020 roku wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, w 

tym 1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego 

określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

7) Przeprowadzano kontrole przestrzegania zasad segregacji  

odpadów komunalnych na podstawie sprawozdań miesięcznych 

sporządzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne                      

z terenu Gminy Nowe Miasto. 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 

5.2.6. 

Wymiana pokryć dachowych  

z azbestu. 

1) Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na realizację 

zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Nowe Miasto", podpisano umowę na 

dofinansowanie, przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano 

umowę z wykonawcą na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto". Odebrano 

48,826 Mg (Megagram) eternitu. 

 

2) Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na realizację 

zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Nowe Miasto", podpisano umowę na 

dofinansowanie, przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano 

umowę z wykonawcą na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto". Odebrano 

50,880 Mg (Megagram) eternitu. 

 

3) Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na realizację 

zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Nowe Miasto", podpisano umowę na 

dofinansowanie, przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano 

umowę z wykonawcą na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto". Odebrano  

59,340 Mg (Megagram) eternitu. 

 

4) Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na realizację 

zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Nowe Miasto", podpisano umowę na 

dofinansowanie, przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano 

umowę z wykonawcą na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto". Odebrano  

67,100 Mg (Megagram) eternitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

5.3. 

Zwiększenie wykorzystania 

akceptowalnych społecznie 

odnawialnych źródeł 

energii 

5.3.2. 

Propagowanie wykorzystania OZE  

w budynkach prywatnych. 

1) patrz 1.3.4. pkt 1 

2) Przystąpiono do realizacji  projektu realizowanego w ramach 

działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 

Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, 

wymiana urządzeń grzewczych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych. 

 Zatwierdzono wniosek do dofinansowania oraz podpisano 

umowę o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych. 

 Otrzymano pozwolenie na budowę. 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

2019 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

 Ogłoszono przetarg nieograniczony nr. 1 na wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania.  

 Unieważniono postępowanie. 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony nr. 2 na wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania.  

 

2020 

 

2020 

2020 

5.5. 

Ograniczenie zjawiska 

bezdomności psów. 

5.5.1. 

Prowadzenie działań edukacyjnych. 

1) Organizacja przez szkołę, przy udziale Urzędu Gminy, zbiórki  

karmy dla zwierząt  i przekazanie do schroniska dla zwierząt                        

w Chrcynnie. 

 

2) Prowadzono działania edukacyjne  mieszkańców  gminy w zakresie 

humanitarnego traktowania zwierząt, wynikające z rocznego 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 roku 

poprzez: 
 propagowanie adopcji zwierząt; 

 zachęcanie właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 

sterylizacji  i kastracji. 

 poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 umieszczanie informacji o bezdomnych zwierzętach, które 

mogą być adoptowane  na  stronie internetowej Gminy Nowe 

Miasto i tablicach ogłoszeń. 

 
3) Prowadzono działania edukacyjne  mieszkańców gminy w zakresie  

planu sterylizacji/kastracji zwierząt w gminie oraz znakowania 

zwierząt (czipowanie) posiadających  właścicieli. Wykonanie 

sterylizacji/kastracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) 

psów i kotów posiadających właścicieli realizowane było  poprzez 

sfinansowanie  w wysokości 100% kosztów. Sfinansowanie 

zabiegu sterylizacji/kastracji oraz elektroniczne znakowanie 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2019-2020 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

(czipowanie)  psa/kota  przysługiwało tylko właścicielom zwierząt  

zamieszkujących na stałe  w  Gminie Nowe Miasto. 

5.5.2. 

Odławianie bezdomnych psów. 

 

1) Corocznie gmina podpisuje umowę na odławianie  bezdomnych 

psów ze swojego terenu wraz dostarczeniem  ich  do schroniska.  

 w 2017 roku odłowiono 27 bezdomnych psów, w tym 19 psów 

przekazano do schroniska w Chrcynnie, a 8 znalazło nowych 

właścicieli.  

 w 2018 roku odłowiono 33 bezdomne psy, w tym 7 psów 

przekazano do schroniska w Chrcynnie, a 26 przekazano do 

adopcji. 

 w 2019 roku odłowiono 33 bezdomnych psów, w tym 11psów 

przekazano  do schroniska w Chrcynnie, a 22 przekazano do 

adopcji. 

 w 2019 roku sfinansowano 17 zabiegów sterylizacji/kastracji 

oraz elektroniczne znakowanie psów/kotów posiadających 

właścicieli, w tym 12 zabiegów sterylizacji i 5 zabiegów 

kastracji. 

 w 2020 roku odłowiono 37 bezdomnych psów, w tym 13 psów 

przekazano  do schroniska w Chrcynnie, a 24  przekazano do 

adopcji oraz odłowiono 4 koty, które zostały zaadoptowane. 

 w 2020 roku sfinansowano 13 zabiegów sterylizacji oraz 

elektroniczne znakowanie psów/kotów posiadających 

właścicieli.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie ciągłe 

2016-2020 
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Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

2) Przeprowadzano czynności  kontrolne w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w miejscowości Chrcynno w zakresie sprawdzenia jakości 

świadczonych usług.  

5.6. 

Ograniczenie szkód 

rolniczych ze strony dzikiej 

zwierzyny. 

5.6.1. 

Wpływanie na zwiększanie planów 

odstrzału dzikich zwierząt. 

1) Opiniowanie działalności Kół Myśliwskich 

 

2) Opiniowanie rocznych planów łowieckich  

zadanie ciągłe 

2016-2020 

 

Obszar: Zasoby i potencjały gminy 

Cel strategiczny nr 6: Poprawa poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
Sposób realizacji zadania Termin realizacji  

6.2. 

Wzrost aktywności 

zawodowej osób 

bezrobotnych 

6.2.5. 

Współpraca z Lokalną Grupą Działania 

„Przyjazne Mazowsze” m.in. 

przekazywanie informacji. 

1) patrz 1.1.7. pkt 1  

6.3. 

Podwyższenie poziomu 

aktywności społecznej 

mieszkańców 

6.3.3. 

Podnoszenie świadomości obywatelskiej, 

propagowanie postaw obywatelskich. 

1) patrz 1.14.2. pkt 1-3  
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Obszar: Gospodarka i promocja gminy 

Cel strategiczny nr 7: Wzrost potencjału gospodarczego gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Sposób realizacji zadania Termin realizacji 

7.3. 

Rozwinięta spójna oferta 

turystyczna 

7.3.1. 

Współpraca z gospodarstwami 

agroturystycznymi w zakresie stworzenia 

wspólnej oferty turystycznej. 

1) Systematyczne umieszczanie i aktualizowanie na stronie gminy 

informacji o gospodarstwach agroturystycznych znajdujących się 

na terenie Gminy Nowe Miasto. 

zadanie ciągłe 

2016-2020 

7.3.9. 

Rozwój infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej wokół Zalewu 

Nowomiejskiego oraz w innych miejscach 

gminy atrakcyjnych z punktu widzenia 

turysty. 

1) patrz 1.8.1. pkt 2-4 

2) patrz 1.11.1. pkt 1 

3) patrz 2.3.1. pkt 2-5 

 

 

 

 

7.4. 

Zwiększenie 

wykorzystania potencjału 

rolniczego gminy 

7.4.3. 

Prowadzenie działań informacyjnych 

i doradczych w zakresie możliwości 

pozyskiwania środków na rozwój 

gospodarstw – współpraca z 

Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego. 

 

1) Przeprowadzono 4 szkolenia dla rolników organizowane przez 

MODR Poświętne 
 

2) Przeprowadzono 5 szkolenia dla rolników organizowane przez 

MODR Poświętne 
 

3) Przeprowadzono 4 szkolenia dla rolników organizowane przez 

MODR Poświętne 
 

4) Zorganizowano szkolenie dla rolników dotyczące ubezpieczenia 

upraw rolnych 

5) Przeprowadzono 2 szkolenia dla rolników organizowane przez 

MODR Poświętne. 
 

6) Zorganizowano szkolenie dla rolników w celu upowszechnienia 

wiedzy w zakresie zawierania umów oraz obowiązków 

spoczywających na rolnikach zgłaszających do ubezpieczenia 

pomocników rolnika przy zbiorach. 
 

7) Przeprowadzono 3 szkolenia dla rolników organizowane przez 

MODR Poświętne. 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 
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2. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto na lata 2018 – 2020  
 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto na lata 2018 – 2020, został 

opracowany na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku                                    

o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej oraz przyjęty uchwałą Nr 194/XXX/2017 

Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 grudnia 2017 roku.  

Celem głównym programu jest utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej oraz tworzenie 

warunków do jak najszybszego powrotu dziecka z pieczy zastępczej i reintegracja rodziny. 

Program obejmuje działania w obszarach: 

1) tworzenia warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny 

poprzez:  

 wsparcie materialne, zabezpieczające podstawowe potrzeby bytowe dziecka                      

i rodziny z systemu pomocy społecznej; 

 organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży, wymagających tego typu pomocy; 

 organizowanie pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych z Banku 

Żywności; 

 wsparcie materialne z systemu świadczeń na rodzinę (świadczenia rodzinne                          

i opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start, świadczenia              

z funduszu alimentacyjnego) 

 

Tabela: Typy rodzin z dziećmi objęte wsparciem z systemu pomocy społecznej w 2020 r. 

 
 

Wyszczególnienie 
 

Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 
 

Rodziny objęte pomocą 

społeczną - ogółem 

 

112 
 

285 

Rodziny z dziećmi - ogółem 
 

46 
 

200 

  
  
 w

 t
y
m

  

  
  
 o

 l
ic

zb
ie

 d
zi

ec
i:

 

 

1 
 

10 
 

28 
 

2 
 

12 
 

43 
 

3 
 

17 
 

85 
 

4 
 

6 
 

37 
 

5 
 

1 
 

7 
 

6 i więcej 
 

0 
 

0 
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Tabela: Rodziny z dziećmi objęte wsparciem z systemu świadczeń na rodzinę w 2020 r. 

 
 

 

Wyszczególnienie 
 

Liczba 

rodzin 

Kwota wypłaconych 

świadczeń ogółem 

(w zł) 
 

Świadczenia rodzinne                   

i opiekuńcze 

 

311 

 

2 128 072 
 

 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

 

30 

 

220 385 
 

 

Świadczenia wychowawcze 
 

520 
 

4 809 787 
 

 

Świadczenie „Dobry Start” 
 

375 
 

162 150 
 

 

2) tworzenia warunków umożliwiających rodzinie prawidłowe wypełnianie ról 

opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci  oraz sprzyjających powrotowi dziecka 

do rodziny i eliminowanie zagrożeń powodujących umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej poprzez: 

 Zapewnienie rodzinom wieloproblemowym wsparcia asystenta rodziny w celu: 

 wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziny; 

 wzmocnienia zachowań umożliwiających prawidłowy przebieg procesu 

wychowania w rodzinach niewydolnych wychowawczo; 

 wspierania rodziny w nabywaniu umiejętności samodzielnego, prawidłowego  

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;  

 wspierania rodziny w podejmowaniu aktywności społecznej poprzez motywowanie 

do podjęcia pracy, kontynuowania nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

lub ich zmiany;  

 podniesienia umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,                   

w tym załatwiania spraw formalnych, gospodarowania posiadanymi środkami                    

i prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci; 

 wzmocnienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, których dzieci 

trafiły do pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodzin z dziećmi w wypełnianiu ich ról opiekuńczo-wychowawczych i podnoszeniu 

kompetencji rodzicielskich przez asystenta rodziny na rzecz poprawy funkcjonowania tych 

rodzin w ich środowisku społecznym ma na celu utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej            

i zapewnienie mu możliwie optymalnych warunków rozwoju psychologiczno-społecznego.  
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       Tabela: Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2020 r. 

 

Wyszczególnienie 
 

 

2020 rok 
 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta  
 

 

5 

w
 t

y
m

: 

 

Liczba dzieci w tych rodzinach 
 

 

11 
 

 

w tym: 
 

Liczba dzieci w wieku do lat 3 
 

2 
 

 

Liczba rodzin, które do współpracy z asystentem 

zostały zobowiązane przez sąd  
 

 

3 

Wydatki (w zł) związane z realizacją zadań 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny                     

i systemie pieczy zastępczej – w zakresie asystentury 

rodziny (zatrudnienie asystenta) 
 

 

56 943,19 zł 

 

 

Mimo wysiłków służb socjalnych i innych instytucji (w tym oświatowych, sądu i służby 

zdrowia) nie zawsze można zapewnić dziecku bezpieczeństwo i warunki do właściwego 

rozwoju w rodzinie biologicznej. 

Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw 

rodzicielskich lub władza ta została ograniczona, Sąd postanawia o ustanowieniu dla dziecka 

pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej).   

 

Tabela: Dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto przebywające w pieczy zastępczej w 2020 r. 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba 

dzieci 
 

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej  

 - ogółem: 

 

3 

 
w tym: 

 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 

 

0 

w
 t

y
m

: 

 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
 

 

0 
 

w regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej 
 

 

0 

w tym: 
 

w rodzinnej pieczy zastępczej 
 

3 
 

w
 t

y
m

: 

 

w rodzinie zastępczej spokrewnionej 
 

1 
 

w rodzinie zastępczej niezawodowej 
 

2 

Wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 

ogółem zł 
 

 

17 948,50 zł 
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W 2020 roku nie podejmowano działań wobec rodzin biologicznych na rzecz powrotu ich 

dzieci z pieczy zastępczej. Działania takie podejmowane są przez koordynatora pieczy 

zastępczej na szczeblu powiatu. Rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej zamieszkują aktualnie poza terenem naszej gminy. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Nowe Miasto na rok 2020. 

Podmiotem inicjującym działania z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie 

Nowe Miasto jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W celu 

zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych podobnie jak            

w 2019 roku działa Punkt Konsultacyjno–Informacyjny, w którym osoby uzależnione                  

i współuzależnione są motywowane do podjęcia terapii, otrzymują wsparcie po odbytej 

terapii. Inne działania podejmowane w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym, to 

motywowanie osób pijących szkodliwie i ryzykownie do zmiany wzoru picia                                  

i ograniczenia picia oraz rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie 

stosownego wsparcia i informowanie o możliwych formach pomocy a także inicjowanie 

interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.  

 

W 2020 roku w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym wsparcie uzyskało 40 osób               

w formie 222 porad/konsultacji, w tym 26 kobiet i 14 mężczyzn. Z konsultacji korzystają 

zarówno osoby uzależnione jak i członkowie ich rodzin. Problem uzależnienia                                         

i nadużywania alkoholu częściej dotyczy mężczyzn, jednak niechętnie oni korzystają                            

z oferowanego wsparcia, bądź korzystają krótkotrwale. Na prowadzenie Punktu 

Konsultacyjnego wydano kwotę 26.670,00 zł.    

Punkt Konsultacyjno–Informacyjny ma w swojej ofercie wsparcie dla rodzin z dziećmi          

w formie programu „Szkoła dla Rodziców”, jednak w 2020 r. program ten nie był 

realizowany z braku zainteresowania ze strony rodziców. 

Osoby zgłaszane do Komisji w celu zobowiązania do terapii były motywowane                       

do przerwania picia i podjęcia leczenia. Do GKRPA wpłynęło 16 zgłoszeń przypadków 

nadużywania alkoholu. W sprawie 10 osób skierowano wnioski do sądu o zastosowanie 

wobec nich obowiązku leczenia z uzależnienia wraz z wnioskiem o dopuszczenie opinii                      

z badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. Na realizację tego zadania 

wydatkowano kwotę 5 196,10 zł. 
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Doświadczenie pokazuje, że  zobowiązanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, iż jest 

uzależniona od alkoholu, do podjęcia obowiązku leczenia trwa co najmniej pół roku i ciągle 

się wydłuża. Osoby nadużywające alkoholu nie dostrzegają problemu w swoim 

postępowaniu, w sposobie picia alkoholu, nie utożsamiają się z problemem uzależnienia,      

Komisji znane są przypadki kilkukrotnego kierowania tych samych osób na terapię.                       

Po odbytej terapii osoby uzależnione mają oferowane wsparcie w utrzymaniu abstynencji                   

w formie konsultacji z terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym, 

jednak najczęściej powracają do dawnych środowisk i nawyków. W takiej sytuacji trudno 

oczekiwać pozytywnych efektów przebytej terapii. Zdarzają się również sytuacje, że do 

Komisji zgłaszają się osoby uzależnione z własnej inicjatywy. Wtedy podejmują one 

współpracę, chętnie korzystają z oferowanego wsparcia i poddają się terapii, a przebyta 

terapia przynosi oczekiwane efekty. 

 

GKRPA w Nowym Mieście ponosi koszty zabiegów wszycia środka farmakologicznego 

osobom z problemem nadużywania alkoholu (na ich wniosek) w ramach tworzenia 

warunków, sprzyjających podejmowaniu przez te osoby decyzji o poddaniu się terapii. 

Często poddanie się zabiegowi wszycia środka farmakologicznego jest jedynym sposobem 

przerwania ciągu alkoholowego i trzeźwej oceny problemu związanego z piciem alkoholu. 

W 2020 roku Komisja poniosła koszty w łącznej kwocie 2000,00 zł na zabiegi chirurgiczne 

wszycia disulfiranu czterem osobom z problemem alkoholowym.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście 

organizuje i współfinansuje corocznie letni wypoczynek w formie kolonii i obozów                                

z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych 

problemem alkoholizmu oraz wyjazdy młodzieży szkolnej na pływalnię. Z powodu 

pandemii działania te w 2020 r. nie były jednak podejmowane. 

W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście 

odbyła 9 posiedzeń. Wydała 2 postanowienia w sprawie zaopiniowania punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych.  

Z osobami zgłoszonymi do Komisji w celu zobowiązania do podjęcia terapii 

przeprowadzano rozmowy motywujące do podjęcia leczenia.  
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4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowe Miasto na 2020 rok. 

 

W Gminie Nowe Miasto problem narkomanii nie jest postrzeganym jako problem 

społeczny. Nie ma jednak przeprowadzonej diagnozy, szczególnie wśród młodzieży 

szkolnej w zakresie dostępu i używania środków psychoaktywnych. 

Działania edukacyjne i profilaktyczne z zakresu narkomanii podejmowane były łącznie                  

z działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i adresowane głównie do 

środowiska młodzieży szkolnej. 

 

5. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Gminie 

Nowe Miasto. 

 

Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się  Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny w Nowym Mieście we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście i Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Nowym Mieście. Rada Gminy Nowe Miasto przyjęła uchwałą                        

Nr 126/XIII/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2020 – 2024. 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020r. wszczęto procedurę Niebieskiej 

Karty w 5 rodzinach i kontynuowano procedurę wszczętą w latach ubiegłych w 9 rodzinach. 

W 2020 r. nie kierowano zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do 

Prokuratury. W dotychczasowej działalności Zespołu żadne zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa kierowane do organów ścigania nie zakończyło się skazaniem 

potencjalnego sprawcy przemocy.  

W 2020 r. zakończono procedurę Niebieskie Karty w 5 rodzinach. 

Dla rodzin osób doznających przemocy opracowano diagnozę ich rodzin i plan działania. 

Rodziny były monitorowane w formie wizyt pracowników socjalnych i funkcjonariuszy 

Policji w środowisku. 

Osobom doznającym przemocy oferowane było wsparcie w formie: 

 konsultacji z psychologiem w Punkcie Konsultacyjnym-Informacyjnym, działającym 

przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście, 

 monitorowania środowiska w formie systematycznych wizyt pracowników socjalnych, 

 kierowania osób nadużywających alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście w celu zmotywowania ich do podjęcia 
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leczenia odwykowego lub zobowiązania do podjęcia terapii w drodze postanowienia 

sądowego, 

 pomocy w napisaniu wniosku o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, o zniesienie 

wspólności majątkowej, o orzeczenie rozwodu (w sytuacji podjęcia takich decyzji przez 

osoby doznające przemocy). 

Na posiedzenie Zespołu najczęściej zgłaszają się osoby doznające przemocy. Osoby, co do 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc nie podejmują współpracy z Zespołem        

w zakresie wyeliminowania agresji i przemocy ze swojego postępowania, nie identyfikują 

się z problemem stosowania przemocy, nie potwierdzają też faktu stosowania przemocy 

wobec członków swojej rodziny. 

Osoby doznające przemocy również niechętnie podejmują współpracę z Zespołem w celu 

rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, nie są gotowe do podjęcia działań 

wymagających zmian również w ich postępowaniu. Często stosowanie przemocy                          

w rodzinie ma podłoże w innych problemach, najczęściej wiąże się z nadużywaniem 

alkoholu przez osoby stosujące przemoc, a sam problem narasta przez długi okres czasu                   

i trafia do Zespołu jako nabrzmiały. W sytuacjach, gdy przemoc wiąże się z problemem 

alkoholowym – osoby doznające przemocy (są to najczęściej kobiety) oczekują,                      

że odpowiednie instytucje spowodują, że sprawca przestanie pić a jego abstynencja 

rozwiąże wszelkie problemy  w rodzinie.  

 

  

III. UCHWAŁY RADY GMINY NOWE MIASTO PODJĘTE W 2020 ROKU 
 

W 2020 roku Rada Gminy Nowe Miasto VIII kadencji odbyła 9 sesji oraz podjęła                 

66 uchwał w tym 25 uchwał to uchwały – prawa miejscowego. 

Uchwały objęte były nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

Zamiejscowy w Ciechanowie oraz Wojewody Mazowieckiego.  

Uchwały Rady Gminy przedkładane były Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie wskazanym 

w art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

Organy nadzoru tj. Wojewoda Mazowiecki i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęły 

żadnego postępowania nadzorczego wobec uchwał podjętych przez Radę Gminy Nowe Miasto  

i nie stwierdziły nieważności uchwał. 

