
PROTOKOL Nr XXIV/2021 


z XXIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 26 kwietnia 2021 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym MieScie. 


Obrady rozpoczc;to 0 80<1z.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo W obradach - 14 radnych wg za1<lczonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. 	 W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 

2. 	 Sekretarz Grniny - Mariola BugaJska 
3. 	 Skarbnik Gminy - Anna Oaszczynska 
4. 	 Raca Prawny 

Pkl.J. 

XXIV Sesj~ Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl przewodnicUJcy Rady Gminy Marek 

Caliliski , k'tory nastwnie przewodniczyt obradom Sesji. 

Powita1 wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania i podejmowania 
prawomocnych uchwal. 

Poinformowal, Ze zgodnie z obowi¥uj'lcymi przepisarni sesja Rady Gminy jest nagrywana 

i transmitowana w sieei intemetowej. Szczeg6Jowe infonnacje wywieszone S<l w sali obrad. 

Pkt.2. 

Przewodnicz'!:cy Rady Gminy Jaroslaw Ebert przedstawil VOI7..'ldek dzienny, 

w nast~puj'lcym brzmieniu: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. 	 p.rzedstawienie por2'4dku obrad. 
3. 	 Przyj~cie protokolu z XXIIl Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. 	 Informacja W6jta Gminy z dziala1noSci micrdzysesyjnej. 
s. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie zmiany Wjeloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Nowe Miasto. 
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6. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budZetowej Gminy Nowe Miasto 
na rok 2021. 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia listu otwartego - petycji "Alann! STOP 
zab6jezemu GMO - STOP niebezpieeznej SZCZEPIONCE" ora> uzupelnienia petyeji 
z dnia 20 styeznia 2021 roku. 

8. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji dotycZC}cej podjt;cia uchwaly 
"W obronie prawdy, godnosci i wolnosci cz!owiek,a". 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji dotycZC}cej poparcia Rzl'Jdu Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego Spo!ecznego Komitetu Konstyt1Jcyjnego. 

10. Podjt;cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji 0 wyrazenie opinii w sprawie 
przeprowadzenia Bezposredniego Referendum Ludowego. 

11 . Podjycie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji dotycZC}cej r6wnego traktowania 
w r6mych sferach Zycia oraz wyegzeJewowania od R.z.<tdu Rzeczpospolitej Polskiej 
gwarancji odszkodowail w przypadku wysl4pienia powiklari poszczepiennych, w wyniku 
masowych szczepien przeciwko SARS-Co V -2. 

12. Zapytania i oswiadczenia radnych. 
13. Zamkni~eie obrad. 

przewodnicZ4cy Rady poinfonnowal, i.e projekty uchwal. kt6re znajduj1J si~ porf4-dku obrad, 
byty przedmiotem obrad statych komisj i rady i zostaty pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkl3. 

PrzewodnicZ<j,cy Rady Ominy poinfonnowat, ze zapozna1 si~ z trdci'l protokohJ z XXIJI Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pemi przebieg obrad. Nadmieni!, Ze protok61 byl wylozony 
do wgl'ldu w Sekretariacie Rady i przed sesjl'J W sali obrad. Radni mieli moiJiwosc zapomania 

sit; z jego trdcil'J. PrzewodnicUlCY poinfonnowal rownie:i., :ie do dilla dzisiejszego nie 
wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6tu z XXIII Sesji Rady Gminy. 

PrzewodnicZljey Rady poddal protok61 pod glosowanie. 

Protok61 Nr XXIII 12021 z dniB 22 s<ycznia 2021 roku zostal przyj~ty jednoglosnie i zostanie 

podpisany przez PrzewodnicUl:cego Rady . 

Wykaz imiennego gtosowania stanowi zaJ'lczn.i k Nr 1 do niniejszego protok6lu. 

Ad pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, i.e w okresie dzjaJalnosci mit;dzysesyjnej: 

- dnia 30 marca br. zlotylismy wniosek do Wojewody Mazowieckiego 0 nadarue praw 

miejskich , 

w dniu 07 kwietnia 2021 podpisano umoWy z biurem Urbanistycznym PLAN PROJEKT 

z Wroclawia na wykonanie zadania pn.: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dia dzia~ek oznaezonych w ewidencji grunt6w wsi Karolinowo numerami 58/2 i 58/9 
wraz z prognoU} oddzialywania na srodowisko, 

- w dniu 19 kwietnia 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofcrtowe na zadanie pn. "Remont dreg 

gminnych 0 potrojnie utwardzonej nawierz.chni kruszywarni z em uisja asfaltow'l i oawierzchni 

asfaltowej wskazach przez. Zamawiaj!}cego oa terenie Gminy Nowe Miasto". Tennin sktadania ofert do 

27 kwietnia 2021r. do godz. 10.00, 

- w doiu 2 1 kwietnia 202 1 podpisano umowf,: z Konsorcjum ; FinnlJ Ustugowo - Handlow'l "ROMEX" 

Grupa SBS Szumanski Roman z Plonska i BIOS z Plocka na wykonanie robot budowlanych w zakresie 

wymiany ul"Uldze6 grzewczych w 65 nieruchomosciach W famach zadania pn.: "Obnizenie poziomu 

niskiej emisji i poprawajakosci powietrza poprzez wymian~ ur2CJdzen grz.ewczych w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na tereoie Gminy Nowe Miasto".(czlf:sc i zadania) na kwotl{ 

1 544474,40 ,1 brutto. 