 



41 
 

1. UCHWAŁA NR 116/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku              

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała została zrealizowana. 

2. UCHWAŁA NR 117/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku              

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok.  

Uchwała została zrealizowana. 

3. UCHWAŁA NR 118/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku              

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowe Miasto na 

2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

Fundusz sołecki nie został wyodrębniony. 

4. UCHWAŁA NR 119/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku                

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.884. 

5. UCHWAŁA NR 120/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku             

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Nowe 

Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.885. 

6. UCHWAŁA NR 121/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku               

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty.  

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz.Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.886. 

7. UCHWAŁA NR 122/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku                 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.883. 

8. UCHWAŁA NR 123/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku              

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.887. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2701,uchwala-nr-116-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2701,uchwala-nr-116-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2703,uchwala-nr-117-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2703,uchwala-nr-117-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2704,uchwala-nr-118-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-nowe-miasto-na-2021-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2704,uchwala-nr-118-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-nowe-miasto-na-2021-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2704,uchwala-nr-118-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-nowe-miasto-na-2021-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2705,uchwala-nr-119-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2705,uchwala-nr-119-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2706,rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2706,rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2706,rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2706,rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2707,uchwala-nr-121-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-na-nieruchomosciach-zamieszkalych-i-ustalenia-stawki-tej-oplaty-na.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2707,uchwala-nr-121-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-na-nieruchomosciach-zamieszkalych-i-ustalenia-stawki-tej-oplaty-na.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2707,uchwala-nr-121-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-na-nieruchomosciach-zamieszkalych-i-ustalenia-stawki-tej-oplaty-na.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2708,uchwala-nr-122-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlasciciela-nieruchomosci.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2708,uchwala-nr-122-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlasciciela-nieruchomosci.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2708,uchwala-nr-122-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlasciciela-nieruchomosci.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2709,uchwala-nr-123-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-drog-gminnych-na-cele-niezwiazane-z-budowa-przebudowa-remontem-utrzymaniem-i-ochrona-drog.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2709,uchwala-nr-123-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-drog-gminnych-na-cele-niezwiazane-z-budowa-przebudowa-remontem-utrzymaniem-i-ochrona-drog.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2709,uchwala-nr-123-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-drog-gminnych-na-cele-niezwiazane-z-budowa-przebudowa-remontem-utrzymaniem-i-ochrona-drog.pdf
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9. UCHWAŁA NR 124/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku              

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Miasto 

służebnościami gruntowymi i przesyłu. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.888. 

10. UCHWAŁA NR 125/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku                

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

11. UCHWAŁA NR 126/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku                

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy na lata 2020 – 2024. 

Uchwała w toku realizacji. 

12. UCHWAŁA NR 127/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku                 

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto na 2020 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

13. UCHWAŁA NR 128/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 roku                 

w sprawie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 

2020.  

Uchwała została zrealizowana. 

14. UCHWAŁA NR 129/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020 roku                     

w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Miasto. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.1844. 

15. UCHWAŁA NR 130/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020 roku                  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała została zrealizowana. 

16. UCHWAŁA NR 131/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020 roku                     

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

17. UCHWAŁA NR 132/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020 roku                  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Uchwała została zrealizowana. 

18. UCHWAŁA NR 133/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020 roku                 

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2710,uchwala-nr-124-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-zasad-obciazania-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-nowe-miasto-sluzebnosciami-gruntowymi-i-przesylu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2710,uchwala-nr-124-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-zasad-obciazania-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-nowe-miasto-sluzebnosciami-gruntowymi-i-przesylu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2710,uchwala-nr-124-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-zasad-obciazania-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-nowe-miasto-sluzebnosciami-gruntowymi-i-przesylu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2711,uchwala-nr-125-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2711,uchwala-nr-125-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2711,uchwala-nr-125-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2712,uchwala-nr-126-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-roku-w-sprawie-gminnego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-na-lata-2020-2024.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2712,uchwala-nr-126-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-roku-w-sprawie-gminnego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-na-lata-2020-2024.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2712,uchwala-nr-126-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-roku-w-sprawie-gminnego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-na-lata-2020-2024.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2713,uchwala-nr-127-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-ramowego-planu-pracy-rady-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2713,uchwala-nr-127-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-ramowego-planu-pracy-rady-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2714,uchwala-nr-128-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-ramowych-planow-pracy-stalych-komisji-rady-gminy-nowe-miasto-na-rok-2020.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2714,uchwala-nr-128-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-ramowych-planow-pracy-stalych-komisji-rady-gminy-nowe-miasto-na-rok-2020.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2714,uchwala-nr-128-xiii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-7-stycznia-2020-r-w-sprawie-ramowych-planow-pracy-stalych-komisji-rady-gminy-nowe-miasto-na-rok-2020.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2722,uchwala-nr-129-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-roku-w-sprawie-zmiany-statutu-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2722,uchwala-nr-129-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-roku-w-sprawie-zmiany-statutu-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2723,uchwala-nr-130-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2723,uchwala-nr-130-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2724,uchwala-nr-131-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2724,uchwala-nr-131-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2725,uchwala-nr-132-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2725,uchwala-nr-132-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-r-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-dlugoterminowego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2726,uchwala-nr-133-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-roku-w-sprawie-ustalenia-na-rok-2020-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-okreslenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2726,uchwala-nr-133-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-roku-w-sprawie-ustalenia-na-rok-2020-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-okreslenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly.pdf
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nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół                                  

i przedszkola prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.1842. 

19. UCHWAŁA NR 134/XIV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 lutego 2020 roku                   

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami                   

w Gminie Nowe Miasto oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki 

odpadami. 

Uchwała została zrealizowana. 

20. UCHWAŁA NR 135/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 roku                     

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała została zrealizowana. 

21. UCHWAŁA NR 136/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 roku                          

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

22. UCHWAŁA NR 137/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 roku                     

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto  

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.4349. 

23. UCHWAŁA NR 138/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 roku                         

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy               

Nowe Miasto. 

Podjęto nową uchwałę Nr 146/XVI/2020. 

24. UCHWAŁA NR 139/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 roku                    

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska gminnego w Nowym Mieście. 

Podjęto nową uchwałę Nr 150/XVII/2020. 

25. UCHWAŁA NR 140/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 roku                     

w sprawie opłaty targowej. 

26. UCHWAŁA NR 141/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 roku                  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto w roku 

szkolnym 2019/2020. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.4027. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2726,uchwala-nr-133-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-roku-w-sprawie-ustalenia-na-rok-2020-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-okreslenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2726,uchwala-nr-133-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-roku-w-sprawie-ustalenia-na-rok-2020-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-okreslenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2727,uchwala-nr-134-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-dotyczacego-trudnej-sytuacji-w-gospodarce-odpadami-w-gminie-nowe-miasto-oraz-potrzeby-zmian-ustawowych-dotyczacych-gospodarki-odpadami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2727,uchwala-nr-134-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-dotyczacego-trudnej-sytuacji-w-gospodarce-odpadami-w-gminie-nowe-miasto-oraz-potrzeby-zmian-ustawowych-dotyczacych-gospodarki-odpadami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2727,uchwala-nr-134-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-dotyczacego-trudnej-sytuacji-w-gospodarce-odpadami-w-gminie-nowe-miasto-oraz-potrzeby-zmian-ustawowych-dotyczacych-gospodarki-odpadami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2727,uchwala-nr-134-xiv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-3-lutego-2020-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-dotyczacego-trudnej-sytuacji-w-gospodarce-odpadami-w-gminie-nowe-miasto-oraz-potrzeby-zmian-ustawowych-dotyczacych-gospodarki-odpadami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2753,uchwala-nr-135-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2753,uchwala-nr-135-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2754,uchwala-nr-136-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2754,uchwala-nr-136-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2755,uchwala-nr-137-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-roku-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-dostarczania-wody-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2755,uchwala-nr-137-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-roku-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-dostarczania-wody-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2756,uchwala-nr-138-xv-2020-wojta-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2756,uchwala-nr-138-xv-2020-wojta-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2756,uchwala-nr-138-xv-2020-wojta-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2757,uchwala-nr-139-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-korzystanie-z-targowiska-gminnego-w-nowym-miescie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2757,uchwala-nr-139-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-korzystanie-z-targowiska-gminnego-w-nowym-miescie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2758,uchwala-nr-140-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-oplaty-targowej.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2758,uchwala-nr-140-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-oplaty-targowej.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2759,uchwala-nr-141-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-gminie-nowe-miasto-w-roku-szkolnym-2019-2020.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2759,uchwala-nr-141-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-gminie-nowe-miasto-w-roku-szkolnym-2019-2020.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2759,uchwala-nr-141-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-gminie-nowe-miasto-w-roku-szkolnym-2019-2020.pdf
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27. UCHWAŁA NR 142/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 09 marca 2020 roku                       

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Nowe Miasto 

i Nowe Miasto-Folwark. 

Uchwała została zrealizowana. 

28. UCHWAŁA NR 143/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 roku                       

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.3739. 

29. UCHWAŁA NR 144/XVI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 maja 2020 roku                            

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.   

Uchwała została zrealizowana. 

30. UCHWAŁA NR 145/XVI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 maja 2020 roku                       

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

31. UCHWAŁA NR 146/XVI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 maja 2020 roku                      

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy                 

Nowe Miasto. 

Uchwała została zrealizowana. 

32. UCHWAŁA NR 147/XVII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lipca 2020 roku                       

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała została zrealizowana. Skargę uznano jako bezzasadną. 

33. UCHWAŁA NR 148/XVII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lipca 2020 roku                    

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała została zrealizowana. Skargę uznano jako bezzasadną. 

34. UCHWAŁA NR 149/XVII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lipca 2020 roku                       

w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy                  

Nowe Miasto. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.7770. 

35. UCHWAŁA NR 150/XVII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lipca 2020 roku                     

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska gminnego w Nowym Mieście. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2760,uchwala-nr-142-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-09-marca-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zamiane-nieruchomosci-polozonych-we-wsi-nowe-miasto-i-nowe-miasto-folwark.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2760,uchwala-nr-142-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-09-marca-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zamiane-nieruchomosci-polozonych-we-wsi-nowe-miasto-i-nowe-miasto-folwark.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2760,uchwala-nr-142-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-09-marca-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zamiane-nieruchomosci-polozonych-we-wsi-nowe-miasto-i-nowe-miasto-folwark.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2761,uchwala-nr-143-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-2020-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2761,uchwala-nr-143-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-2020-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2761,uchwala-nr-143-xv-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-9-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-nowe-miasto-w-2020-roku.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2935,uchwala-nr-144-xvi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-maja-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2935,uchwala-nr-144-xvi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-maja-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2936,uchwala-nr-145-xvi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-maja-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2936,uchwala-nr-145-xvi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-maja-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2937,uchwala-nr-146-xvi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-maja-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2937,uchwala-nr-146-xvi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-maja-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2937,uchwala-nr-146-xvi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-8-maja-2020-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2938,uchwala-nr-147-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-wojta-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2938,uchwala-nr-147-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-wojta-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2939,uchwala-nr-148-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-wojta-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2939,uchwala-nr-148-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-wojta-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2940,uchwala-nr-149-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2940,uchwala-nr-149-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2940,uchwala-nr-149-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2941,uchwala-nr-150-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-korzystanie-z-targowiska-gminnego-w-nowym-miescie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2941,uchwala-nr-150-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-korzystanie-z-targowiska-gminnego-w-nowym-miescie.pdf
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36. UCHWAŁA NR 151/XVII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 02 lipca 2020 roku                   

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy                     

Nowe Miasto. 

Uchwała została zrealizowana. 

37. UCHWAŁA NR 152/XVII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lipca 2020 roku                      

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Uchwała została zrealizowana. 

38. UCHWAŁA NR 153/XVII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lipca 2020 roku                      

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy                 

Nowe Miasto. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.7711. 

39. UCHWAŁA NR 154/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku               

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała została zrealizowana. 

40. UCHWAŁA NR 155/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku            

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2019 rok.  

Uchwała została zrealizowana. 

41. UCHWAŁA  NR 156/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku    

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania 

budżetu Gminy za 2019 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

42. UCHWAŁA NR 157/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku                 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała została zrealizowana. 

43. UCHWAŁA NR 158/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku              

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

44. UCHWAŁA NR 159/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku               

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2942,uchwala-nr-151-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-02-lipca-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-odplatne-nabycie-nieruchomosci-na-rzec.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2942,uchwala-nr-151-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-02-lipca-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-odplatne-nabycie-nieruchomosci-na-rzec.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2943,uchwala-nr-152-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2944,uchwala-nr-153-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-dni-i-godzin-otwierania-oraz-zamykania-placowek-handlu-detalicznego-zakladow-gastronomicznych-i-zakladow-uslugowych-dla-ludnosci-na-terenie-gminy-nowe.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2944,uchwala-nr-153-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-dni-i-godzin-otwierania-oraz-zamykania-placowek-handlu-detalicznego-zakladow-gastronomicznych-i-zakladow-uslugowych-dla-ludnosci-na-terenie-gminy-nowe.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2944,uchwala-nr-153-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-dni-i-godzin-otwierania-oraz-zamykania-placowek-handlu-detalicznego-zakladow-gastronomicznych-i-zakladow-uslugowych-dla-ludnosci-na-terenie-gminy-nowe.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2944,uchwala-nr-153-xvii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-2-lipca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-dni-i-godzin-otwierania-oraz-zamykania-placowek-handlu-detalicznego-zakladow-gastronomicznych-i-zakladow-uslugowych-dla-ludnosci-na-terenie-gminy-nowe.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2945,uchwala-nr-154-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-r-w-sprawie-udzielenia-wotum-zaufania-wojtowi-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2945,uchwala-nr-154-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-r-w-sprawie-udzielenia-wotum-zaufania-wojtowi-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2946,uchwala-nr-155-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-i-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2946,uchwala-nr-155-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-i-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2946,uchwala-nr-155-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-i-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2947,uchwala-nr-156-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-nowe-miasto-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-za-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2947,uchwala-nr-156-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-nowe-miasto-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-za-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2947,uchwala-nr-156-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-wojtowi-gminy-nowe-miasto-z-tytulu-wykonania-budzetu-gminy-za-2019-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2948,uchwala-nr-157-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2948,uchwala-nr-157-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2952,uchwala-nr-158-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2952,uchwala-nr-158-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2953,uchwala-nr-159-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-wojewodztwu-mazowieckiemu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2953,uchwala-nr-159-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-wojewodztwu-mazowieckiemu.pdf
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45. UCHWAŁA NR 160/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto w roku 

szkolnym 2020/2021. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.8426. 

46. UCHWAŁA NR 161/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.  

Uchwała została zrealizowana. 

47. UCHWAŁA Nr 162/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

48. UCHWAŁA NR 163/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowe Miasto 

nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Miasto. 

Uchwała została zrealizowana. 

49. UCHWAŁA NR 164/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych.  

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.9977. 

50. UCHWAŁA NR 165/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.10073. 

51. UCHWAŁA NR 166/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Gminy Nowe Miasto, dotyczącego zachowania 

integralności Województwa Mazowieckiego. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

52. UCHWAŁA Nr 167/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 roku    

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto za rok 2020. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2954,uchwala-nr-160-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-gminie-nowe-miasto-w-roku-szkolnym-2020-2021.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2954,uchwala-nr-160-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-gminie-nowe-miasto-w-roku-szkolnym-2020-2021.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,2954,uchwala-nr-160-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-r-w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostki-paliwa-w-gminie-nowe-miasto-w-roku-szkolnym-2020-2021.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3039,uchwala-nr-161-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3039,uchwala-nr-161-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3040,uchwala-nr-162-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3040,uchwala-nr-162-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3041,uchwala-nr-163-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nieodplatne-nabycie-na-rzecz-gminy-nowe-miasto-nieruchomosci-polozonych-w-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3041,uchwala-nr-163-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nieodplatne-nabycie-na-rzecz-gminy-nowe-miasto-nieruchomosci-polozonych-w-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3041,uchwala-nr-163-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nieodplatne-nabycie-na-rzecz-gminy-nowe-miasto-nieruchomosci-polozonych-w-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3042,uchwala-nr-164-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-roku-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3042,uchwala-nr-164-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-roku-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3042,uchwala-nr-164-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-roku-w-sprawie-szczegolowych-zasad-ponoszenia-odplatnosci-za-pobyt-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3043,uchwala-nr-165-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-ktorzy-nie-sa-obowiazani-do-ponoszenia-oplat-za-gospodarowanie-odpadami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3043,uchwala-nr-165-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-ktorzy-nie-sa-obowiazani-do-ponoszenia-oplat-za-gospodarowanie-odpadami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3043,uchwala-nr-165-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-ktorzy-nie-sa-obowiazani-do-ponoszenia-oplat-za-gospodarowanie-odpadami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3043,uchwala-nr-165-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-ktorzy-nie-sa-obowiazani-do-ponoszenia-oplat-za-gospodarowanie-odpadami.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3044,uchwala-nr-166-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-rady-gminy-nowe-miasto-dotyczacego-zachowania-integralnosci-wojewodztwa-mazowieckiego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3044,uchwala-nr-166-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-rady-gminy-nowe-miasto-dotyczacego-zachowania-integralnosci-wojewodztwa-mazowieckiego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3044,uchwala-nr-166-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-rady-gminy-nowe-miasto-dotyczacego-zachowania-integralnosci-wojewodztwa-mazowieckiego.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3091,uchwala-nr-167-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-roku-w-sprawie-zmiany-uchwal-y-budzetowej-gminy-nowe-miasto-za-rok-2020.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3091,uchwala-nr-167-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-roku-w-sprawie-zmiany-uchwal-y-budzetowej-gminy-nowe-miasto-za-rok-2020.pdf
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53. UCHWAŁA NR 168/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 roku 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji 

zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Mieście. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.11600. 

54. UCHWAŁA NR 169/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 

podatku rolnego na rok 2021. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.12224. 

55. UCHWAŁA NR 170/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 roku 

zmieniająca Uchwałę NR 165/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 

2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.11701. 

56. UCHWAŁA NR 171/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto 

w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Nowe Miasto. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.11658.. 

57. UCHWAŁA NR 172/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 roku 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2020 poz.12987. 

58. UCHWAŁA NR 173/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku             

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

59. UCHWAŁA BUDZETOWA GMINY NOWE MIASTO NA ROK 2021                                     

Nr 174/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

60. UCHWAŁA NR 175/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwała została zrealizowana. 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3092,uchwala-nr-168-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-stawki-oplaty-za-scieki-dowozone-wozami-asenizacyjnymi-do-stacji-zlewnej-gminnej-oczyszczalni-sciekow-w-nowym-miescie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3092,uchwala-nr-168-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-stawki-oplaty-za-scieki-dowozone-wozami-asenizacyjnymi-do-stacji-zlewnej-gminnej-oczyszczalni-sciekow-w-nowym-miescie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3092,uchwala-nr-168-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-ustalenia-stawki-oplaty-za-scieki-dowozone-wozami-asenizacyjnymi-do-stacji-zlewnej-gminnej-oczyszczalni-sciekow-w-nowym-miescie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3093,uchwala-nr-169-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-przyjmowanej-jako-podstawa-do-obliczenia-podatku-rolnego-na-rok-2021.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3093,uchwala-nr-169-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-przyjmowanej-jako-podstawa-do-obliczenia-podatku-rolnego-na-rok-2021.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3093,uchwala-nr-169-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-przyjmowanej-jako-podstawa-do-obliczenia-podatku-rolnego-na-rok-2021.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3094,uchwala-nr-170-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-nr-165-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruch.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3094,uchwala-nr-170-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-nr-165-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruch.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3094,uchwala-nr-170-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-nr-165-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruch.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3094,uchwala-nr-170-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-zmieniajaca-uchwale-nr-165-xix-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruch.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3095,uchwala-nr-171-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-nowe-miasto-w-sprawie-nadania-statusu-miasta-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3095,uchwala-nr-171-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-nowe-miasto-w-sprawie-nadania-statusu-miasta-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3095,uchwala-nr-171-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-nowe-miasto-w-sprawie-nadania-statusu-miasta-miejscowosci-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3096,uchwala-nr-172-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie-kosztow-budowy-przylaczy-kanalizacji-sanitarnej-do-nieruchomosci.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3096,uchwala-nr-172-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie-kosztow-budowy-przylaczy-kanalizacji-sanitarnej-do-nieruchomosci.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3096,uchwala-nr-172-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie-kosztow-budowy-przylaczy-kanalizacji-sanitarnej-do-nieruchomosci.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3099,uchwala-nr-173-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020r-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3099,uchwala-nr-173-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020r-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3100,uchwala-budzetowa-gminy-nowe-miasto-na-rok-2021-nr-174-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020r.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3100,uchwala-budzetowa-gminy-nowe-miasto-na-rok-2021-nr-174-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020r.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3101,uchwala-nr-175-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3101,uchwala-nr-175-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-nowe-miasto.pdf
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61. UCHWAŁA NR 176/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

62. UCHWAŁA NR 177/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku 

zmieniająca uchwałę Nr 159/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 

roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. 

Uchwała została zrealizowana. 

63. UCHWAŁA NR 178/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 

2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie 

kosztów budowy przyłączy kanalizacyjno-sanitarnej do nieruchomości. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2021 poz.64. 

64. UCHWAŁA NR 179/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2021 poz.63. 

65. UCHWAŁA NR 180/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół                         

i przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowe Miasto. 

Akt prawa miejscowego. Opublikowana Dz. Urz. Woj. Maz. r.2021 poz.65. 

66. UCHWAŁA NR 181/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3102,uchwala-nr-176-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3102,uchwala-nr-176-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowe-miasto-na-2020-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3103,uchwala-nr-177-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-roku-zmieniajaca-uchwale-nr-159-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-wojewodztwu-mazowieckiemu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3103,uchwala-nr-177-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-roku-zmieniajaca-uchwale-nr-159-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-wojewodztwu-mazowieckiemu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3103,uchwala-nr-177-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-roku-zmieniajaca-uchwale-nr-159-xviii-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-29-lipca-2020-roku-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-wojewodztwu-mazowieckiemu.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3104,uchwala-nr-178-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-172-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3104,uchwala-nr-178-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-172-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3104,uchwala-nr-178-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-172-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3104,uchwala-nr-178-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-172-xx-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-20-listopada-2020-r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3105,uchwala-nr-179-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-i-granic-aglomeracji-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3105,uchwala-nr-179-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-i-granic-aglomeracji-nowe-miasto.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3106,uchwala-nr-180-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-rok-2021-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-okreslenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3106,uchwala-nr-180-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-rok-2021-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-okreslenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3106,uchwala-nr-180-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-rok-2021-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-okreslenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3106,uchwala-nr-180-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-na-rok-2021-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-okreslenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-pobieranych-przez-szkoly.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3107,uchwala-nr-181-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2021-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3107,uchwala-nr-181-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2021-rok.pdf
https://www.bipnowemiasto.pl/plik,3107,uchwala-nr-181-xxi-2020-rady-gminy-nowe-miasto-z-dnia-18-grudnia-2020-roku-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2021-rok.pdf
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IV. FINANSE GMINY 
 

Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr Uchwałą Nr 109/XII/2019 

Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 6 grudnia 2019 roku w wysokości: 

Dochody budżetu gminy 

w tym: 

28 989 784,00 zł 

dochody bieżące  22 344 117,95 zł 

dochody majątkowe  6 645 666,05 zł 

Wydatki budżetu gminy 

w tym: 
32 519 968,00 zł 

wydatki bieżące 21 182 932,95 zł 

wydatki majątkowe        11 337 035,05 zł 

 

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez 

wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian  

w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków. Zmiany te zostały dokonane na 

podstawie Uchwał Rady Gminy Nowe Miasto i Zarządzeń Wójta Gminy Nowe Miasto. 

W wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na dzień 

31.12.2020 r. ukształtowały się następująco: 

Dochody budżetu gminy w tym: 32 607 356,04 zł 

dochody bieżące  25 081 000,00 zł 

dochody majątkowe  7 526 356,04 zł 

Wydatki budżetu gminy w tym: 36 137 540,04 zł 

wydatki bieżące 24 302 844,34 zł 

wydatki majątkowe 11 834 695,70 zł 

 

Na dzień 31.12.2020 r. planowany deficyt budżetu wyniósł 3 530 184,00 zł.  

W 2020 roku Gmina Nowe Miasto zaciągnęła kredyt w kwocie  3 530 184,00 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 

dotyczącego budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.  

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu 

Lp. Treść Plan Wykonanie % 

1 Dochody budżetowe w tym:  32 607 356,04 zł  32 123 817,51 zł  98,52% 

       

  dochody bieżące 25 081 000,00 zł  24 784 950,75 zł  98,82% 

  dochody majątkowe 7 526 356,04 zł  7 338 866,76 zł  97,51% 

2 Wydatki budżetowe w tym: 36 137 540,04 zł  32 868 426,93 zł  90,95% 

       

  wydatki bieżące 24 302 844,34 zł  22 093 666,72 zł  90,91% 

  wydatki majątkowe 11 834 695,70 zł  10 774 760,21 zł  91,50% 

3 Wynik budżetu -3 530 184,00 zł  -744 609,42 zł   



50 
 

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe. 

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 32 607 356,04 zł, realizacja 32 123 817,51 zł,        

co stanowi 98,52 % zakładanego planu.  

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 526 356,04 zł, realizacja 7 338 866,76 zł,             

co stanowi 97,51 % planu.  

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 36 137540,04 zł, wykonano w kwocie 

32 868 426,93 zł, co stanowi 90,96 % zakładanego planu. 

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 834 695,70 zł, wykonano 10 774 760,21 zł,            

co stanowi 91,50 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede 

wszystkim z sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

Zobowiązania na koniec roku wyniosły  1 114 055,95 zł, zobowiązania wymagalne nie 

wystąpiły. Zobowiązania na koniec roku wynikają z faktur dotyczących bieżącej działalności 

urzędu i jednostek organizacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkami 

ZUS i FP.  

 

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2020 roku według źródeł ich przychodu 

ilustruje poniższe zestawienie: 

Dział Rozdział §* Nazwa 
PLAN PO ZMIA-

NACH 

WYKONANIE 

NA 31.12.2020 r. 
WYKONANIE % 

1 2 3 4 5 6 7 

010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 015 553,22 6 641 430,32 94,67 

  01010   
Infrastruktura wodociągowa i sani-

tarna wsi 
6 627 775,00 6 253 892,46 94,36 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 1 590 000,00 1 212 756,00 76,27 

    6207 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ra-

mach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfiko-

wanych w paragrafie 625 

4 537 775,00 4 537 774,11 100,00 

    6290 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związ-

ków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), sa-

morządów województw, pozyskane z 

innych źródeł 

500 000,00 503 362,35 100,67 

  01095   Pozostała działalność 387 778,22 387 537,86 99,94 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 
387 778,22 387 537,86 99,94 



51 
 

oraz innych zleconych gminie (związ-

kom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

700     
GOSPODARKA MIESZKA-

NIOWA 
133 467,00 112 297,39 84,14 

  70005   
Gospodarka gruntami i nierucho-

mościami 
133 467,00 112 297,39 84,14 

    0550 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
3 200,00 3 124,47 97,64 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy skład-

ników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz in-

nych umów o podobnym charakterze 

90 031,00 108 789,16 120,84 

    0760 

Wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

50,00 134,42 268,84 

    0870 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
40 000,00 0,00 0,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 186,00 249,34 134,05 

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 431 061,20 393 683,84 91,33 

  75011   Urzędy Wojewódzkie 52 385,20 52 356,55 99,95 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zleconych gminie (związ-

kom gmin, związkom powiatowo-

gminnych) ustawami 

52 355,00 52 355,00 100,00 

    2360 

Dochody jednostek samorządu teryto-

rialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami. 

30,20 1,55 5,13 

  75023   
Urzędy gmin (miast i miast na pra-

wach powiatu) 
140 380,00 142 483,50 101,50 

    0640 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyj-

nych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

100,00 89,24 89,24 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 105,25 105,25 

    0948 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 
30 000,00 30 000,00 100,00 

    0970 Wpływy z rożnych dochodów 110 180,00 112 289,01 101,91 

  75056   Spis powszechny i inne 27 326,00 21 326,00 78,04 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym) ustawami 

27 326,00 21 326,00 78,04 

  75075   
Promocja jednostek samorządu te-

rytorialnego 
10 000,00 0,00 0,00 

    0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, za-

pisów i darowizn w postaci pieniężnej 
10 000,00 0,00 0,00 

  75077   
Centrum Projektów Polska Cy-

frowa 
115 000,00 114 433,05 99,51 

    2057 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków eu-

ropejskich oraz środków, o których 

mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b 

115 000,00 114 433,05 99,51 
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ustawy, lub płatności w ramach bu-

dżetu środków europejskich, realizo-

wanych przez jednostki samorządu te-

rytorialnego 

  75095   Pozostała działalność 85 970,00 63 084,74 73,38 

    0640 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyj-

nych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień. 

1 000,00 133,26 13,33 

    0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 16 532,75 41,33 

    0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, za-

pisów i darowizn w postaci pieniężnej 
5 570,00 5 567,29 0,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 39 400,00 40 851,44 103,68 

751     

URZĄDY NACZELNYCH ORGA-

NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

48 422,00 48 350,01 99,85 

  75101   

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

962,00 961,36 99,93 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym) ustawami 

962,00 961,36 99,93 

  75107   
Wybory Prezydenta Rzeczypospoli-

tej Polskiej 
47 460,00 47 388,65 99,85 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym) ustawami 

47 460,00 47 388,65 99,85 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
0,00 300,00   

  75416   Straż gminna (miejska) 0,00 300,00   

    0570 

Wpływy z tytułu grzywien, manda-

tów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych 

0,00 300,00 0,00 

755     Wymiar sprawiedliwości 1 310,00 1 300,80 99,30 

  75515   Nieodpłatna pomoc prawna 1 310,00 1 300,80 99,30 

    0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składni-

ków majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz in-

nych umów o podobnym charakterze 

1 310,00 1 300,80 99,30 

756     

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych jedno-

stek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem 

5 628 834,00 5 799 023,08 103,02 

  75601   
Wpływy z podatku dochodowego 

od osób fizycznych 
12 200,00 1 635,10 13,40 

    0350 

Wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, opła-

canego w formie karty podatkowej 

12 000,00 1 458,75 12,16 

    0910 
Wpływy z odsetek od nietermino-

wych wpłat z tytułu podatków i opłat 
200,00 176,35 88,18 
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  75615   

Wpływy z podatku rolnego, le-

śnego, podatku od czynności cy-

wilno -prawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i in-

nych jednostek organizacyjnych 

813 410,00 862 227,28 106,00 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 755 000,00 804 726,81 106,59 

    0320 Wpływy z podatku rolnego 800,00 472,00 59,00 

    0330 Wpływy z podatku leśnego 48 000,00 47 387,00 98,72 

    0340 
Wpływy z podatku od środków trans-

portowych 
2 300,00 2 358,00 102,52 

    0550 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
10,00 0,00 0,00 

    0910 
Wpływy z odsetek od nietermino-

wych wpłat z tytułu podatków i opłat 
7 300,00 7 283,47 99,77 

  75616   

Wpływy z podatku rolnego, po-

datku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych ora podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych   

1 401 525,00 1 606 775,29 114,64 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 735 000,00 677 407,36 92,16 

    0320 Wpływy z podatku rolnego 269 000,00 252 027,20 93,69 

    0330 Wpływy z podatku leśnego 70 000,00 62 897,12 89,85 

    0340 
Wpływy z podatku od środków trans-

portowych 
65 000,00 58 179,40 89,51 

    0360 
Wpływy z podatku od spadków i da-

rowizn 
5 000,00 30 647,33 612,95 

    0430 Wpływy z opłaty targowej 85 855,00 99 484,23 115,87 

    0500 
Wpływy z podatku od czynności cy-

wilnoprawnych 
170 000,00 425 906,68 250,53 

    0910 
Wpływy z odsetek od nietermino-

wych wpłat z tytułu podatków i opłat 
1 670,00 225,97 13,53 

  75618   

Wpływy z innych opłat stanowią-

cych dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

154 333,00 158 687,87 102,82 

    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 37 600,00 44 821,50 119,21 

    0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 
81 733,00 81 733,00 100,00 

    0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat po-

bieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odręb-

nych ustaw 

35 000,00 32 118,53 91,77 

    0920 Wpływ z pozostałych odsetek 0,00 14,84   

  75619   Wpływy z rożnych rozliczeń 100,00 0,00 0,00 

    0920 Wpływ z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,00 

  75621   
Udziały gmin w podatkach stano-

wiących dochód budżetu państwa 
3 247 266,00 3 169 697,54 97,61 

    0010 
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 
3 229 266,00 3 137 274,00 97,15 

    0020 
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób prawnych 
18 000,00 32 423,54 180,13 

758     RÓŻNE ROZLICZENIA 8 721 249,00 8 721 249,00 100,00 

  75801   

Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorial-

nego 

3 908 476,00 3 908 476,00 100,00 

    2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 908 476,00 3 908 476,00 100,00 
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  75807   
Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin 
3 362 200,00 3 362 200,00 100,00 

    2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 362 200,00 3 362 200,00 100,00 

  75816   Wpływy do rozliczenia 1 450 573,00 1 450 573,00 100,00 

    6290 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związ-

ków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), sa-

morządów województw, pozyskane z 

innych źródeł 

1 450 573,00 1 450 573,00 100,00 

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 631 093,75 529 821,53 83,95 

  80101   Szkoły Podstawowe 78 726,00 84 785,36 107,70 

    0610 

Wpływy z opłat egzaminacyjnych 

oraz opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfika-

tów i ich duplikatów 

150,00 78,00 52,00 

    0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składni-

ków majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz in-

nych umów o podobnym charakterze  

9 576,00 5 608,80 58,57 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 24,49 48,98 

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) mię-

dzy jednostkami samorządu teryto-

rialnego 

63 426,00 79 074,07 124,67 

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) mię-

dzy jednostkami samorządu teryto-

rialnego 

5 524,00 0,00 0,00 

  80104   Przedszkola 334 808,00 250 023,92 74,68 

    0660 
Wpływy z opłat za korzystanie z wy-

chowania przedszkolnego 
20 000,00 11 738,60 58,69 

    0670 

Wpływy z opłat za korzystanie z wy-

żywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przed-

szkolnego 

130 000,00 74 064,55 56,97 

    0690 Wpływy z różnych opłat  6 000,00 0,00 0,00 

    0830 Wpływy z usług 8 000,00 4 408,90 55,11 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 3,52 0,35 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 13 027,12 86,85 

    2030 

Dotacje celowe przekazane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

124 808,00 123 883,00 99,26 

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) mię-

dzy jednostkami samorządu teryto-

rialnego 

30 000,00 22 898,23 76,33 

  80120   Licea ogólnokształcące 14 000,00 14 000,00 100,00 

    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

14 000,00 14 000,00 100,00 
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  80148   Stołówki szkolne 30 000,00 7 452,50 24,84 

    0830 Wpływy z usług 30 000,00 7 452,50 24,84 

  80153   

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczni-

ków, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

38 797,00 38 797,00 100,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym) ustawami 

38 797,00 38 797,00 100,00 

  80195   Pozostała działalność 134 762,75 134 762,75 100,00 

    2057 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b 

ustawy, lub płatności w ramach bu-

dżetu środków europejskich, realizo-

wanych przez jednostki samorządu te-

rytorialnego 

115 471,00 115 471,00 100,00 

    2059 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach bu-

dżetu środków europejskich, realizo-

wanych przez jednostki samorządu te-

rytorialnego 

19 291,75 19 291,75 100,00 

852     POMOC SPOŁECZNA 201 625,83 188 412,70 93,45 

  85202   Domy pomocy społecznej 550,83 550,83 100,00 

    0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 
550,83 550,83 100,00 

  85213   

Składki na ubezpieczenia zdro-

wotne opłacane za osoby pobiera-

jące niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestni-

czące w zajęciach w centrum inte-

gracji społecznej. 

4 617,00 4 616,71 99,99 

    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

4 617,00 4 616,71 99,99 

  85214   

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe. 

2 500,00 2 500,00 100,00 

    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

2 500,00 2 500,00 100,00 

  85216   Zasiłki stałe 70 982,00 66 968,43 94,35 

    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

70 982,00 66 968,43 94,35 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 64 519,00 64 322,03 99,69 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 22,99 22,99 
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    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

64 419,00 64 299,04 99,81 

  85228   
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
27 417,00 23 606,70 86,10 

    0830 Wpływy z usług   13 037,70   

    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

27 417,00 10 569,00 38,55 

  85230   Pomoc w zakresie dożywiania 27 040,00 21 848,00 80,80 

    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

27 040,00 21 848,00 80,80 

  85295   Pomoc w zakresie dożywiania 4 000,00 4 000,00 100,00 

    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

4 000,00 4 000,00 100,00 

854     
EDUKACYJA OPIEKA WYCHO-

WAWCZA 
29 000,00 21 620,30 74,55 

  85415   
Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 
29 000,00 21 620,30 74,55 

    2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

29 000,00 21 620,30 74,55 

855     RODZINA 7 698 532,00 7 711 323,19 100,17 

  85501   Świadczenie wychowawcze 4 851 039,00 4 859 334,45 100,17 

    0970 Wpływy z różnych dochodów   8 314,07   

    2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gmi-

nom (związkom gmin, związkom po-

wiatowo-gminnym), związane z reali-

zacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wy-

chowaniu dzieci 

4 851 039,00 4 851 020,38 100,00 

  85502   

Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia spo-

łecznego 

2 641 312,00 2 645 851,91 100,17 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym) ustawami 

2 621 312,00 2 620 131,97 99,95 

    2360 

Dochody jednostek samorządu teryto-

rialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami. 

20 000,00 25 719,94 128,60 

  85503   Karta Dużej Rodziny 217,00 174,12 80,24 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

217,00 174,12 80,24 
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(związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym) ustawami 

  85504   Wspieranie rodziny 169 260,00 169 260,00 100,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym) ustawami 

167 560,00 167 560,00 100,00 

    2690 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane 

na realizację zadań wynikających z 

odrębnych ustaw 

1 700,00 1 700,00 100,00 

  85513   

Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne opłacane za osoby pobiera-

jące niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opie-

kunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

36 704,00 36 702,71 100,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powia-

towo-gminnym) ustawami 

36 704,00 36 702,71 100,00 

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
1 976 445,04 1 864 242,35 94,32 

  90002   
Gospodarka odpadami komunal-

nymi 
979 200,00 1 018 664,21 104,03 

    0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat po-

bieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odręb-

nych ustaw 

979 000,00 1 018 664,21 104,05 

    0910 
Wpływy z odsetek od nietermino-

wych wpłat z tytułu podatków i opłat 
200,00 0,00 0,00 

  90017   Zakłady gospodarki komunalnej 52 300,00 50 869,46 97,26 

    0830 Wpływy z usług 30 000,00 0,00 0,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 3,19 3,19 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 22 200,00 50 866,27 229,13 

  90019   
Wpływy i wydatki związane z gro-

madzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

2 483,00 3 144,93 126,66 

    0690 Wpływy z różnych opłat 2 483,00 3 144,93 126,66 

  90026   
Pozostałe działania związane z go-

spodarką odpadami 
8 429,00 8 465,87 99,56 

    0570 

Wpływy z tytułu grzywien, manda-

tów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych 

200,00 200,00 100,00 

    0910 
Wpływy z odsetek od nietermino-

wych wpłat z tytułu podatków i opłat 
1 620,00 1 859,22 114,77 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 7,00 0,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 0,00 
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    2460 

Środki otrzymane od pozostałych jed-

nostek zaliczanych do sektora finan-

sów publicznych na realizację zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

6 609,00 6 386,65 96,64 

  90095   Pozostała działalność 934 033,04 783 097,88 83,84 

    2460 

Środki otrzymane od pozostałych jed-

nostek zaliczanych do sektora finan-

sów publicznych na realizację zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

26 838,00 26 838,00 100,00 

    6207 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ra-

mach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfiko-

wanych w paragrafie 625 

0,00 63 880,00 0,00 

    6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków eu-

ropejskich oraz środków, o których 

mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach bu-

dżetu środków europejskich, realizo-

wanych przez jednostki samorządu te-

rytorialnego 

411 039,00 400 079,88 97,33 

    6290 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związ-

ków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), sa-

morządów województw, pozyskane z 

innych źródeł 

180 462,44 144 762,44 80,22 

    6299 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związ-

ków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), sa-

morządów województw, pozyskane z 

innych źródeł 

305 693,60 137 537,56 44,99 

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej mię-

dzy jednostkami samorządu teryto-

rialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów in-

westycyjnych 

10 000,00 10 000,00 100,00 

926     Kultura fizyczna 90 763,00 90 763,00 100,00 

  92605   
Zadania w zakresie kultury fizycz-

nej 
90 763,00 90 763,00 100,00 

    6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków eu-

ropejskich oraz środków, o których 

mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach bu-

dżetu środków europejskich, realizo-

wanych przez jednostki samorządu te-

rytorialnego. 

90 763,00 90 763,00 100,00 

 

Ogółem dochody 

  

32 607 356,04 32 123 817,51 98,52 
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Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy w 2020 roku był podatek od nieruchomości, 

podatek leśny, podatek rolny, wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności 

cywilnoprawnych, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów 

oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe. 

Wydatki Gminy Nowe Miasto w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości 36 137 540,04 

zł, natomiast zrealizowano w kwocie 32 868 426,93 zł, co stanowi 90,95% planu, w tym: 

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 302 844,34 zł, wydatkowano 22 093 666,72 zł         

co stanowi 90,91% wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano                    

w kwocie 11 834 695,70 zł, wydatkowano 10 774 760,21 zł co stanowi 91,50% wydatków 

majątkowych. 

 

Wykonanie wydatków poszczególnych działów przedstawia się następująco: 

Dział 
Roz-

dział 
§* Nazwa 

PLAN PO 

ZMIANACH 

WYKONANIE 

NA 31.12.2020 r. 