W dniu 23 kwietnia 2021 wybrano najkorzystniej sUJ ofert~ do elysei nwlw zadania oa wykonanie robot 

budowlanych w zakresie instalacji OZE w 12 nieruchomoseiach polozonych na terenle Gm iny 

Nowe Miaslo ( Firma ASF Remigiusz Skowronski z OstTolyki). Umowa na czese U zadania, zostanie 

podpisania zgodnie z ustawtt Prawo zam6wien publicZllych. 

Zadanie jest wsp6tfinansowane z Ewopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej IV " PrzejScie na gospodarkl{ niskoemisyjm},'. 

Ad.pkt.5. 

PrzewodnicZ<}cy Rady Gminy przedstawit projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloietniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Uchwala Nr 200lXXIVn021 zostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w 1/4 obecnych no ses}f 
radnych- uSlawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za " - 11 radnych. wSlrzymalo siff 

- J radnychl i stanowi ona wraz Z imjenoycb wykazem glosowania - za1llcznik Dr 1 do 

protok6tu. 

Ad.pkt.6. 

Przewodnicztlcy Rady Gminy przedstawB projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiaDY Ucbwaly budtetowej DB rok 2021. 

Ucbwala Nr 201/XXlV12021 'lostala podj~ta wi~kszosciJ} glos6w 114 obecnych no sesjI 
radnych- uslowowy sHad rady - 15 rodnych - glosowalo " za " - / J radnych, wstrzymolo siff
3 radnychl i staoowi ona wraz z imieooycb wykazem glosowaoia - zah,cznik Dr 2 do 

protok6lu. 
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Ad.pkl.7. 

przewodnic14cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- rozpalneoia listu otwartego - petycji "Alarm! STOP zab6jczemu GMO - STOP 
niebetpiecznej SZCZEPIONCE" oraz uzupeloieoia petycji l doia 20 styczuia 2021 roku. 

Ucbwala Nr 202IXXJV12021 zostala podj~ta jedooglosnie i stanowi ona wraz z imiennym 

wykazem gtosow8oia - za''!cznik Dr 3 do protok6Ju. 

Ad.pkt.8. 

przewodnicZf!.cy Rady Gminy przedstawB projekt uchwaty w sprawie: 

- rozpatrzeoia petycji dotyC'.qcej podj'tcia uchwaly "W ohronie prawdy, godnosci 
i wolnosci czlowieka". 

Ucbwala Nr 203IXXIV/Z021 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi Dna wraz z imieooym 

wykaum gJosow8oia - za'"czoik Of 4 do protok6Ju. 

Ad.pkt.9. 

PrzewodnjcUlCY Rady Gminy przedslawil projekt uchwaly w sprawie: 

- rozpatrzenia petycji dotycUlcej poparcia Rz~du Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Uchwala Nr 204/XXIV/2021 zostala podjfta jednoglosnie. Stanowi ona wraz z imienuym 
wykazem glosowania - zaiJlcznik nr 5 do protok6tu. 

Ad.pkl.IO. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- rozpatnenia petycji 0 wyraienie opioii w sprawie przeprowadzenia Bezposredniego 
Rererendum Ludowego. 

Uchwala Nr 20SIXXlV12021 zostala podjcrta jednogtosnie. Stanowi ona wraz Z imiennym 
wykazem glosowania - za1llcznik Dr 6 do protok6lu. 
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Ad.pkt.ll. 

przewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- rozpatrzenia petycji dotycUlcej r6wnego traktowania w r6znych sferach iycia oraz 
wyegzekwowania ad Rz'ldu Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji odszkodowan 
w przypadku wyst1}pienia powikJao poszczepiennych, w wyniku masowycb szczepieii 
przeciwko SARS-CoV-2. 

Uchwala Nr 206IXXIV!2021 zastala podjc;ta witrkszoscill glos6w - 13 glos6w "za" i 1 glos 
wstrzymujqcy. Stanowi ona wraz z imieonym wykazem glosowania - zal'lczoik Dr 7 do 
protok61u. 

Ad.pkt.12 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal, cz:y asfalt na drogach po wykonywanej kanalizacji 

bt;dzie poprawiany. 
W6jt powiedzial, Ze byl naprawiany i do tej pary nikt nie zglaszal usterek. leSli s'l takie, to 

pros;} 0 zglaszanie do Kierownika Zakladu Komunalnego tylko z konkretnymi odcinkami 

dr6g, w kt6rych sf!. takie miej sea. 

przewadnicZljcy Rady dodaJ, ze bydzie naprawiana draga w kierunku Jotlca oraz 
przypomniat radnym, ze dnia 30 kwietnia mija tennin skladania oswiadczen maj<ltkowych 

przez radnych. 

Ad.pkt.13. 

Wobec wyczerpania porutdku dziennego obrad, PrzewodnicZllcy Rady Gminy Marek Calinski 

dziykuj,!c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXIV Sesji Rady Gmin Nowe Miasto 

slowami: "zamykam XXIV Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

przewodniCZl}cy Rady Gminy 

(fl~ 
-Marek Calioski 

Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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