WYKONANIE 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

010     ROLNCTWO I ŁOWIECTWO 10 589 117,22 10 228 632,00 96,60 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi  
10 195 239,00 9 836 617,52 96,48 

    4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 42 684,97 94,86 

    4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 426,00 83,88 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych 
2 265 996,00 2 259 963,55 99,73 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych 
7 532 543,00 7 532 543,00 100,00 

    6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwe-

stycji i zakupów inwestycyjnych innych jed-

nostek sektora finansów publicznych 

350 000,00 0,00 0,00 

  01030   Izby rolnicze 6 100,00 4 476,62 73,39 

    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wy-

sokości 2% 
6 100,00 4 476,62 73,39 

  01095   Pozostał działalność 387 778,22 387 537,86 99,94 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 4 500,00 100,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 771,30 771,30 100,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
110,25 110,25 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 221,67 1 981,58 89,19 

    4430 Rożne opłaty i składki 380 175,00 380 174,73 100,00 

600     TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 609 400,00 241 495,43 39,63 

  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 2 800,00 1 439,79 51,42 

    4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 1 439,79 51,42 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 48 000,00 39 502,83 82,30 

    4430 Różne opłaty i składki 48 000,00 39 502,83 82,30 
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  60016   Drogi publiczne gminne 558 600,00 200 552,81 35,90 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 26 478,92 75,65 

    4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 135 889,64 97,06 

    4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 9 684,25 74,49 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych  
346 200,00 4 100,00 1,18 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
24 400,00 24 400,00 100,00 

700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 901,00 72 104,20 91,39 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomo-

ściami 
78 901,00 72 104,20 91,39 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 200,00 12 642,10 89,03 

    4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 17 761,50 77,22 

    6060 Zakup usług pozostałych 41 701,00 41 700,60 100,00 

710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00 0,00 0,00 

  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0,00 

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 423 160,62 2 965 144,11 86,62 

  75011   Urzędy Wojewódzkie 82 957,26 79 741,87 96,12 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płat-

ności 
18,00 17,91 99,50 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 205,40 62 008,01 96,58 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 400,00 3 400,00 100,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 085,87 11 168,64 92,41 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 697,73 1 597,05 94,07 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
1 550,26 1 550,26 100,00 

  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach po-

wiatu) 
51 500,00 50 427,20 97,92 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 49 850,00 99,70 

    4220 Zakup środków żywności 1 500,00 577,20 38,48 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
2 827 474,84 2 445 882,30 86,50 

    3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 100,00 8 064,60 99,56 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 473 867,85 1 248 799,67 84,73 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 100 220,00 100 219,59 100,00 

    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 23 030,00 20 422,00 88,68 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 485,00 232 407,69 92,78 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
36 144,00 16 127,35 44,62 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4 456,98 44,57 

    4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 2 933,59 73,34 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146 627,53 132 677,15 90,49 

    4220 Zakup środków żywności 6 000,00 3 986,49 66,44 

    4260 Zakup energii 90 369,00 77 543,87 85,81 

    4270 Zakup usług remontowych 500,00 358,08 71,62 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 347 451,00 328 239,17 94,47 

    4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  18 000,00 16 054,74 89,19 

    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za bu-

dynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 400,00 19 400,00 95,10 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 364,78 68,24 

    4430 Różne opłaty i składki 32 200,00 32 128,25 99,78 

    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
32 555,46 32 555,46 100,00 
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    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 0,00 0,00 

    4610 Koszty postępowania sądowego i prokura-

torskiego 
1 000,00 867,21 86,72 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  12 700,00 10 880,00 85,67 

    4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu te-

rytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 

- kredyty i pożyczki, o których mowa w art.. 

72 ust. 1 pkt 2 ustawy 

25 560,00 24 449,64 95,66 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych 
184 865,00 131 045,99 70,89 

  75056   Spis powszechny i inne 27 326,00 21 078,18 77,14 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 047,82 18 800,00 75,06 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 752,40 752,40 100,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
53,90 53,90 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 471,88 1 471,88 100,00 

  75075   Promocja jednostek samorządu teryto-

rialnego 
41 500,00 35 532,05 85,62 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 518,60 50,37 

    4300 Zakup usług pozostałych 35 500,00 33 013,45 93,00 

  75095   Pozostała działalność 392 402,52 332 482,51 84,73 

    3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 731,00 931,57 34,11 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 081,00 34 080,50 100,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 631,00 194 791,73 83,73 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 29 900,00 29 863,46 99,88 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 933,00 38 429,44 83,66 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno-

ściowy Fundusz Solidarnościowy 6 630,00 5 199,24 78,42 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 12 964,45 72,02 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 640,00 70,00 4,27 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 415,60 56,93 

    4430 Rożne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 

    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
12 536,52 12 536,52 100,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  320,00 200,00 62,50 

751     URZADY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

O OCHRONY PRAWA ORAZ SADOW-

NICTWA 

48 422,00 48 350,01 99,85 

  75101   Urząd naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa 962,00 961,36 99,93 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 804,64 804,00 99,92 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,66 137,66 100,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
19,70 19,70 100,00 

  75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej 
47 460,00 47 388,65 99,85 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 900,00 27 900,00 100,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 916,00 1 907,94 99,58 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
146,00 144,74 99,14 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 914,00 12 857,61 99,56 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 584,00 4 578,36 99,88 
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754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 314 979,27 272 841,84 86,62 

  75404   Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 100,00 

    6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz ce-

lowy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych 

30 000,00 30 000,00 100,00 

  75412   Ochotnicze Straże Pożarne 125 399,01 93 632,08 74,67 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

dzeń 
12 250,00 7 986,00 65,19 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 336,50 66,83 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
500,00 0,00 0,00 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 600,00 30 662,97 94,06 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 549,01 17 581,37 66,22 

    4260 Zakup energii 19 000,00 14 952,28 78,70 

    4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 8 720,00 96,89 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 11 762,96 78,42 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  
8 000,00 630,00 7,88 

  75416   Straż gminna (miejska) 91 600,26 88 650,68 96,78 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 447,00 68 282,61 96,93 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 603,00 4 602,51 99,99 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 800,00 11 567,86 98,03 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 700,00 1 654,11 97,30 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 993,33 76,41 

    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
1 550,26 1 550,26 100,00 

  75421   Zarządzanie kryzysowe 67 980,00 60 559,08 90,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 47 980,95 88,85 

    4300 Zakup usług pozostałych 13 980,00 12 578,13 89,97 

757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 170 900,00 91 108,82 53,31 

  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredy-

tów i pożyczek jst  
170 900,00 91 108,82 53,31 

    8110 Odsetki od samorządowych papierów warto-

ściowych lub zaciągniętych przez jst kredy-

tów i pożyczek 

170 900,00 91 108,82 53,31 

758     RÓŻNE ROZLICZENIA 37 354,00 0,00 0,00 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 37 354,00 0,00 0,00 

    4810 Rezerwy 37 354,00 0,00 0,00 

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 770 335,75 6 689 530,94 86,09 

  80101   Szkoły Podstawowe 3 850 268,00 3 454 114,55 89,71 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

dzeń 
142 873,63 138 979,14 97,27 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 297 065,00 2 109 131,65 91,82 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 350,00 143 335,12 99,99 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  470 000,00 396 661,62 84,40 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
72 000,00 43 380,96 60,25 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 660,00 19 493,12 94,35 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 297 000,00 228 729,68 77,01 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 626,37 1 626,37 100,00 

    4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 115 000,00 114 433,05 99,51 

    4260 Zakup energii 22 000,00 20 805,43 94,57 

    4270 Zakup usług remontowych 17 010,00 13 999,86 82,30 
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    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 3 660,00 73,20 

    4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00 63 613,41 75,73 

    4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  9 500,00 7 532,14 79,29 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 941,00 62,73 

    4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 8 365,00 76,05 

    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
137 683,00 137 683,00 100,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  3 000,00 1 744,00 58,13 

  80104   Przedszkola 1 727 517,00 1 324 627,59 76,68 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

dzeń 
35 700,00 32 074,40 89,84 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 931 000,00 779 763,45 83,76 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 413,13 57 413,13 100,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 800,00 138 682,82 83,14 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
24 700,00 13 423,60 54,35 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 26 640,30 83,25 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 000,00 60 565,91 52,67 

    4220 Zakup środków żywności 85 000,00 64 725,77 76,15 

    4240 Zakup pomocy naukowych i książek 4 500,00 2 590,97 57,58 

    4260 Zakup energii 60 000,00 26 682,58 44,47 

    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 615,00 30,75 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 000,00 66,67 

    4300 Zakup usług pozostałych 59 000,00 20 331,71 34,46 

    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu te-

rytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

48 317,00 44 832,78 92,79 

    4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  10 000,00 2 948,67 29,49 

    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 80,00 16,00 

    4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 424,00 71,20 

    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
47 000,00 47 000,00 100,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  3 586,87 2 832,50 78,97 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych 
40 000,00 0,00 0,00 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 200 000,00 142 722,12 71,36 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 122 722,12 68,18 

  80120   Licea ogólnokształcące 1 483 600,00 1 390 523,35 93,73 

    3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagro-

dzeń 
60 000,00 50 118,11 83,53 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023 260,00 985 363,99 96,30 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 840,00 74 832,20 99,99 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  230 000,00 192 573,74 83,73 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
28 000,00 21 135,31 75,48 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 100,00 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 500,00 20 500,00 100,00 

    4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 

    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
30 000,00 30 000,00 100,00 

  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000,00 2 320,00 46,40 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 320,00 46,40 
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  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 109 400,00 37 788,46 34,54 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 000,00 22 417,32 46,70 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 000,00 2 924,21 73,11 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 300,00 3 344,42 40,29 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 300,00 75,52 5,81 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 418,00 5,97 

    4220 Zakup środków żywności 40 000,00 7 808,99 19,52 

    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
800,00 800,00 100,00 

  80150   Realizacja zadań wymagających stosowa-

nia specjalnej organizacji nauki i metody 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych. 

202 415,00 198 937,36 98,28 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagro-

dzeń 
5 000,00 4 652,36 93,05 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 815,00 158 933,30 98,83 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 510,00 4 505,47 99,90 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 20 785,84 94,48 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 100,00 1 070,39 97,31 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 990,00 6 990,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 

  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat-

nego dostępu do podręczników, materia-

łów edukacyjnych lub materiałów ćwicze-

niowych 

38 797,00 38 206,26 98,48 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 797,00 38 206,26 98,48 

  80195   Pozostała działalność 153 338,75 100 291,25 65,41 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagro-

dzeń 
4 000,00 0,00 0,00 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 171,20 41 217,20 72,09 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 661,63 7 273,63 62,37 

    4117 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 713,10 7 076,11 60,41 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 515,70 1 248,74 49,64 

    4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 425,95 831,96 58,34 

    4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
602,00 146,81 24,39 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 357,19 0,00 0,00 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 177,81 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 

    4307 Zakup usług pozostałych 42 795,31 36 122,28 84,41 

    4309 Zakup usług pozostałych 12 918,86 6 374,52 49,34 

851     OCHRONA ZDROWIA 81 733,00 61 894,81 75,73 

  85153   Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79 733,00 61 894,81 77,63 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 17 160,00 71,50 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 133,00 998,71 46,82 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 43 737,00 43 736,10 100,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 

    4610 Koszty postępowania sądowego i prokura-

torskiego 
300,00 0,00 0,00 
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    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  7 163,00 0,00 0,00 

852     POMOC SPOŁECZNA 697 597,00 580 228,23 83,18 

  85202   Domy pomocy społecznej 99 300,00 66 196,29 66,66 

    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu te-

rytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

99 300,00 66 196,29 66,66 

  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
3 000,00 188,61 6,29 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 188,61 12,57 

    4300 Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  700,00 0,00 0,00 

  

85213 

  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opła-

cane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum inte-

gracji społecznej. 

5 417,00 4 616,71 85,23 

    4130 Składka na ubezpieczenia zdrowotne 5 417,00 4 616,71 85,23 

  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w natu-

rze oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe. 

39 500,00 21 588,50 54,65 

    3110 Świadczenia społeczne 39 500,00 21 588,50 54,65 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,00 

    3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 

  85216   Zasiłki stałe 78 469,00 66 968,43 85,34 

    3110 Świadczenia społeczne 78 469,00 66 968,43 85,34 

  85219   Ośrodki Pomocy Społecznej 368 967,00 337 327,66 91,42 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 268 456,00 244 193,71 90,96 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 704,00 19 665,10 99,80 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  50 825,00 46 253,40 91,01 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy  
2 810,00 2 570,80 91,49 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 100,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 180,00 72,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 441,01 94,41 

    4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  600,00 575,64 95,94 

    4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 100,00 33,33 

    4430 Różne opłaty i składki 500,00 496,00 99,20 

    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
9 101,00 9 101,00 100,00 

    4480 Podatek od nieruchomości 221,00 221,00 100,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  1 500,00 30,00 2,00 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
59 096,00 55 742,63 94,33 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 254,00 25 737,02 98,03 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 672,00 1 671,16 99,95 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  9 879,00 8 030,46 81,29 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 197,00 609,99 50,96 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 700,00 18 330,00 98,02 

    4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
1 364,00 1 364,00 100,00 
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    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  30,00 0,00 0,00 

  85230   Pomoc w zakresie dożywiania 37 848,00 27 599,40 72,92 

    3110 Świadczenia społeczne 37 848,00 27 599,40 72,92 

  85295   Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500,00 0,00 0,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  628,00 0,00 0,00 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
86,00 0,00 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
786,00 0,00 0,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-

łecznej 
44 300,00 44 300,00 100,00 

  85324   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
44 300,00 44 300,00 100,00 

    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 44 300,00 44 300,00 100,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza  259 200,00 218 244,53 84,20 

  85401   Świetlice szkolne 202 200,00 170 345,95 84,25 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagro-

dzeń 
9 800,00 8 207,00 83,74 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 100,00 120 829,33 85,63 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 300,00 10 261,65 99,63 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  31 000,00 22 572,86 72,82 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
3 000,00 1 475,11 49,17 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
7 000,00 7 000,00 100,00 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów  o charak-

terze socjalnym 
37 000,00 27 914,58 75,44 

    3240 Stypendia dla uczniów 37 000,00 27 914,58 75,44 

  85416   Pomoc materialna dla uczniów  o charak-

terze motywacyjnym 
20 000,00 19 984,00 99,92 

    3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 19 984,00 99,92 

855     Rodzina 7 764 977,00 7 763 152,04 99,98 

  85501   Świadczenia wychowawcze 4 851 039,00 4 851 020,38 100,00 

    3110 Świadczenia społeczne 4 809 805,00 4 809 786,71 100,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 526,00 28 525,67 100,00 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 825,00 2 825,00 100,00 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  5 129,00 5 129,00 100,00 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
300,00 300,00 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 165,00 1 165,00 100,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
2 139,00 2 139,00 100,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  30,00 30,00 100,00 

  

85502 

  Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun-

duszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2 632 812,00 2 631 103,14 99,94 

    3110 Świadczenia społeczne 2 348 895,00 2 348 456,95 99,98 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 974,00 55 974,00 100,00 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 986,00 3 985,31 99,98 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  209 120,00 208 389,05 99,65 
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    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 932,00 1 414,88 73,23 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 380,00 6 380,00 100,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 3 893,87 99,84 

    4410 Podróże służbowe krajowe 15,00 0,00 0,00 

    4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 100,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
1 550,00 1 550,00 100,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  540,00 539,08 99,83 

  85503   Karta Dużej Rodziny 217,00 174,12 80,24 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217,00 174,12 80,24 

  85504   Wspieranie rodziny 226 205,00 226 203,19 100,00 

    3110 Świadczenia społeczne 162 150,00 162 150,00 100,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 612,00 49 612,00 100,00 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  8 790,00 8 790,00 100,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
90,00 90,00 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 514,00 514,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 739,00 739,00 100,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 760,00 2 758,19 99,93 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
1 550,00 1 550,00 100,00 

  85508   Rodziny zastępcze 18 000,00 17 948,50 99,71 

    4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 17 948,50 99,71 

  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła-

cane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla opieku-

nów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

36 704,00 36 702,71 100,00 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 704,00 36 702,71 100,00 

900     GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 3 682 603,92 3 281 592,15 89,11 

  90002   Gospodarka odpadami 1 149 848,39 998 476,14 86,84 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 352,00 48 120,28 86,94 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 515,00 7 592,50 79,80 

    4120 Składki na  Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 356,00 1 086,33 80,11 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 081 000,00 939 351,64 86,90 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
2 325,39 2 325,39 100,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  300,00 0,00 0,00 

  90003   Oczyszczanie miast i wsi 8 500,00 4 653,76 54,75 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 773,42 69,34 

    4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 1 880,34 41,79 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 6 138,64 61,39 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 6 138,64 68,21 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego 3 000,00 0,00 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00 

  90013   Schroniska dla zwierząt  70 737,00 55 652,34 78,68 
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    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 074,91 93,46 

    4300 Zakup usług pozostałych 64 237,00 49 577,43 77,18 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 583 941,00 515 503,69 88,28 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 941,00 2 041,80 41,32 

    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 577 000,00 513 461,89 88,99 

  90017   Zakłady gospodarki komunalnej 870 813,00 795 229,84 91,32 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone  do wyna-

grodzeń 
780,00 752,28 96,45 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 193,39 526 206,87 95,99 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 797,61 1 797,61 100,00 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  101 267,00 87 492,94 86,40 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
14 310,00 8 861,25 61,92 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 720,00 19 058,75 96,65 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 500,00 82 626,98 89,33 

    4260 Zakup energii 5 500,00 2 585,15 47,00 

    4270 Zakup usług remontowych 5 337,00 4 758,37 89,16 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 508,00 75,40 

    4300 Zakup usług pozostałych 37 500,00 24 386,44 65,03 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-

cyjnych 
500,00 0,00 0,00 

    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie eks-

pertyz, analiz i opinii 
12 000,00 10 258,20 85,49 

    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 60,00 12,00 

    4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 1 670,00 41,75 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
21 239,00 21 239,00 100,00 

    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 0,00 0,00 

    4610 Koszty postępowania sądowego i prokura-

torskiego 
100,00 0,00 0,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących człon-

kami korpusu służby cywilnej  3 069,00 1 968,00 64,13 

  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadze-

niem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska 

900,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 900,00 0,00 0,00 

  90026   Pozostałe działania związane z gospo-

darką odpadami 
7 610,00 6 386,65 83,92 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 610,00 6 386,65 83,92 

  90095   Pozostała działalność 977 254,53 899 551,09 92,05 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 812,83 9 135,73 84,49 

    4300 Zakup usług pozostałych 172 000,00 148 141,29 86,13 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych 
148 456,70 96 290,06 64,86 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych 
411 039,00 411 039,00 100,00 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych 
234 946,00 234 945,01 100,00 

921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-

TWA NARODOWEGO 197 300,00 170 513,70 86,42 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 142 300,00 115 513,70 81,18 

    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą-

dowej instytucji kultury 
95 000,00 95 000,00 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 321,35 21,42 

    4260 Zakup energii 20 000,00 9 285,90 46,43 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 708,78 34,18 
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    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-

cyjnych 
800,00 464,67 58,08 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
20 000,00 8 733,00 43,67 

  92116   Biblioteki 55 000,00 55 000,00 100,00 

    2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorzą-

dowej instytucji kultury 55 000,00 55 000,00 100,00 

926     KULTURA FIZYCZNA 347 259,26 139 294,12 40,11 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 347 259,26 139 294,12 40,11 

    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do rea-

lizacji stowarzyszeniom 

85 000,00 85 000,00 100,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 500,00 41 235,66 97,03 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 560,00 2 559,09 99,96 

    4110 Składka na ubezpieczenia społeczne  7 900,00 7 444,85 94,24 

    4120 Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
1 200,00 1 064,66 88,72 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 439,60 21,98 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych 
1 550,26 1 550,26 100,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych 
204 549,00 0,00 0,00 

 

Ogółem wydatki 

 

36 137 540,04 32 868 426,93 90,95 

 

Gmina Nowe Miasto w 2020 roku przekazała dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury                           

w Nowym Mieście  w wysokości 95 000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej - 55 000,00 zł, dotację 

dla klubu sportowego „ SONA” w kwocie 85 000,00 zł, oraz  przekazała środki finansowe            

w wysokości 30 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji, celem dofinansowania zakupu 

samochodu na potrzeby Posterunku Policji w Nowym Mieście.  

 

V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

 

1. Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście; 

2. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście; 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście; 

4. Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście. 

 

 

VI. INSTYTUCJE KULTURY 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście w strukturze którego znajduje się Gminna 

Biblioteka Publiczna. 
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VII. MIESZKAŃCY GMINY 

 

W okresie od początku do końca 2020 r. w gminie Nowe Miasto liczba mieszkanek                              

i mieszkańców zwiększyła  się o 4 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 4520 

osób w tym 2237 kobiet i 2283 mężczyzn. 

 

 

Statystyka mieszkańców gminy Nowe Miasto według wieku i płci przedstawiała się  

następująco (stan na dzień 31.12.2020 r.): 

 

 

Wiek 

 

Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 74 71 145 

3 33 22 55 

4-5 43 43 86 

6 21 20 41 

7 19 20 39 

8-12 112 120 232 

13-15 80 61 141 

16-17 39 38 77 

18 25 29 54 

19-65 1527 0 1527 

19-60 0 1216 1216 

> 65 310 0 310 

> 60 0 597 597 

Ogółem 2283 2237 4520 
 

 

W 2020 roku w Gminie Nowe Miasto urodziło się 46 osób, w tym 21 dziewczynek                                 

i 25 chłopców.  Zmarło natomiast 85 osób, w tym 35 kobiet i 50 mężczyzn. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2020 r. był ujemny i wyniósł - 39 osób. W 2020 r. w Gminie Nowe Miasto nie 

odnotowano zgonów niemowląt. 
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Na koniec roku 2020 r. tj. według  stanu na dzień 31.12.2020 r. stan ludności w poszczególnych 

miejscowościach należących do Gminy Nowe Miasto przedstawiał się następująco: 

 

 

Lp. Nazwa miejscowości 
Ilość 

mieszkańców 

1. Adamowo 73 

2. Aleksandria 21 

3. Anielin 90 

4. Belin 56 

5. Czarnoty 48 

6. Gawłowo 194 

7. Gawłówek 34 

8. Gościmin Wielki 173 

9. Grabie 79 

10. Gucin 21 

11. Henrykowo 58 

12. Janopole 70 

13. Jurzyn 58 

14. Jurzynek 77 

15. Kadłubówka 138 

16. Karolinowo 244 

17. Kubice 30 

18. Latonice 195 

19. Miszewo B 53 

20. Miszewo Wielkie 117 

21. Modzele-Bartłomieje 37 

22. Nowe Miasto 1528 

23. Nowe Miasto-Folwark 241 

24. Nowosiółki 63 

25. Popielżyn Dolny 23 

26. Przepitki 26 

27. Rostki 61 

28. Salomonka 32 

29. Szczawin 86 

30. Tomaszewo 26 

31. Władysławowo 102 

32. Wólka Szczawińska 104 

33. Zakobiel 52 

34. Zasonie 97 

35. Zawady B 83 

36. Zawady Stare 90 

37. Żołędowo 40 

OGÓŁEM  4520 

 

 

 



72 
 

Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia w powiecie płońskim wynosiła 10,7% 

 

Strukturę i bilans bezrobotnych w roku 2020 w Gminie Nowe Miasto przedstawia 

poniższa tabela  

 

 
                        Stan w okresie 01-31.12.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 31.12.2020 r. 
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Zadania z zakresu ewidencji ludności dowodów osobistych  i udostępniania danych 

Z zakresu ewidencji ludności w Gminie Nowe Miasto w 2020 roku przyjęto 141 zgłoszenia 

pobytu, w tym: 

– 102 zgłoszenia pobytu stałego, 

– 11 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego, 

– 28 zgłoszeń pobytu czasowego. 

 

W tym okresie wydano również 3 decyzje w sprawach meldunkowych. Udostępniono                 

76 informacji z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców Gminy        

Nowe Miasto, tym: 43 informacje udostępniono podmiotom prywatnym i 33 informacje 

podmiotom publicznym. Wydano również 44 zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców.   

W 2020 roku  rejestru PESEL udostępniono  17 informacji  w tym, 1 podmiotom prywatnym      

i 16 podmiotom publicznym. 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12 2020 r. w Gminie Nowe Miasto przyjęto 229 wniosków      

o wydanie dowodu osobistego, zaś wydano obywatelom 223 dowody osobiste. W tym czasie 

udostępniono  podmiotom  publicznym 3 informacje z Rejestru Dowodów Osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Wójt Gminy Nowe Miasto wydał 1 decyzję  

o odmowie wydania dowodu osobistego. 

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Mieście w 2020 roku sporządził 76 aktów stanu cywilnego  

w trybie zwykłym i szczególnym (urodzenia, małżeństwa, zgony ). W tym sporządzono: 

– 1 akt urodzenia, 

– 32 akty małżeństwa, 

– 43 akty zgonu. 

Sporządzono 68 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego i 348 przypisków                           

w aktach stanu cywilnego. Do Rejestru Stanu Cywilnego w 2020 roku zmigrowano 348 aktów 

stanu cywilnego. 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń przez Urząd Stanu 

Cywilnego w Nowym Mieście – 11 tj.: przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego    

o powrocie do nazwiska, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa, uznanie dziecka, zezwolenie na skrócenie terminu na 
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zawarcie małżeństwa. 

Dokonano 6 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 

skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowanie aktu, uzupełnienie aktu). 

Wydano 360 odpisów aktów stanu cywilnego tj. odpisy skrócone, zupełne, na drukach 

wielojęzycznych. 

W 2020 roku wystąpiono z 3 wnioskami  o nadanie ”Medali Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” dla mieszkańców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Medale zostały przyznane dla dwóch par a uroczystość wręczenia 

otrzymanych medali zostanie zorganizowana w 2021 roku. 

 

Rejestr wyborców 

W Gminie Nowe Miasto według stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba wyborców ogółem 

wynosiła: 3737 w tym: wpisanych z urzędu 3646 , wpisanych na wniosek: 91. 

W 2020 roku Wójt Gminy Nowe Miasto wydał 5 decyzji w sprawie wpisania na wniosek 

wyborcy do rejestru wyborców w gminie Nowe Miasto. 

 

VIII.  MIENIE KOMUNALNE 

 

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto według danych na dzień 31 grudnia 

2020 roku wynosi  220,95 ha. Stan zwiększył się o 0,60 ha w porównaniu z rokiem 2019               

w wyniku komunalizacji drogi w m. Anielin oraz przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy części 

działek na poszerzenie dróg gminnych, po podziale działek stanowiących własność osób 

fizycznych. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco : 

 obiekty hydroforni, ujęć wodnych  i przepompownie  0,7874 ha 

stacja uzdatniania wody w Gościminie Wielkim i Nowym Mieście 

oraz przepompownia w Nowym Mieście Folwark 

 tereny użyteczności publicznej     3,10  ha 

 drogi         141,15 km 

 inne         13,70 ha 

 grunty w użytkowaniu wieczystym    1,83 ha 

 wody        33,01 ha 

 tereny po byłych zlewniach mleka    0,1531 ha 

Latonice i Wólka Szczawińska 

 tereny remiz strażackich      0,75 ha 
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 tereny zieleni       20,40 ha 

 boiska        3,20 ha 

 targowisko       2,87 ha  

 

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień       

31.12.2020 r. przedstawia się następująco : 

 

 lokale mieszkalne: 

 zlokalizowane w 3 budynkach (11 lokali w 2 budynkach mieszkalnych i 3 lokale                     

w budynku przedszkola) - 14    

 budynek mieszkalny (Szczawin-budynek przeznaczony do remontu) - 1 

 obiekty użyteczności publicznej: 

 obiekty szkolne - 2 

 obiekty przedszkolne - 1 

 Wiejski Ośrodek Kultury - 1 

 Gminny Ośrodek Kultury – 1 

 budynek administracji publicznej  - 1 

 obiekt remizy strażackiej – 3 

 obiekt przekazany w użytkowanie Kołu Gospodyń Wiejskich – 1 

 obiekt przekazany w użytkowanie Klubowi Sportowemu Sona Nowe Miasto - 1 

 obiekty hydroforni, ujęć wodnych  i przepompownie - 3 

 scena przy zalewie nowomiejskim - 1     

 budynek handlowy (pawilon) -1  

 

W budynkach w miejscowości Latonice (po byłej zlewni mleka) wydzierżawiony jest lokal 

użytkowe na rzecz P.P.H.U. ,,Mleks’’ w Wyszkowie. Siedem lokali użytkowych 

wydzierżawionych jest w budynkach gminnych tj. we wsi Nowe Miasto ul. Główny Rynek 

(sklep obuwniczy, odzieżowy, gastronomiczny i punkt Orange), lokal na gabinet 

stomatologiczny i punkt  firmy Pleban w Nowym Mieście przy ul. Ciechanowskiej 17  oraz  

lokal w budynku Zespołu Szkół (sklepik szkolny) przy ul. Ciechanowskiej 15. Grunt                       

o powierzchni 0,40 ha w miejscowości Nowe Miasto i Nowe Miasto-Folwark - nad Zalewem 

Nowomiejskim - wydzierżawiony pod wyciąg do nart wodnych i obiekt gastronomiczny. 

Ponadto grunty o powierzchni 5,27 ha położone we wsi Czarnoty, wydzierżawione są na rzecz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
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Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego ,,AQUILA”. 

Gmina Nowe Miasto wynajmuje lokale mieszkalne we wsi Henrykowo, Wólka Szczawińska 

oraz Nowe Miasto-Folwark na rzecz najemców wyeksmitowanych z budynku w Żołędowie 

stanowiącego własność Skarbu Państwa.  

Gmina Nowe Miasto dnia 20.07.2020 r. na podstawie aktu notarialnego Nr 973/2020                       

w miejscowości Nowe Miasto, nabyła zabudowaną działkę o nr. ewidencyjnym 893 o pow. 

0,06 ha.  

IX. OCHRONA ZDROWIA 

 

Na terenie Gminy w 2020 roku funkcjonował jeden podmiot udzielający świadczeń 

medycznych – Przychodnia PALIUM w Nowym Mieście. Świadczenia udzielane były 

pacjentom w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w miejscu udzielania 

świadczeń – Przychodni, oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi                 

– w domu pacjenta. Przychodnia prowadzi poradnię ogólną, punkt szczepień, gabinet 

zabiegowy oraz gabinet rehabilitacyjny. Liczba zdeklarowanych pacjentów na dzień 31 grudnia 

2020 roku wynosiła 3802. Z porad lekarskich skorzystano ogółem 15935 razy, w tym                       

z 688 porad domowych. Najczęściej dotyczyły one: 

 nadciśnienia tętniczego, 

 chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, 

 schorzeń grypowych i grypopodobnych. 

Na terenie Gminy funkcjonował Zespół Ratownictwa Medycznego pełniący dyżury codziennie 

od 700 do 1900. 

W ramach praktyk prywatnych zapewniona była mieszkańcom opieka stomatologiczna                          

i endokrynologiczna. 

W 2020 roku w Gminie Nowe Miasto działały dwie apteki, jedna z nich dostosowana dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W ramach ochrony zdrowia ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu w 2020 roku sfinansowano min.: 

 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych 

i członków ich rodzin – na łączną kwotę 26 670,00 zł; 

 zabiegi chirurgiczne wszycia środka farmakologicznego osobom z problemem 

nadużywania alkoholu w celu tworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu decyzji 

o poddaniu się terapii -  cztery zabiegi na łączną kwotę 2 000,00 zł. 
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Do GKRPA wpłynęło 16 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. W sprawie 10 osób 

skierowano wnioski do sądu o zastosowanie wobec nich obowiązku leczenia z uzależnienia 

wraz z wnioskiem o dopuszczenie opinii z badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. 

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę  5 196,10 zł. 

W 2020 roku Urząd Gminy Nowe Miasto współpracował w organizacji badań w zakresie 

profilaktyki raka piersi oraz bezpłatnego badania wzroku i słuchu. 

 

X. POMOC SPOŁECZNA 

 

Polityka społeczna Gminy ma na celu wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb, wyrównywania szans oraz podnoszenia poziomu życia 

mieszkańców.  

Zadania pomocy społecznej na terenie gminy realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    

w Nowym Mieście. GOPS w Nowym Mieście zatrudniał 10 pracowników, w tym                                      

3 pracowników socjalnych, asystenta rodziny, opiekuna domowego i czterech pracowników 

administracyjno-biurowych (obsługujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze oraz księgowość). 

W ramach pomocy społecznej świadczona jest pomoc materialna (pieniężna) i w naturze oraz 

usługi opiekuńcze. W 2020 roku GOPS Nowe Miasto objął pomocą społeczną ogółem                 

72 rodziny (202 osoby w tych rodzinach).   

GOPS Nowe Miasto wypłacił 123 zasiłki stałe dla 8 osób samotnych i 3 osób pozostających     

w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacane są osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy                      

z powodu wieku bądź niepełnosprawności. Za niektóre osoby uprawnione do zasiłku stałego 

opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 roku opłacono składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób.   

Do osób długotrwale bezrobotnych, chorych i niepełnosprawnych adresowana jest pomoc            

w formie zasiłków okresowych. Tą formą pomocy objęto w 2020 roku 3 osoby i wypłacono         

11 zasiłków okresowych.  

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych wypłacane są zasiłki celowe, które  mogą 

być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków 

i leczenie, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów                   

i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również 

przyznany osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.  Zasiłki celowe w 2020 

roku wypłacono dla 37 rodzin w ogólnej kwocie 17 130 zł. Głównym powodem przyznawania 
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zasiłków celowych było bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, wielodzietność rodzin lub patologie, 

np. alkoholizm.  

 

W 2020 roku realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tego 

programu zapewniono dożywianie dzieci w przedszkolu i młodzieży szkolnej w trakcie trwania 

nauki. Dożywianiem objęto ogółem 61 dzieci z 33 rodzin i wykorzystano na ten cel kwotę         

16 843,40 zł. Zdalna nauka w czasie pandemii spowodowała, że dożywianie w 2020 roku miało 

mniejszy zakres.  W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano więcej niż                    

w innych latach zasiłków celowych na zakup posiłków bądź żywności. Z tej formy wsparcia 

skorzystało 21 osób z 13 rodzin. Wypłacono 36 zasiłków na łączną kwotę 27 599,40 zł.  

Dla 243 osób z 84 rodzin zorganizowano pomoc w formie paczek żywnościowych z Banku 

Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego           

ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

W 2020 r. pomocą w formie świadczenia usług opiekuńczych objęto 3 osoby. Koszt tego 

zadania to 55 742,63 zł. 

W domach pomocy społecznej przebywały trzy osoby samotne. Jedna z tych osób zmarła               

i aktualnie w DPS-cha przebywają dwie osoby. Osoby te z powodu stanu zdrowia bądź 

niepełnosprawności wymagają całodobowej pomocy ze strony osób drugich i niemożliwe było 

zapewnienie im właściwej opieki w miejscu zamieszkania. Za ich pobyt w domach pomocy 

społecznej w 2020 roku gmina poniosła odpłatność równą kwocie 66 196,29 zł. 

 

Pomoc społeczna podejmuje też działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin           

w ich środowisku społecznym, szczególnie w formie wsparcia rodzin z dziećmi w wypełnianiu 

ich ról opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny obejmował wsparciem w 2020 roku                 

5 rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 rodziny 

do współpracy z asystentem zostały zobowiązane przez sąd rodzinny. W rodzinach tych 

wsparciem objętych było 11 dzieci, w tym dwoje dzieci w wieku do lat trzech. Zadaniem 

asystenta rodziny jest wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

i podnoszeniu kompetencji rodzicielskich w celu utrzymania dzieci w środowisku rodzinnym 

bądź praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w celu 

umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Mimo wysiłków służb socjalnych i innych instytucji 

(w tym oświatowych, sądu i służby zdrowia) nie zawsze można zapewnić dziecku 
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bezpieczeństwo i warunki do właściwego rozwoju w rodzinie biologicznej. W pieczy 

zastępczej umieszczonych było 3 dzieci z terenu naszej gminy, w tym: jedno dziecko w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej. Gmina jest 

zobowiązana do ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2020 

roku wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej wyniosły 17 948,50 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście zapewnia obsługę organizacyjno-

administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach przeciwdziałania przemocy                  

w rodzinie wszczęto procedurę Niebieskie Karty w 5 rodzinach i kontynuowano procedurę 

wszczętą w latach ubiegłych w 9 rodzinach. Zakończono procedurę Niebieskie Karty                    

w 5 rodzinach. 

W ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny wydano karty uprawniające do różnych 

ulg dla 9 uprawnionych rodzin wielodzietnych (z co najmniej trojgiem dzieci) oraz  5 kart dla 

nowego członka rodziny i 6 kart dla rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez 

względu na aktualny wiek dzieci.  

 

Świadczenia pieniężne wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                          

w Nowym Mieście w 2020 roku z zakresu zadań zleconych gminie: 

1. Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ – wypłacono 9688 

świadczeń wychowawczych dla dzieci z 520 rodzin na ogólną kwotę 4 809 787 zł; 

2. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka            

i zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono dla 311 rodzin na ogólną kwotę 1 090 947 zł;  

3. Świadczenia rodzicielskie – dla 27 osób na kwotę 173 629 zł (187 świadczeń); 

4. Świadczenia pielęgnacyjne – dla 40 osób na kwotę 857 296 zł (476 świadczeń); 

5. Specjalne zasiłki opiekuńcze – dla 1 osoby na kwotę 6 200 zł (10 świadczeń);  

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 43 osób uprawnionych z 30 rodzin na ogólną 

kwotę 220 385 zł (478 świadczeń); 

7. Świadczenie „Dobry start” (300+) – dla 541 dzieci z 375 rodzin na ogólną kwotę  162 150 zł. 

 

Dla czterech osób nieubezpieczonych wydano decyzje potwierdzające prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Liczba decyzji wydanych w 2020 r. 

(GOPS Nowe Miasto) 

 

 

Lp. 

 
 

Rodzaj decyzji 
 

 

Liczba wydanych decyzji – 2020 r. 
 

 

 

ogółem 

z tego: 

zaskarżone do 

SKO 

uchylone 

przez SKO 

utrzymane 

w mocy 

1. W sprawach świadczeń 

z pomocy społecznej 
 

169 
 

1 
 

0 
 

1 

2. W sprawie usług 

opiekuńczych 
6 0 0 0 

3. W sprawie umieszczenia 

w domu pomocy społecznej 
 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

4. 

 

W sprawie skierowania do 

Krajowego Ośrodka 

Mieszkalno-Rehabilitacyjnego 

dla Chorych na SM 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

5. W sprawie ubezpieczenia 

zdrowotnego 
 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

6. W sprawach świadczeń 

rodzinnych, opiekuńczych 

i funduszu alimentacyjnego 

 

458 

 

8 

 

7 

 

1 

7. W sprawach świadczenia 

wychowawczego 
 

2 

 

0 

 

0 

 

0 
 

Razem 
 

647 
 

9 
 

 

7 
 

 

2 

 

 

XI. INWESTYCJE, WODOCIĄGI, KANALIZACJA, DROGI I INNE 

 

Sieć dróg publicznych w Gminie Nowe Miasto stanowią drogi gminne, powiatowe                                       

i wojewódzkie. 

1. Drogi gminne o łącznej długości ok. 141,15 km stanowią uzupełnienie nadrzędnego układu 

drogowego gminy. Obsługują mniejsze wsie i zabudowę rozproszoną oraz stanowią 

połączenia między jednostkami osadniczymi i ułatwiają dojazdy do użytków rolnych. 

2. Drogi powiatowe o łącznej długości 74,2 km: 

 nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto (długość na terenie gminy 6,746 km), 

 nr 1248W Gołotczyzna – Zawady Stare –Nowe Miasto(długość na terenie gminy 7,660 

km), 

 nr 3043W Jurzynek – Gościmin – do drogi Ojrzeń – Nowe Miasto (długość na terenie 

gminy 11,16 km), 
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 nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn (długość na terenie gminy 8,890 km), 

 nr 3045W Władysławowo – Gawłowo – Cieksyn – do dróg i nr 571 (długość na terenie 

gminy 6,905 km), 

 nr 3046W Nowe Miasto – Cieksyn (długość na terenie gminy 6,080 km), 

 nr 3047W Wrona Stara – Joniec – Nowe Miasto (długość na terenie gminy 12,653 km), 

 nr 3048W Królewo – Miszewo (długość na terenie gminy 5,350 km). 

3. Drogi wojewódzkie o łącznej długości 15,4 km: nr 632 Płońsk (droga nr 10) – Nowe Miasto 

– Nasielsk – Dębe – Legionowo – Rembelszczyzna – Marki (klasy 2) i nr 620 Nowe Miasto 

– Strzegocin - Przewodowo – Parcele (klasy 2). 

Na bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się 141,15 km dróg, na remonty których w 2020 roku 

wydatkowano kwotę 121 278 zł.  

W 2020 roku wydano 65 decyzji i opinii w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele inne niż 

drogowe tj. umieszczanie urządzeń wodociągowych i urządzeń energetycznych, na wniosek  

osób fizycznych i przedsiębiorców. 

 

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykonują dwa 

przedsiębiorstwa Zakład Usług dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie i Zakład Komunalny                  

w Nasielsku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminie Nowe Miasto z usług wodociągowych 

korzystało 1656 gospodarstw domowych co stanowi 92% ogółu mieszkańców gminy. 

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę odbywa się z następujących ujęć: 

 Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Mieście - wybudowana w 1969 roku (dwie studnie, 

pierwsza - rok budowy 1969, głębokość 24,5m, wydajność 42m/h. Druga studnia - rok 

budowy 1982, głębokość 23,5m, wydajność 25m/h). Ze stacji zasilane są wodociągi                 

w 3 wsiach (Kadłubówce, Miszewie Wielkim oraz część Nowego Miasta). 

 Stacja Uzdatnia Wody w Gościminie Wielkim - wybudowana w 1994 roku, 

zmodernizowana w latach 2005-2006 (dwie studnie, pierwsza o głębokości 100 m, druga 

110 m). Ze stacji zasilane są wodociągi w 22 wsiach (Zawadach Starych, Gościminie 

Wielkim, Zasoniu, Karolinowie, Zawadach B, Czarnotach, Henrykowie, Wólce 

Szczawińskiej, Anielinie, Belinie, Szczawinie, Latonicach, Władysławowie, Janopolu, 

Jurzynie, Modzelach-Bartłomiejach, Miszewie B, Grabiu, Jurzynku, Kubicach, Nowym 

Mieście - Folwark, Gucinie) i pozostała część Nowego Miasta; 
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 Stacja Uzdatniania Wody w Cieksynie gmina Nasielsk, zasila wodociągi w 9 wsiach 

(Gawłowie, Gawłówku, Zakobieli, Tomaszewie, Żołędowie, Popielżynie Dolnym, 

Aleksandrii, Rostkach, Nowosiółkach); 

 Stacja Uzdatniania Wody w Klukówku gmina Świercze, zasila wodociąg we wsi 

Adamowo. 

 

GMINA NOWE MIASTO W 2020 ROKU REALIZOWAŁA ZARÓWNO 

INWESTYCJE WIELOLETNIE ORAZ JEDNOROCZNE: 

1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście – budowę 

rozpoczęto w 2018 roku, w 2020 roku w ramach zadania: 

 Zakończono budowę wiaty na agregat prądotwórczy, ukończono roboty technologiczne 

oraz zagospodarowano teren wokół oczyszczalni.  

 Wykonano rozruch technologiczny (uzyskano parametry ścieków zgodnie z przepisami 

prawa).  

 Wybudowano sieć kanalizacyjną na ulicach: Apteczna, Błonie, Bursztynowa, 

Browarna, Cicha, Ciechanowska, Długa, Dojazd, Gościmińska, Graniczna, 

Grunwaldzka, Kościelna, część Królewskiej, Kwiatowa, Leśna, Ludowa, Młodzieżowa, 

Nadrzeczna, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Piaskowa, część Płońskiej, Poprzeczna, 

Przechodnia, Przejazd, Słoneczna, Sosnowa, Targowa, Tartaczna, Tylna, część 

Warszawskiej, Waryńskiego, Wiejska, Wiatraczna, Wspólna, Zacisze, Zamkowa, 

Zakroczymska, część Zarynie, część Zawodzie, Zielony Rynek. 

 Zakończono roboty odtworzeniowe w zakresie naprawy nawierzchni dróg asfaltowych 

i gruntowych. Podłączono mechanicznie i uzbrojono przepompownie ścieków.  

 W dniu 05 maja 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowy oczyszczalni 

ścieków. W ramach zadania powstała oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna 

działająca w oparciu o nitryfikująco- denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją 

osadu. Ilość mieszkańców równoważnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia to 

około 2300 RLM. 

 W dniu 28 września 2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. ,,Budowa 

kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście".  

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka 
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wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona  Środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu”.  

Całkowity koszt realizacji zadania – 21 949 388,74 PLN.  

2. Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramach modernizacji boiska sportowego                     

w Nowym Mieście. Całkowity kosz zadania 204 549,00 zł, w 100% sfinansowany                    

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

3. Remonty cząstkowe dróg gminnych (potrójne utwardzanie nawierzchni bitumicznej na 

terenie gm. Nowe Miasto) – koszt całkowity 121 278,00 zł. 

4. Termomodernizacja pawilonu handlowego w miejscowości Nowe Miasto. W ramach 

zadania wykonano: 

 wymiana pokrycia dachowego - 55 451,84 zł, 

 zakup i montaż okien i drzwi – 9 944,55 zł. 

5. Gmina Nowe Miasto  przystąpiła do realizacji  projektu realizowanego w ramach 

działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: 

Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach w/w projektu 

właściciele budynków mieszkalnych pozyskają dofinansowanie na wymianę czynnika 

grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w wysokości 80% kosztów. Pozostałą 

część 20% pokrywa właściciel budynku. Dofinansowaniu podlega wymiana/modernizacja 

źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu 

grzewczego na źródła (systemy grzewcze) wykorzystujące paliwo gazowe lub kotły 

elektryczne, olejowe, spalające biomasę.  

W dniu 30 grudnia 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót 

budowlanych w ramach powyższego zadania. Realizację podzielono na części:  

 część I obejmuje: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie wymiany 

urządzeń grzewczych w 65 nieruchomościach w tym: - pieca zgazowującego drewno - 

1 szt; - pieca na palet - 6 szt. - kotłów kondensacyjnych gazowych wraz z zbiornikami 

zewnętrznymi na paliwo gazowe - 58 szt.  

 część II obejmuje: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie 13 instalacji 

systemów OZE w tym: - instalacji solarnych - 2 szt; - instalacji pomp ciepła o mocy     

2,5 kW - 1 szt; - instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid o mocy od 2,8 kW do 

7,5 kW - 10 szt.  
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6. Zakup i dostawa kosiarki bijakowej - 24 400,00 zł. 

7. Zakup i montaż 4 szt. solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa                 

Nowe Miasto - dofinansowane ze środków własnych budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2020". Całkowita wartość zadania 22 000,00 zł w tym pomoc finansowa           

z budżetu Województwa 10 000,00 zł, środki własne 12 000,00 zł. 

8. Zakup i montaż 7 szt. solarnych lamp oświetleniowych (6 szt. w miejscowości Czarnoty 

i 1 szt. w miejscowości Grabie) – koszt całkowity 33 333,36 zł. 

9. Modernizacja monitoringu na targowisku gminnym w miejscowości Nowe Miasto - 

koszt zadanie 12 275,40 zł. 

10. Zakup i montaż  kamer monitoringu wizyjnego w parku przy ul. Główny Rynek                

w Nowym Mieście -  24 378,60 zł. 

11. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy          

Nowe Miasto (unieszkodliwiono 67,100 Mg wyrobów zawierających azbest) - koszt 

całkowity zadania 29 494,48 zł, dotacja z WFOŚIGW  26 838,00 zł.  

12. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach i typu Big Bag (z terenu gminy odebrano 12,981 Mg odpadów                                

z 26 gospodarstw rolnych). Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 386,65 zł. 

 

XII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

Zasób mieszkaniowy Gminy w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległ zmianie. W jego 

skład wchodzą 3 budynki stanowiące własność Gminy Nowe Miasto, w których znajduje się 

14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 600,5 m2, wyposażone w wodociąg, kanalizację 

i centralne ogrzewanie. 

W 2020 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

1. Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 15 A - 3 mieszkania o łącznej powierzchni 134 m2,                

o przeciętnej liczbie izb 3. 

2. Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 15 B - 8 mieszkań o łącznej powierzchni 288 m2,                     

o przeciętnej liczbie izb 3. 

3. Nowe Miast, ul. Ciechanowska 17 - 3 mieszkania o łącznej powierzchni 178,5 m2,                    

o przeciętnej liczbie izb 4. 
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła - 42,0 m2, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca zasobu mieszkaniowego – 26,0 m2. Wszystkie wyżej wymienione lokale                    

są zamieszkałe. 

W 2020 roku: 

 nie dokonano sprzedaży lokali, 

 nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych 

będących w zasobach mieszkaniowych, 

 nie dokonano remontu mieszkań, 

 nie wypłacono dodatków mieszkaniowych (brak wniosków) 

 

XIII. EDUKACJA 
 

W roku 2020 Gmina Nowe Miasto była organem prowadzącym dla dwóch placówek 

oświatowych: Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście oraz Zespołu 

Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, w skład którego wchodzi: Szkoła 

Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I stopnia.  

 

 

LICZBA DZIECI/UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO POSZCZEGÓLNYCH 

PLACÓWEK 

wg SIO – stan na dzień 30 września 2020 Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście 116  5 

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście 348 18 

Szkoła Podstawowa 310 16 

Liceum Ogólnokształcące 38 2 

Branżowa szkoła I stopnia - - 
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OBWODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Lp. Nazwa szkoły 
Miejscowości należące do obwodu  

danej jednostki 

1. 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  

im. Integracji Europejskiej  

w Nowym Mieście 

Adamowo, Anielin, Belin, Czarnoty, Gościmin 

Wielki, Grabie, Gucin, Henrykowo, Janopole, 

Jurzyn, Jurzynek, Kadłubówka, Karolinowo, 

Kubice, Latonice, Miszewo B, Miszewo 

Wielkie, Modzele-Bartłomieje, Nowe Miasto, 

Nowe Miasto-Folwark, Przepitki, Rostki, 

Salomonka, Szczawin, Władysławowo, Wólka 

Szczawińska, Zasonie, Zawady B, Zawady 

Stare 

 

Dzieci z miejscowości: Gawłowo, Nowosiółki, Zakobiel, Żołędowo, Tomaszewo, Aleksandria, 

Popielżyn Dolny realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Cieksynie zgodnie         

z Porozumieniem międzygminnym Nr 1/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.  

 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół  

im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście 

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili uczniowie klasy VIII a i VIII b szkoły podstawowej, 

łącznie 32 osoby. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy 

ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka 

polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 

 

Przedmiot 
Średni wynik SP                

w Nowym Mieście 

Średni wynik  

w powiecie 

Średni wynik           

w woj. maz. 

Średni wynik  

w kraju 

Język polski 62 % 56 % 62 % 59 % 

Matematyka 40 % 39 % 51 % 46 % 

Jęz. angielski 48 % 29 % 59 % 54 % 

Jęz. rosyjski 33 % 45 % 47 % 48 % 
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Wyniki egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym 

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 11-stu absolwentów liceum ogólnokształcącego 

(8 osób uzyskało świadectwo dojrzałości). Egzaminu w części ustnej, ze względu 

na sytuację epidemiczną w kraju, nie przeprowadzano. Wszyscy ubiegający się o świadectwo 

dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin maturalny z następujących przedmiotów: język 

polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny (angielski lub rosyjski). Ponadto 

absolwenci obowiązkowo przystępowali do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym.  

 

Średnie wyniki tegorocznych absolwentów z poszczególnych przedmiotów 

obowiązkowych oraz odsetek sukcesów w części pisemnej. 

Przedmiot 

Średni wynik LO 

w Nowym 

Mieście 

Średni 

wynik w 

powiecie 

Średni wynik 

w woj. maz. 

Średni wynik  

w kraju 

Język polski  44,73 % 55,51 % 54,49 % 52 % 

Matematyka  42,91 % 53,23 % 55,24 % 52 % 

Jęz. angielski 83 % 67,18 % 73,57 % 71 % 

Jęz. rosyjski  72 % 60,93 % 57,57 % Brak danych 

 

 

Średnie wyniki tegorocznych absolwentów z poszczególnych przedmiotów dodatkowych 

na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.  

 

Przedmiot Średni wynik   LO 

w Nowym Mieście 

 

Średni wynik w woj. 

mazowieckim 

Język polski 100 % 61,58 % 

Język angielski 50,50 % 59,52 % 

Język rosyjski  56 % 67,57 % 

Geografia  25 % 24,82 % 

Biologia 45 % 44,15% 

Wiedza o społeczeństwie 15 % 34,77 % 

Chemia 5 % 39,88 % 
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LICZBA NAUCZYCIELI WG. STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO, 

ORAZ LICZBA POZOSTAŁYCH ZATRUDNIONYCH OSÓB 

 

wg SIO – stan na dzień  

30 września 2020 

Liczba nauczycieli wg stopnia 

awansu zawodowego 
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Zespół Szkół im. Integracji 

Europejskiej w Nowym Mieście 
0 0 1 4 35 40 39,54 11 

Przedszkole Samorządowe  

im. Misia Uszatka w Nowym Mieście 
0 1 1 5 3 10 8,09 10 

ŁĄCZNIE 0 1 2 9 38 50 47,63 21 

 

 

OSIĄGNIĘCIA, PROJEKTY  ORAZ WAŻNE WYDARZENIA 

 

1. Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście 

W związku panującą sytuacją pandemia Covid-19 uczniowie  Zespołu Szkół w roku 2020 

nie brali udziału w zawodach sportowych oraz konkursach szkolnych. 

 

2. Ważne wydarzenia w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju – uroczystości szkolne zostały ograniczone do 

minimum, zmienił się również ich zasięg i forma realizacji. 

 

Uroczystość / 

okoliczność 
Forma realizacji 

Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Udział 

szkoły/ klas 

Ślubowanie 

klas I SP  
Apel 1 września Wych . klas I 

ISP 

 

„Bezpieczna droga 

do szkoły” 

Pogadanka 

z policją w strefie 

chillout  

Wrzesień  
E. Dzięgielewska  

 

SP klasy I-III 

 

„Uroczystość św. 

Stanisława Kostki- 

patrona dzieci i 

młodzieży” 

 

Metoda projektu  Wrzesień  
A.Wróblewska 

A. Radecka 
Zespół Szkół 
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Wybory opiekuna 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Wykorzystanie 

narzędzia FORMS 
do końca września 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

SP, LO, 

 

Sprzątanie świata 
Porządkowanie 

terenów szkolnych  
Wrzesień  

G. Arczewska 

E. First 

G. Bilińska 

Wytypowane 

klasy i 

uczniowie 

Warsztaty 

wikliniarskie  
Warsztaty  5 października  

E. Jakubowska 

A. Marczuk  

I. Żarek 

Społeczność 

szkolna i 

lokalna 

 

Dzień Edukacji 

Narodowej 
Metoda projektu 13 października 

 

 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego  LO 

i SP 

SP 

LO 

Światowy Dzień 

Żywności i walki z 

głodem 

Metoda projektu październik Koło wolontariatu 

SP LO 

 

 

 

Rocznica 

Odzyskania 

Niepodległości 

 

Metoda projektu 12 listopada 

G. Smukowska 

E. Chyczewska 

 

Zespół Szkół 

 

Wigilijny turniej 

piłki siatkowej 

nauczycieli powiatu 

płońskiego  

 

Udział Grudzień  

K. Kozłowski  

n-le wychowania 

fizycznego 

Zespół Szkół 

Jasełka Metoda projektu  21 grudnia Zespół n-li religii 
SP  

LO  

Podzielmy się 

opłatkiem Spotkania 

wigilijne 

Wigilie klasowe – 

na godzinie wych. 

Forma lekcji o 

tematyce 

świątecznej. 

14-18 grudnia Wychowawcy SP,  LO,  

 

 

3. Ważne wydarzenia oraz udział w uroczystościach dzieci z Przedszkola Samorządowego 

im. Misia Uszatka w Nowym Mieście: 

1) Udział pracowników przedszkola w biegach charytatywnych organizowanych przez 

Stowarzyszenie Płońscy Patrioci „Kwartet biegowy” – dla Frania i Gabrysia; 

2) Pasowanie na przedszkolaka; 

3) Dzień Przedszkolaka na sportowo – zawody sportowe dla wszystkich grup 

przedszkolnych; 

4) Akcja MEN „Pod biało-czerwoną”; 

5) Świąteczna paka dla bezdomniaka- zbiórka jedzenia dla psów; 
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6) Sadzimy tlen- sadzenie drzewek na terenie przedszkola- współpraca z Nadleśnictwem 

oraz Fundacją Arka; 

7) Konkurs ekologiczny – Ekologiczna ozdoba choinkowa; 

8) Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez katedrę Zoologii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Zdobycie wyróżnienia – nagroda karmnik dla ptaków; 

9) Zbiórka baterii – współpraca z firmą Reba- prezent w postaci serii książeczek                              

o przyrodzie; 

10) Impreza przedszkolna Ciacho i herbatka u Misia Uszatka; 

11) Spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat bezpiecznego poruszania się po drodze – 

WORD Warszawa; 

12) Organizacja spotkania z pensjonariuszami DPS Karolinowo; 

13) Bal Karnawałowy; 

14) Udział dzieci w Orlen Przedszkoliada TOUR 2020; 

15) Dzień babci i Dziadka; 

16) Jasełka 2020; 

17) Udział w konkursie „Moje wędrówki po lesie”- Nadleśnictwo- I miejsce w kategorii 

przedszkola. 

4. Projekty realizowane w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka                                

w Nowym Mieście 

1) Udział nauczycieli, rodziców oraz dyrekcji w projekcie Szkoła Myślenia Pozytywnego 

– komunikacja bez przemocy i mediacje  w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci 

i młodzieży; 

2) Zbiórka kasztanów dla danieli – współpraca z Nadleśnictwem oraz Radą Rodziców; 

3) Przedszkolne Koło Wolontariatu - przybliżenie dzieciom idei wolontariatu; 

4) Innowacja pedagogiczna – Dzień Jeża – we współpracy z Nadleśnictwem i Radą 

Rodziców. Zbudowanie domków dla jeży przez rodziców. 

5. Projekty realizowane w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej  w Nowym Mieście: 

1) ,,Erasmus+” - międzynarodowy projekt edukacyjnym. Realizacja projektu obejmuje 

lata 2019 – 2021, placówki partnerskie dla Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej       

w Nowym Mieście to szkoły z Hiszpanii i Grecji.  Uczniowie klas licealnych brali 

czynny udział w projekcie poprzez pisanie prac projektowych w języku angielskim,         

a uczniowie szkoły podstawowej wykazali się w międzynarodowym konkursie na logo 

projektu. Odbywały się spotkania z grupą projektową nauczycieli z Grecji i Hiszpanii 
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podczas mobilności w Zespole Szkół w Nowym Mieście. W dniach od 3 do 7 lutego 

2020 roku, odbyło się trzecie spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich z Jerez de         

la Frontera oraz z Palekastro. Nauczyciele z trzech krajów spotkali się aby realizować 

działania projektowe, do których należały następujące aktywności: 

 budowanie narzędzi do pracy z młodzieżą z zakresu tolerancji, równouprawnienia. 

Pozostałe spotkania to: 

 styczeń 2020 – drugie seminarium grup projektowych w Jerez de la Frontera  

w Hiszpanii. 

2) Uczniowie i nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020 realizowali międzynarodowe 

wideokonferencje z uczniami i nauczycielami 144 Liceum w Kijowie, Ukraina. 

3) W lutym 2020 r, został złożony wniosek projektowy w ramach Polsko-Ukraińskiej 

Rady Wymiany Młodzieży działającej przy FRSE. Wniosek przeszedł pozytywnie 

pierwszy etap, jednak w związku z pandemią, szkoła otrzymała warunek bezwzględny 

– realizacja projektu wyłącznie w „wirtualnej rzeczywistości”. Po konsultacjach ze 

szkołą partnerską zdecydowano o rezygnacji z takiej formy realizacji. Wniosek zostanie 

złożony ponownie w bieżącym roku szkolnym, tak aby możliwa była wymiana 

młodzieży. 

4) „Aktywny w szkole – kreatywny w życiu” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.  

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną poprzez: 

 wyposażenie szkolnej pracowni matematyczno-przyrodniczej, 

 wyposażenie szkoły w sprzęt TIK, w tym zakup pomocy do zajęć z robotyki (zestaw 

komputerowy – 8 szt., laptop – 5 szt., drukarka laserowa – 1 szt., tablet – 9 szt., 

klocki do robotyki /zestaw bazowy z oprogramowaniem - 4 szt., tablet do 

sterowania robotami – 9 szt., moduł bluetooth – 4 szt., akumulator – 4 szt., gra 

edukacyjna do nauki programowania – 5 szt.), 

 wyposażenie szkoły w sprzęt dla uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 

(pomoce dydaktyczne dla logopedy i pedagoga szkolnego).  
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W ramach projektu wsparciem objęci zostali uczniowie szkoły podstawowej. Celem 

głównym projektu było podniesienie ich kompetencji kluczowych i umiejętności 

poprzez udział w: 

 zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych, 

 zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy 

uniwersalne w obszarze innowacyjności, 

 zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz postawy uniwersalne w obszarze pracy 

zespołowej oraz rozwiązywania problemów, 

 zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w obszarze robotyki                                 

z programowaniem oraz postawy uniwersalne w obszarze umiejętności uczenia się, 

krytycznego myślenia, rozumowania, kreatywności, umiejętności współpracy, 

przedsiębiorczości, 

 zajęciach dla uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (w tym 

niepełnosprawnych). 

Projekt zakładał także wsparcie dla nauczycieli poprzez przeprowadzenie szkoleń, które 

miały na celu podniesienie atrakcyjności zajęć a także wspomóc nauczycieli w pracy         

z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. W ramach projektu 

przeprowadzono 7 szkoleń dla nauczycieli.  

5) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym 

Mieście została doposażona w 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 

akcesoriami (mysz, zestaw słuchawkowy, torba, router do Internetu). 

6) „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 

im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście została doposażona w: 17 szt. laptopów 

wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami (mysz, zestaw słuchawkowy, torba, router 

do Internetu). 
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REMONTY, PRZEGLĄDY  (RODZAJ ORAZ KOSZT) 

Remonty przeprowadzone w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej                                         

w Nowym Mieście: 

 

Lp. 

 

Nazwa usługi/zakupu 
Kwota 

finansowana przez 

Zespół Szkół 

Kwota 

finansowana 

przez Radę 

Rodziców 

Remont korytarza i wejścia na parterze budynku szkoły 

1 Materiały do wyrównania ścian na dolnym 

korytarzu 
3 223,22 zł  

2 Artykuły malarskie: farby itp.  4 573,81 zł 

3 Prace malarskie na dolnym korytarzu 519,80 zł 6 999,93 zł 

4 Prace malarskie na dolnym korytarzu  13 999,86 zł  

5 Artystyczne prace malarskie na  ścianie 

wejściowej na korytarzu szkoły LOGO 
2 000,00 zł  

6 Drzwi z PCV wraz z montażem (sala gimn)  3 800,00 zł 

Wymiana lamp oświetleniowych na parterze budynku szkoły 

1 Lampy led i świetlówki  7 807,77 zł 

2 Zakup i montaż opraw oświetleniowych w 

sekretariacie szkoły oraz w gabinecie 

dyrektora 

1 475,00 zł  

3 Naprawa oświetlenia wraz z materiałem  5 071,84 zł 

4 Zakup i montaż opraw oświetleniowych na 

dolnym korytarzu szkoły 
5 533,11 zł  

5 Zakup i montaż opraw oświetleniowych w 

salach lekcyjnych na hali sportowej 
2 754,00 zł  

Naprawy wyposażenia szkoły 

1 Naprawa maszyny wykorzystywanej  do 

prac porządkowych na hali sportowej 
3 186,32 zł 

 

2 Naprawa rejestratora do monitoringu 

odpowiadającego za przetwarzanie i zapis 

obrazu z kamer 

260,00 zł 

 

Zakupione wyposażenie  

1 Czujniki gazu i dymu 697,41 zł  

2 Zgniatarka do butelek plastikowych 418,00 zł  

3 Dzwonek elektryczny 231,00 zł  

4 Ławka korytarzowa  6 810,88 zł  

5 Ławka  - wejście 1 522,00 zł  

6 Oparcia do krzeseł uczniowskich ( 24 szt) 1 074,76 zł  

7 Gablota informacyjna 923,60 zł  

8 Flipchart magnetyczny 359,16 zł  

9 Tablica informacyjna 199,49 zł  
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10 Tablica suchościeralna 717,00 zł  

11 Tablica sucho ścieralna magnetyczna 193,60 zł  

12 Router, serwer do poczty służbowej 367,87 zł  

13 Drewniana mapa LED  1 900,00 zł 

14 Zegary ścienne/ strefy czasowe  214,95 zł 

15 Zasilacz awaryjny  354,95 zł 

16 Pojemnik  do  segregacji  nieczystości 

stałych 

851,16 zł 
 

17 Szafki ubraniowe szkolne -10 szt 9 003,60 zł 1 604,00 zł 

18 Poręcze ścienne  243,16 zł 

19 Fotele do biurek 981,54 zł  

20 Zasłony i firany 277,53 zł  

21 Krzesła  1 990,02 zł  

22  Żaluzje wraz z montażem (kadry) 870,00 zł  

23  Flagi masztowe 412,00 zł  

24 Tablica upamiętniająca wydarzenia szkol 2 091,00 zł  

25 COVID -19  

Tablice informacyjne Covid19 

Środki dezynfekujące – żel do rąk 

Osłona z ochronna 

Szafka łazienkowa do dezynfekcji 

Stojak do dezynfekcji 

 

237,55 zł 

1 628,72 zł 

364,00 zł 

600,01 zł 

422,00 zł 

 

Pomoce dydaktyczne 

1 Przyrządy  geometryczne 304,00 zł  

2 Magnetofony  628,00 zł  

3 Etui na laptopy 420,00 zł  

Nagrody dla uczniów 

1 Książki - nagrody dla uczniów na 

zakończenie roku szkolnego 

 
2 050,00 zł 

2 Statuetki - nagrody dla uczniów na 

zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

 
812,78 zł 

 

Potrzeby placówki :  

 remont bloku żywieniowego, 

 wymiana posadzki na  klatce schodowej, 

 remont pomieszczeń w piwnicach szkoły, 

 profesjonalna konserwacja podłogi na hali sportowej, 
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Remonty przeprowadzone w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym 

Mieście: 

Remont Sali Motylki (zakup paneli, wymiana podłogi, malowanie) 2 103,45 zł 

Zakup paneli do Sali Biedronek 2 556,20 zł 

 

Zakupiono komputer do Sekretariatu Przedszkola za kwotę 2 420,00 zł. 

Ze środków Rady Rodziców zakupiono meble do Sali Motylków za kwotę 12 000,00 zł.  

 

Przeglądy przeprowadzone w Zespole Szkół oraz Przedszkolu Samorządowym 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej oraz                   

w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka przeprowadzono przeglądy budynków                            

i obiektów mające na celu m.in. sprawdzenie stanu technicznego oraz ocenę ich przydatności 

do użytkowania: 

Zespół Szkół 

Lp. Rodzaj przeglądu Kwota 

1. Przegląd stanu technicznego elementów budynku narażonych na 

szkodliwe wpływy atmosferyczne. 
1 353,00 zł 

2. Przegląd i konserwacja kotłów centralnego ogrzewania 

(kotłownia w budynku Samorządowego Przedszkola) 
3 444,00 zł 

3. Badanie urządzeń ciśnieniowych w kotłowni przeprowadzone 

przez UDT. 
500,00 

700,00 

4. Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu pożarniczego 

(budynek szkoły, hali sportowej, kotłowni c.o). 
934,80 

5. Przegląd placu zabaw. 959,40 

6. Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych 1 205,00 

7. Roczna kontrola stanu technicznego obiektu (budynek szkoły, 

hala sportowa, tereny wokół). 
Komisja szkolna 

 

Przedszkole Samorządowe 

 

Lp. Rodzaj przeglądu Kwota 

1. Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu pożarniczego 381,30 zł 

2. Kontrola stanu technicznego obiektu 1 599,00 zł 

3.  Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych 516,60 zł 

4. Elektromechanika (Dźwig, windy) 615,00 zł 

 

Na bieżąco prowadzone są kompleksowe przeglądy wszystkich pomieszczeń w budynku 

szkoły i przedszkola oraz hali sportowej, pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia               

z zakresu bhp. W celu wzmożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły zarówno             



96 
 

na terenie szkoły, placu zabaw, kompleksie boisk Orlik oraz budynku Zespołu Szkół 

funkcjonuje monitoring. 

 

ZDALNE NAUCZANIE 

Rok szkolny 2019/2020 w związku z wprowadzonym stanem epidemii był szczególnie trudny. 

Działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze, mające na celu zminimalizowanie skutków 

epidemii objęły min. zawieszenie zajęć w szkołach. Na podstawie rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty           

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, wprowadzono          

w placówkach oświatowych zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. W związku z powyższym nauczyciele placówek oświatowych z terenu Gminy      

Nowe Miasto komunikowali się z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego, poczty           

e-mail oraz popularnych komunikatorów społecznościowych.  

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście wprowadził 

narzędzie do realizacji zajęć lekcyjnych -  komunikator Microsoft Teams. Dla wszystkich praca 

i nauka w tej formie była ogromnym wyzwaniem czasowym oraz organizacyjnym. 

 

 

WYDATKI NA PROWADZENIE POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK: 

 

 
Zespół Szkół 

im. Integracji Europejskiej 

w Nowym Mieście 

Przedszkole 

Samorządowe 

im. Misia Uszatka 

w Nowym Mieście 

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 4 099 751,40 zł 989 283,00 zł 

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 201 956,61 zł 32 074,40 zł 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 220 509,50 zł 47 000,00 zł 

Wynagrodzenia bezosobowe 19 493,12 zł 26 640,30 zł 

Żywność 7 808,99 zł 64 725,77 zł 

Pozostałe wydatki 590 241,00 zł 120 071,34 zł 

RAZEM: 
5 139 760,62 zł 1 279 794,81 zł 

6 419 555,43 zł 
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Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście: 

 

Wydatki          – 1 279 794,81 zł 

Dochody w tym:          

           78 473,45 zł  opłaty za wyżywienie 

                        –      11 738,00 zł  pobyt w przedszkolu tzw. 1zł 

                        –    123 883,00 zł  dotacje celowe z budżetu państwa 

                        –    256 171,49 zł  subwencja oświatowa na dzieci 6-letnie 

           13 027,12 zł  zwrot zapłaconych składek ZUS      

                                                    otrzymanych w ramach tzw. tarczy     

                                                    antykryzysowej 

–  22 898,23 zł  zwrot kosztów za pobyt dzieci w  

przedszkolu spoza terenu gminy 

-            3,52 zł    odsetki od środ. na rach. bankowych 

       506 194,81 zł 

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu – 11 032,71 zł 

Udział budżetu gminy w kosztach utrzymania przedszkola – 773 600,00 zł. 

 

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście: 

Wydatki          –        5 139 760,62 zł 

Dochody         –                  27 163,79 zł 

Subwencja oświatowa –  3 652 304,51 zł  

Udział budżetu gminy w kosztach utrzymania Zespołu Szkół – 1 460 292,32 zł. 

 

Łącznie wydatki poniesione na funkcjonowanie placówek oświatowych –  6 419 555,43 zł 

Łącznie dochody   –   4 185 663,11 zł 

Udział budżetu w kosztach utrzymania placówek oświatowych  –  2 233 892,32 zł 

 

Dowóz uczniów do szkół (w tym dzieci niepełnosprawnych) – 142 722,12 zł 

Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy, a zamieszkałych na 

terenie gminy –  44 832,78 zł  

Łącznie wydatki poniesione na oświatę – 6 607 110,33 zł 

Wydatki budżetowe za rok 2020 – 32 868 426, 93 zł 

Udział budżetu w kosztach przeznaczonych na oświatę to 20%. 
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XIV. OŚRODKI KULTURY, BIBLIOTEKA 

 

W 2020 roku w Gminie Nowe Miasto funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury                                   

w Nowym Mieście oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Nowym Mieście znajdujący się                            

w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy. 

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście z siedzibą przy ul. Browarnej 5 będący 

samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisany jest do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminę Nowe Miasto pod pozycją             

Nr 1 oraz posiada własny statut nadany uchwałą Nr VIII/40/94 Rady Gminy Nowe Miasto             

z dnia 30 grudnia 1994 roku, zmienioną Uchwałą Nr 132/XVII/01 Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 25 kwietnia 2001 roku. W strukturze GOK funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. 

W 2020 roku ze względu na epidemię COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury zorganizował tylko 

w lutym Koncert Noworoczny – kolędy, pastorałki oraz ferie dla dzieci (zajęcia plastyczne, gry 

planszowe, mistrz pięknego czytania, quizy).  

 

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku: 

 dyrektor GOK – 1 etat, 

 bibliotekarz – 1 etat, 

 główny księgowy – ¼ etatu. 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w 2020 roku funkcjonowała sekcja muzyczna zrzeszająca 

około 12 dzieci. GOK zapewniał również instruktora muzyki dla zespołu „Warto Żyć” 

działającego przy Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście.   
  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 15 020 woluminów, zaś na  koniec roku   

14 932 woluminów (zbiory były ubytkowane - 558 ubytków). 

Stan czytelników na początku 2020 roku wynosił 418, zaś na koniec roku – 336. Liczba 

czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2020 roku wynosiła 7,4. W ciągu roku 

w Gminnej Bibliotece Publicznej odnotowano 649 odwiedzin,  3982 wypożyczeń oraz 34 

udostępnienia księgozbiorów na miejscu. (Odnotowano duży spadek wypożyczeń w związku  

z pandemią COVID-19 i czasowym zamknięciem biblioteki).  W 2020 roku  Gminna Biblioteka 

Publiczna wzbogaciła swoje zbiory o 470 woluminów. Zakupiono nowości wydawnicze               

i literaturę dziecięcą, wzbogacając księgozbiór. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano kwotę    

w wysokości 12 308,57 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

https://www.gov.pl/web/kultura/


99 
 

w ramach Wieloletniego Programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"                            

w wysokości 4 308,00 zł. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii           

(Dz. U. z 2020 r. poz. 566 z późn. zm.), samorząd Gminy Nowe Miasto wprowadził 

ograniczenia w działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście w celu 

minimalizacji negatywnych skutków epidemii. Działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze 

objęły m.in.: zawieszenie zajęć świetlicy integracyjnej. 

Pracownia zajęciowa nadal była udostępniana na potrzeby Koła Emerytów, Rencistów                    

i Inwalidów w Nowym Mieście jednak sporadycznie w zależności od potrzeb. 

 

Sala rekreacyjno-widowiskowa udostępniana była na: 

 spotkania okolicznościowe organizowane przez mieszkańców gminy – 14 razy, 

 walne zgromadzenia, spotkania świąteczne i inne okolicznościowe organizowane przez 

koła i stowarzyszenia działające na terenie gminy – 7 raz, 

 spotkania grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików – 14 razy, 

 szkolenia dla rolników – 4 razy, 

 organizację pomocy przez GOPS w ramach Banku żywności- 2 razy, 

 Sesje Rady Gminy Nowe Miasto – 9 razy, 

 Bezpłatne badanie wzroku – 2 razy, 

 Koncert Noworoczny zorganizowany przez GOK i koncert na Dzień Kobiet zorganizowany 

przez Urząd Gminy – 2 razy, 

 bale zorganizowane przez Rady Rodziców działające w Zespole Szkół im. Integracji 

Europejskiej w Nowym Mieście i Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka                           

w Nowym Mieście – 2 razy, 

 studniówkę młodzieży z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście – 1 

raz, 

 debaty, prezentacje społeczne - 3 razy. 
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XV. TRANSPORT 

 

Na terenie Gminy Nowe Miasto usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2020 

roku zapewniało Starostwo Powiatowe w Płońsku. Do dnia 30.06.2020 r. firmy zewnętrzne 

świadczyły 5 kursów na trasie Nowe Miasto → Płońsk, Płońsk → Nowe Miasto.  

Od września 2020 r. na terenie powiatu płońskiego, w tym na trasie Nowe Miasto → Płońsk, 

Płońsk → Nowe Miasto,  przewóz osób w ramach transportu zbiorowego realizowany był przez  

prywatnych przedsiębiorców:  

1. DAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane Daniel Żmijewski 

ul. Polna 31, 09-120 Nowe Miasto 

2. SANIMAX-TRANSPOR S.C. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska 

Ul. Sokołowska 9/286, 01-142 Warszawa 

 

XVI. PRZEDSIĘBIORCY 

 

Według danych Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie      

Nowe Miasto na dzień 1 stycznia 2020 roku zarejestrowanych było 180 przedsiębiorców dla 

których Gmina Nowe Miasto była głównym miejscem wykonywania działalności 

gospodarczej. W roku 2020 dokonano 29 nowych wpisów. Najczęstszy przedmiot to: 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

 obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

 transport drogowy towarów, 

 działalność wspomagająca edukację, 

 specjalistyczne roboty budowlane, 

 wykonywanie instalacji elektrycznych, 

 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.  

W 2020 roku wyrejestrowano 13 przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. 

Przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów była: 

 działalność logopedyczna, 

 wykonywanie instalacji budowlanych, 

 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

 produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 
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 pozyskiwanie drewna, 

 sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach, 

 sprzedaż internetowa, 

 stosunki międzyludzkie i komunikacja, 

 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych, 

 transport drogowy towarów, 

 działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

 działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku 18 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, na dzień 31 grudnia 2020 roku – 16 podmiotów. Przyczynami spadku ilości 

podmiotów posiadających zezwolenie była likwidacja punktu sprzedaży. W 2020 roku nie 

cofnięto żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

XVII. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

Do Urzędu Gminy Nowe Miasto w 2020 roku wpłynęły 73 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. Dotyczyły one:  

1. Adresu internetowego dla rejestru umów Urzędu Gminy. 

2. Przedłożenia sprawozdania za 2019 r. z wysokości wynagrodzeń nauczycieli. 

3. Ilości opraw oświetleniowych na terenie gminy, kosztów jednostkowych energii, 

konserwacji. 

4. Ilości zwierząt, które trafiły do schronisk w 2018 i 2019 roku. 

5. Raportu o stanie Gminy. 

6. Prac z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu. 

7. Sposobu i skutków wykonywania zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 

wyłapywanie”. 

8. Systemu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa w urzędzie. 

9. Świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych. 

10. Systemu Bezpieczeństwa Informacji. 

11. Podziału subwencji oświatowej, projekt Posiłek w szkole i w domu. 

12. Wykazu placówek oświatowych, które mogą składać wniosek o dofinansowanie w ramach 

podziału 0,4% rezerwy. 
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13. Wydanych decyzji środowiskowych i warunków zabudowy w zakresie odnawialnych 

źródeł energii. 

14. Przyczyn i ilości zgonów w miesiącach marzec 2019 i 2020. 

15. Opracowania cyfrowych arkuszy map topograficznych. 

16. Spisu ludności oraz ilości deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. 

17. Listy oficjalnych adresów a-mail do komunikacji zdalnej z jednostkami pomocniczymi. 

18. Energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii. 

19. Budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu obywatelskiego. 

20. Prognozy zapotrzebowania na kruszywa, pytanie o wielkość poniesionych kosztów i 

planowanych kosztach na budowę  remonty dróg. 

21. Wydanych decyzji, warunków zabudowy dla instalacji fotowoltaicznych i turbin 

wiatrowych. 

22. Systemu informacji prawnej. 

23. Elektro mobilności – wypełnienie ankiety. 

24. Decyzji o warunkach zabudowy decyzji dla farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. 

25. Odpowiedzi na pismo Starosty Płońskiego dot. planowanych na 2020 rok imprez nad 

zalewem. 

26. Realizacji wniosków zawartych w piśmie Ministerstwa Klimatu  w zakresie akustycznego 

standardu środowiska. 

27. Konkursu na stanowisko sekretarza  Urzędu Gminy oraz karalności na stanowiskach 

urzędniczych. 

28. Audytów wewnętrznych Urzędu Gminy. 

29. Oczyszczalni ścieków, środków używanych do uzdatniania i ochrony wody oraz                         

o zbiornikach rekreacyjnych. 

30. Pracy Straży Gminnej. 

31. Działań Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Socjalnych. 

32. Listy wójtów, zastępców wójta, członków zarządu gminy, sekretarza, przewodniczących 

rady gminy z lat 1990-2020. 

33. Wykorzystywanych w gminie instrumentów wspierania podmiotów gospodarczych                   

i ludności w warunkach pandemii – ankieta. 

34. Sprzętu komputerowego oraz systemów operacyjnych, programów komputerowych, 

serwerów będących w posiadaniu Urzędu Gminy. 

35. Protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.07.2020. 
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36. Corocznych sprawozdań przekazywanych do GUS, OS-3, OS-5, M-06, RRW-2. 

37. Gminnego programu ochrony zabytków. 

38. Pieczątek używanych w Urzędzie Gminy, z wyłączeniem pieczątek imiennych, 

nagłówkowych i urzędowych. 

39. Systemów dla sygnalistów oraz sposobu zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie – ankieta. 

40. Imprez masowych – imprezy nad Zalewem Nowomiejskim. 

41. Pisma z Ministerstwa Klimatu i imprez nad Zalewem Nowomiejskim. 

42. Sprawozdania rocznego za 2019 rok z działalności Komisji Rewizyjnej. 

43. Imprez masowych nad Zalewem Nowomiejskim. 

44. Umów zawartych w podmiocie odławiania i transportu zwierząt bezdomnych, pomocy 

zwierzętom dzikim latach 2020, 2019, 2018, 2017. 

45. Wierzytelności jakie posiada gmina Nowe Miasto. 

46. Wymagań dostosowania treści internetowych przez podmioty publiczne do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

47. Środków do dezynfekcji zakupionych przez Urząd Gminy Nowe Miasto. 

48. Zadań w obszarze zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi zasób 

komunalny Gminy. 

49. Organizacji letnich imprez masowych nad Zalewem Nowomiejskim. 

50. Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w jednostce samorządu terytorialnego. 

51. Zawartych umów w przedmiocie opieki, udzielania pomocy, odławiania, transportu do 

schroniska bezdomnych zwierząt. 

52. Wykazu mieszkańców, Rejestru wyborców, Ewidencji Ludności. 

53. Ilości grzywien w drodze postępowania mandatowego przez Straż Gminną. 

54. Funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” na terenie Gminy      

Nowe Miasto. 

55. Skanu umów na usługi prawne zawarte przez Urząd Gminy Nowe Miasto. 

56. Warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Gminę Nowe Miasto. 

57. Rozwiązań cyfrowych, jakie oferuje mieszkańcom Urząd Gminy. 

58. Przekazania ustaleń pokontrolnych w ramach kontroli podmiotu EKO-MAZ Sp. z o.o.. 

59. Nazwy podmiotu dostarczającego system informacji prawnej, jego wersję, ilość dostępów, 

okres dostępności. 

60. Prac Żydowskiej Komisji Śledczej nt. cmentarzy, nieruchomości żydowskich na terenie 

gminy. 
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61. Uchwały w sprawie ograniczeń w zakresie zamykania/otwierania placówek handlowych. 

62. Wyszczególnienia grup środków ochrony i nakładów finansowych, poniesionych na zakup 

maseczek, przyłbic, rękawic, płynów dezynfekujących. 

63. Świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych i bezpieczeństwa informacji (RODO). 

64. Skanu umów w zakresie odławiania, transportu do schroniska i opieki weterynaryjnej 

bezdomnych zwierząt oraz skanu Uchwały planu zwalczania bezdomności zwierząt. 

65. Liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły w latach 

 2016-2020. 

66. Budowy farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW. 

67. Pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto. 

68. Umów na transport publiczny zbiorowy. 

69. Wykazu sołtysów Gminy Nowe Miasto i nr telefonów. 

70. Audytu wewnętrznego Krajowych Ram Interoperacyjności. 

71. Listy firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości. 

72. Terenów, jakimi Gmina Nowe Miasto dysponuje z przeznaczeniem pod farmy 

fotowoltaiczne. 

73. Bezpieczeństwa danych osobowych, RODO. 

 

W przypadku 73 wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została 

udostępniona wnioskodawcy w terminie. Wójt gminy nie wydał decyzji w przedmiocie 

odmowy udostępnienia informacji publicznej. 

Do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających gminnymi 

osobami prawnymi nie wpłynęły żadne wnioski o udostępnienie informacji publicznej.  

W roku sprawozdawczym nie wpłynęła do Urzędu Gminy Nowe Miasto żadna skarga, ani 

żaden wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

Wpłynęło 8 petycji. Przedmiotem petycji, które uwzględniono, było: 

1. Pismo z prośbą o podjęcie prac związanych z budową sieci wodociągowej na działce                

nr   693/12. 

2. Pismo z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed   

elektro skażeniem. 

3. Pismo dot. sprzeciwu wobec odrzucenia przez MKiDN wniosku o ratowanie zabudowań   

hitlerowskiego obozu zagłady KL Soldau w Działdowie. 
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4. Pismo dot. zdalnego pomiaru temperatury – prośba o dokonanie analizy możliwości 

wdrożenia screeningu wszystkich osób wchodzących do Urzędu/jednostki pozwalającego 

wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała. 

5. Pismo dot. rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem przez Urząd płynów do 

dezynfekcji. 

6. Pismo dot. prośby dokonania wewnętrznej analizy – możliwości wdrożenia w jednostce 

dedykowanych technologii pralniczych dla DPS. 

7. Pismo dot. wezwania Rady Gminy do rozpatrzenia petycji i pilnego podjęcia uchwały 

zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. 

8. Pismo w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwały ”W obronie prawdy, godności             

i wolności człowieka”. 

 

W 2020 roku na terenie Gminy Nowe Miasto działały następujące organizacje pozarządowe          

i stowarzyszenia, które realizowały zadania na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju gminy: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście, 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Latonicach, 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Karolinowie, 

4. Ludowy Zespół Sportowy „SONA NOWE MIASTO”, 

5. Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA NOWE MIASTO, 

6. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście, 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Mieście, 

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Gościminie Wielkim ,,Mazowszanki”, 

9. Towarzystwo Ludowe SONA, 

10. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nowe Miasto.  

 

Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z 

zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto na rok 2020. W odpowiedzi na 

ogłoszenie wpłynął 1 wniosek o udzielenie dotacji celowej złożony przez Ludowy Zespół 

Sportowy „SONA” Nowe Miasto. Została przyznana dotacja w wysokości 85 000,00zł.  
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XVIII. GOSPODARKA  PRZESTRZENNA 
 

Na terenie Gminy Nowe Miasto obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto uchwalone przez Radę Gminy        

Nowe Miasto Uchwałą Nr 181/XXIX/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – zgodnie                         

z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

– jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne 

zasady zagospodarowania przestrzennego.  

Głównym narzędziem w kształtowaniu ładu przestrzennego są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Na terenie Gminy Nowe Miasto obowiązują niżej 

wymienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone zostały                 

w oparciu o przepisy nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Gmina Nowe Miasto posiada aktualnie pięć miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obejmujące łącznie 7,6 % powierzchni gminy. Są to:    

1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy             

Nowe Miasto w miejscowościach: Aleksandria, Gawłówek, Grabie, Gucin, Henrykowo 

Kadłubówka, Kubice, Miszewo B, Miszewo Wielkie, Modzele - Bartłomieje, Nowe Miasto, 

Nowe Miasto-Folwark, Nowosiółki, Popielżyn Dolny, Salomonka, Szczawin, 

Władysławowo, Wólka Szczawińska, Zasonie, Zawady B, Zawady Stare i Żołędowo 

uchwalona przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą Nr 80/XI/2000 z dnia 29 marca 2000 

roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 53                  

poz. 542 z dnia 22 maja 2000 roku. Plan dotyczy przeznaczenia działek i kompleksów 

działek w miejscowościach: Aleksandria (tereny zabudowy letniskowej), Gawłówek 

(tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Grabie (tereny zabudowy letniskowej), 

Gucin (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej), Henrykowo (teren 

stawów rybnych), Kadłubówka (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Kubice 

(tereny zabudowy letniskowej), Miszewo B (tereny zabudowy letniskowej), Miszewo 

Wielkie (tereny zabudowy letniskowej oraz teren usług produkcyjnych), Modzele-

Bartłomieje (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Nowe Miasto (teren 

zabudowy letniskowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi produkcji, powierzchniowej 

eksploatacji kruszywa), Nowe Miasto-Folwark (teren zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej, usług sportu), Nowosiółki (tereny zabudowy letniskowej), Popielżyn 

Dolny (tereny zabudowy letniskowej), Salomonka (tereny zabudowy letniskowej), 

Szczawin (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługi przemysłu), 

Władysławowo (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Wólka Szczawińska 

(tereny zabudowy letniskowej), Zasonie (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i letniskowej), Zawady B (tereny zabudowy letniskowej), Zawady Stare (tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej), Żołędowo (tereny zabudowy letniskowej). 

 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto 

w miejscowościach: Adamowo, Aleksandria, Anielin, Czarnoty, Grabie, Gościmin Wielki, 

Jurzyn, Jurzynek, Kubice, Latonice, Miszewo B, Miszewo Wielkie, Modzele - Bartłomieje, 

Nowosiółki, Popielżyn Dolny, Przepitki, Salomonka, Szczawin, Wólka Szczawińska, 

Zasonie, Zawady B, Żołędowo uchwalony przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą 

92/XIII/2004  z dnia 13 października 2004 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego Nr 303 z dnia 11 grudnia 2004 roku, poz. 8570. Obejmuje 

tereny (pojedyncze działki lub zespoły działek) pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, zabudowę letniskową oraz powierzchniową 

eksploatację kruszywa. 

 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości  Nowe Miasto                  

z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny uchwalony przez Radę Gminy Nowe Miasto 

Uchwałą Nr 119 /XVI/2005  z dnia 30 marca 2005 roku, opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 130 z dnia 5 czerwca 2005 roku, poz. 3982. 

Plan obejmuje zwarte kompleksy terenów zabudowanych i przewidywanych do zabudowy 

miejscowości Nowe Miasto z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny na rzece Sonie                

w miejscowościach: Nowe Miasto Folwark, Anielin i Wólka Szczawińska na łącznej 

powierzchni ok. 380ha. 

 

4. Zmiana w miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości        

Nowe Miasto z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny uchwalonym przez Radę Gminy 

Nowe Miasto Uchwałą Nr 119 /XVI/2005  z dnia 30 marca 2005 roku, opublikowaną            

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 130 z dnia 5 czerwca 2005 

roku, poz. 3982, uchwalonym przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą Nr 136/XXV/2013 
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z dnia 31 stycznia 2013 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego  z 2013 roku, poz. 3250 z dnia 18 marca 2013 roku. Plan obejmuje teren 

oczyszczalni ścieków, tereny sportu i rekreacji oraz tereny zieleni parkowej, lasu i rolnicze. 

 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki numer 165/4                         

w miejscowości Nowe Miasto uchwalony przez  Radę Gminy Nowe Miasto Uchwała                   

Nr 237/XXXIX/2018  z dnia 3 sierpnia 2018 roku. 

 

Gmina na wniosek zainteresowanych, sporządza wypisy  i wyrysy z obowiązujących planów 

miejscowych, które stanowią podstawę opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia 

przez inwestorów z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Płońsku.   

Opracowywanie planów miejscowych, będzie realizowane sukcesywnie w liczbie i kolejności 

zależnej od potrzeb inwestycyjnych wnioskujących, uzasadnionej względami społecznymi                   

i ekonomicznymi  (w tym kondycją budżetu gminy). Obszary prac planistycznych określane 

będą na podstawie wniosków o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego, analizy 

zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany, dostępności 

materiałów geodezyjnych oraz spójności przewidywanych rozwiązań z obowiązującym 

Studium.  

Uchwałą Nr 152/XVII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 2 lipca 2020 roku  przystąpiono  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

oznaczonych w ewidencji  gruntów wsi Karolinowo numerami 58/2 i 58/9. 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości 

Karolinowo będzie przeznaczenie dwóch działek pod zabudowę usługową – Dom Pomocy 

Społecznej. 

Zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przed 

podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  Wójt, dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia 

do sporządzenia planu i stwierdził zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto. 

 

Dokonana przez Wójta Gminy analiza pozwoliła powziąć decyzję o zasadności opracowania 

miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru. Za przeznaczeniem tego terenu pod 

zabudowę usługową – dom pomocy społecznej przemawia jego funkcja służąca zaspakajaniu 
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bieżących potrzeb ludności, niezbędnych dla funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Stan 

ewidencyjny terenu (użytek leśny – konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cel nieleśne) wyklucza możliwość zrealizowania – rozbudowy Domu 

Pomocy Społecznej na przedmiotowym terenie.  

 W związku z tym niezbędne jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z potrzeb 

społecznych i związanych z tym zamierzeń inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

Dokonana przez Wójta Gminy Nowe Miasto analiza, pozwoliła powziąć decyzję o zasadności 

opracowania miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru.  

 

Podjęta uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Gminy Nowe Miasto względem kształtowania 

przestrzeni na terenie gminy. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego 

gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy. Przyjąć zatem 

należy, że niniejsza uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak 

również obowiązującym przepisom prawnym. 

 

Wydane wypisy i wyrysy z planów miejscowych 

Rok wydania Liczba wydanych wypisów i wyrysów 

2020 53 

 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

Rok Liczba wydanych decyzji 

pozytywnych 

Liczba wydanych decyzji 

negatywnych 

2020 103 6 

 

Liczba wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Rok Liczba wydanych decyzji 

pozytywnych 

Liczba wydanych decyzji 

negatywnych 

2020 9 2 
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Liczba pozostałych decyzji, zaświadczeń postanowień dotyczących zagospodarowania                   

przestrzennego wydanych w 2020 roku 

 

Rodzaj Liczba 

Decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 61 

Decyzje o zmianie decyzji o warunkach zabudowy 43 

Zaświadczenie i informacje o przeznaczeniu w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego 

408 

Postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału 33 

    

XIX. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska, opracowano program ochrony środowiska             

dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 z perspektywą na 2026 r, który ma przyczynić się 

do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości 

środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców . Program został przyjęty Uchwałą       

Nr 100/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 

,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 z perspektywą na 

2026 r.” 

 

Od 2014 roku gmina realizuje zadanie związane z likwidacją wyrobów budowlanych 

zawierających azbest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2020 roku unieszkodliwiono 67,100 Mg wyrobów 

zawierających azbest. W 2021 roku oraz w latach kolejnych planowane są kolejne nabory 

wniosków od mieszkańców i utylizacja szkodliwych materiałów. 

 

Gmina Nowe Miasto w 2019 roku przystąpiła do programu priorytetowego Nr 2.8 "Racjonalne 

gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej", finansowanego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od dnia 21 maja 2020 roku firma 

wyłoniona w drodze zapytania ofertowego odebrała 12,981 Mg odpadów od 26 gospodarstw 

rolnych.  

 



111 
 

Gmina Nowe Miasto  przystąpiła do realizacji  projektu realizowanego w ramach działania 4.3 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń 

powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, 

wymiana urządzeń grzewczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach w/w projektu właściciele budynków 

mieszkalnych pozyskają dofinansowanie na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, 

urządzeń grzewczych) w wysokości 80% kosztów. Pozostałą część 20% pokrywa właściciel 

budynku. Dofinansowaniu podlega wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych 

ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła (systemy 

grzewcze) wykorzystujące paliwo gazowe lub kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę.  

W dniu 30 grudnia 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót 

budowlanych w ramach powyższego zadania. Realizację podzielono na części:  

 część I obejmuje: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie wymiany 

urządzeń grzewczych w 65 nieruchomościach w tym: - pieca zgazowującego drewno                

- 1 szt; - pieca na palet - 6 szt. - kotłów kondensacyjnych gazowych wraz z zbiornikami 

zewnętrznymi na paliwo gazowe - 58 szt.  

 część II obejmuje: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie 13 instalacji 

systemów OZE w tym: - instalacji solarnych - 2 szt; - instalacji pomp ciepła o mocy 2,5 kW 

- 1 szt; - instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid o mocy od 2,8 kW do 7,5 kW                

- 10 szt.  

Zakończono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót. 

 

XX. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy, realizowanym zgodnie 

zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z  2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).  

Nowelizacja ww. ustawy z dnia 6 września 2019 r. nałożyła powszechny obowiązek 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości      

w Polsce.  

Od 01 marca 2020 r. na terenie Gminy Nowe Miasto wprowadzono obowiązek selektywnej 

zbiórki odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości, czyli w podziale na pięć frakcji:  

 papier,  

 szkło, 
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 metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

 bioodpady, 

 pozostałości z segregacji – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Nowe Miasto objęła właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie objęła właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. (domki letniskowe            

i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sklepy, firmy, 

instytucje, szkoły, apteki, itp.) 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację usługi odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,       

w 2020 r. było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 

4, 09-100 Płońsk wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa była zawarta na  

okres od 16 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają zawarte 

indywidualne umowy na wywóz odpadów komunalnych  z  Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej  w  Płońsku Sp. z o. o, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk posiadającym na terenie 

Gminy Nowe Miasto wpis do rejestru działalności regulowanej. 

 

W 2020 r. przeprowadzono kontrole 141 nieruchomości niezamieszkałych tj. domki letniskowe 

i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto                

w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady były odbierane jako niesegregowane    

(zmieszane)  odpady komunalne i selektywnie zbierane. Wyposażenie nieruchomości                   

w pojemniki należało do obowiązku właściciela nieruchomości, natomiast  worki służące do 

gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dostarczane były przez 

wykonawcę w ramach podpisanej umowy.  

 

Do selektywnego gromadzenia odpadów stosowano worki o następujących ujednoliconych 

kolorach oraz oznaczeniach tj.:  

 worek niebieski z napisem  „PAPIER” – przeznaczone do zbierania odpadów z papieru,      

w tym  tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów  opakowaniowych                   

z tektury; 
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 worek zielony z napisem „SZKŁO” – przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła,  w tym 

odpadów opakowaniowych ze szkła; 

 worek żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – przeznaczone do 

zbierania odpadów metali,  w tym  odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw 

sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych; 

 worki koloru brązowego z napisem „BIO”- przeznaczone do zbierania odpadów 

ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

 

Odpady powstałe po wysegregowaniu  frakcji odpadów, były zbierane oddzielnie jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odbiór  wszystkich odpadów, zarówno 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jak i selektywnie zebranych 

odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

W ramach systemu gospodarki odpadami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 

Sp. z o. o., dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem odbierało z terenu nieruchomości 

zamieszkałych: meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, chemikalia, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte akumulatory, odpady 

budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowych oraz  odpady 

tekstyliów i odzieży. W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej w 2020 r. przekazano 

właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ulotkę informacyjną na temat               

właściwej segregacji odpadów komunalnych.  

Wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami spowodował wzrost stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. Zmiana stawek spowodowana była 

koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagają bowiem, aby wpłaty 

wnoszone przez właścicieli nieruchomości, pokrywały koszty funkcjonowania systemu. W celu 

ustalenia wysokości stawki opłaty, dokonano szczegółowej analizy aktualnych                                      

i prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie Gminy Nowe Miasto.  

Od 1 marca 2020 roku wzrosła stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w Gminie Nowe Miasto na mocy Uchwały Nr 121/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 

7 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty. 
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Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnione były od  gospodarstwa 

domowego, w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu 

zbierania odpadów a od 1 marca 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi naliczane były od osób zamieszkujących daną nieruchomość tj.: 

1) Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane i odbierane w 

sposób selektywny w wysokości 25,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2) Podwyższona miesięczna stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych, w sposób 

selektywny w wysokości 50,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

3) Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zadeklarowali, że kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, 

zwolnieni są z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

2,00 zł z miesięcznej opłaty.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wiązała się z koniecznością wypełnienia i złożenia przez wszystkich 

właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy  nowej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych.   

Dnia 7 stycznia 2020 r. rada Gminy Nowe Miasto podjęła Uchwałę Nr 122/XIII/2020 w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 

Podjęto również następujące  akty prawa miejscowego tj.: 

 Uchwałę NR 119/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 r.                      

w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto 

(Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 884); 

 Uchwałę NR 120/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy  Nowe Miasto             

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,                             
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na których  zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 885); 

 Uchwałę NR 165/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 r.                   

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj.                 

Maz. w dniu 7 października 2020 r. poz. 10073); 

 Uchwałę Nr 170/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto  z dnia 20 listopada 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę NR 165/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 

2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. 

Maz. w dniu 30 listopada 2020 r. poz.11701). 

 

Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

wytworzonych odpadów komunalnych w Gminie Nowe Miasto łącznie z kosztami obsługi 

administracyjnej i aktualizacją oprogramowania programu komputerowego (odpady 

komunalne) za okres od. 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły –1 022476,41 zł. 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych łączna wysokość należności z tytułu „opłaty 

śmieciowej” w 2020 r. (wg stanu na 31.12.2020 r.) wyniosła: 

 przypis należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                             

- 1 200 866,00zł; 

 wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  1 018 664,21 zł; 

 zaległości  na  dzień 31.12 2020 r. – 229 392,59 zł; 

 nadpłaty  na  dzień  31.12.2020 r. – 17 876,01 zł. 

W 2020 roku w stosunku do 257 właścicieli nieruchomości, którzy zalegali z opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystosowano upomnienia. Wobec dłużników, 

którzy nie dokonali wpłaty zaległości pomimo upomnienia zostały wystawione tytuły 
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wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności. Wystawiono 37 tytułów 

wykonawczych w celu ściągnięcia należności. 

W 2020 roku wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi dla właściciela nieruchomości oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia 

postępowania dotyczącego określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właściciela nieruchomości. 

 

Dane wynikające z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie  Gminy 

Nowe Miasto wykazały, że systemem odbierania odpadów komunalnych  przez Gminę 

objętych było 4127 osób (stan na 31.12.2020 r.). Na  bieżąco prowadzono działania mające 

na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

 

Ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto 

według danych przekazanych przez podmiot odbierający odpady komunalne – roczne 

sprawozdanie podmiotu działającego na podstawie umowy z gminą (wyłoniony w drodze 

przetargu) i roczne sprawozdanie podmiotu działającego na podstawie umów z właścicielami 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

 

Masa odebranych odpadów komunalnych w 2020 roku z terenu gminy  

z podziałem na kody odpadów 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 01 01 Papier i tektura 52, 7900 

20 01 02 Szkło 91,0400 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 78,1200 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 809,2800 

20 03 07 

 
Odpady wielkogabarytowe 127,8600 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 200131 

 
0,0030 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35  

19,8200 
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17 01 07 

Zmieszane odpady  z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

5,3400 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 41,0600 

20 02 01 
Odpady ulegające biodegradacji 

 
84,3000 

SUMA 1309,613 

 

Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Nowe Miasto według danych przekazanych 

przez podmiot zbierający odpady komunalne – roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego 

odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła. 

 

 

Masa poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła przyjętych do punktu skupu w 2020 r. 

 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj odpadów komunalnych 

Masa  zebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

15 01 04 Opakowania z metali 3,2140 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 11,9020 

17 04 02 Aluminium 20,2580 

17 04 03 Ołów 0,6280 

17 04 04 Cynk 0,0321 

17 04 05 Żelazo i stal 536,8510 

SUMA 572,8851 

 

W analizowanym okresie w Gminie Nowe Miasto nie realizowano inwestycji związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. System gospodarowania odpadami komunalnymi 

jest modyfikowany zgodnie ze zmianami prawnymi wprowadzanymi w życie. 
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XXI. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochrona przeciwpożarowa w 2020 roku nadal realizowana była w oparciu o 3 jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej: Nowe Miasto, Latonice, Karolinowo. Są one zarejestrowane w 

KRS. 

Jednostka OSP Nowe Miasto włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

powstała w 1905 roku,  liczy -  51 druhów 

Liczba wyjazdów do zdarzeń : 

 pożary – 26 

 miejscowe zagrożenia – 44 

Jednostka wyposażona jest w samochód  średni marki Steyer rok produkcji 1975, samochód 

ciężki marki MAN rok produkcji 2007 oraz w niezbędny sprzęt ratowniczy m.in. zestaw 

hydrauliczny do ratownictwa technicznego, motopompy, ponton, agregaty prądotwórcze, 

węże. Z zakresu ratownictwa medycznego jednostka posiada torbę medyczną PSP R-1 z 

deską ortopedyczną i szynami Kramera oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). 

Jednostka OSP  Latonice,  powstała w 1956 roku, liczy – 31 druhów 

Liczba wyjazdów do zdarzeń: 

 pożary - 12 

 miejscowe zagrożenia – 11 

Wyposażona jest w  samochód ratowniczo-gaśniczy marki  JELCZ rok produkcji 1986 oraz  

sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. motopompy, pilarki do drzewa, agregat prądotwórczy, węże 

tłoczne, drabiny oraz latarki akumulatorowe.  

Jednostka OSP Karolinowo, powstała w 1924, liczy – 36 druhów 

Liczba wyjazdów do zdarzeń: 

 pożarów – 7 

 miejscowe zagrożenia – 3  

Wyposażona jest  w samochód ratowniczo-gaśniczy marki  STAR rok produkcji 1985 oraz 

motopompy, pilarki do drewna, węże tłoczne, drabiny oraz latarki akumulatorowe. Jednostka 

OSP Karolinowo posiada również 2 mostki przejazdowe do ochrony węży strażackich oraz 2 

tłumice do gaszenia traw. 
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Druhowie są wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej oraz profesjonalne umundurowanie. 

Aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych., w spotkaniach i 

działaniach społecznych oraz zawodach sportowo-pożarniczych. 

 

XXII. PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

Bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Nowe Miasto, zapewnia Posterunek Policji w Nowym 

Mieście, którego jednostką nadrzędną jest Komeda Powiatowa Policji w Płońsku. Zgodnie z 

posiadanymi danymi z Posterunku Policji w Nowym Mieście, w 2020 roku na terenie gminy 

doszło do 40 przestępstw. Wykrywalność przestępstw wyniosła 80%. 

Poniżej ujawnione liczby przestępstw, podzielone na grupy:   

 kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości – 7, 

 kradzież z włamaniem – 7, 

 kradzież mienia – 2, 

 groźby karalne – 2, 

 fizyczne i psychiczne znęcanie się – 2, 

 oszustwo – 6, 

 wypadki drogowe – 1, 

 bójka i pobicie – 1, 

 z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 1, 

 kradzież drzewa – 2, 

 nagły zgon – 2, 

 wymuszenie czynności seksualnej -1, 

 stalking – 1, 

 przywłaszczenie mienia – 1, 

 przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego – 1, 

 zakaz prowadzeni pojazdów mechanicznych – 1, 

 znieważenie funkcjonariusza publicznego – 2, 

 fałszywy alarm – 1. 

Straż gminna (1/2 etatu) podjęła w 2020 r. 131 interwencji porządkowych. W ich efekcie w 129 

przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 kw), w 2 zaś 

nałożono mandaty karne.  

Interwencje podjęto w przypadkach:  



120 
 

 naruszania aktów prawa miejscowego (przepisów porządkowych) – 12, 

 naruszania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 73, 

 popełnienia wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 9, 

 popełnienia wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 18, 

 popełnienia wykroczeń przeciwko zdrowiu – 12, 

 popełnienia wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 2, 

 popełnienia wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 4, 

 naruszenia ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1. 

Podjęte w gminie akcje informacyjne polegały w szczególności na przesyłaniu poprzez Gminne 

Centrum Alarmowe SMS (GCA SMS), a w uzasadnionych przypadkach także rozwieszaniu w 

miejscach publicznych komunikatów ostrzegawczych, związanych z zagrożeniami 

meteorologicznymi lub hydrologicznymi.  

Zamontowane w newralgicznych punktach kamery monitoringu wizyjnego niewątpliwie 

wpływają na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, jak i gości naszej Gminy. Przyczyniają się 

również do zachowania porządku w rejonach monitorowanych, podobnie jak mobilne kamery 

tzw. fotopułapki.  

 

 

XXIII. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 

W 2020 roku Wójt Gminy Nowe Miasto wydał: 

 94 zarządzenia, 

 4608 decyzji administracyjnych. 

Decyzje zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – 1. 

Wobec organów gminy w 2020 roku nie zapadły wyroki sądów administracyjnych 

stwierdzające bezczynność organów ani uwzględniające skargi na akty wydawane przez organy 

gminy. 

 

 


