
PROTOKOL Nr XXV/202l 


z XXV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 9 czerwca 2021 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w N owym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz.14.00, 


Zakonczono 0 godz. 15.00. 


Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - 15 radnych wg zal~czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

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

Pkt.1. 

XXV Sesjy Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyl Przewodnic~cy Rady Gminy Marek 
Calinski, kt6ry nastypnie przewodniczyl obradom Sesji. 

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

Poinformowal, ze zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami sesja Rady Gminy jest nagrywana 
i transmitowana w sieci intemetowej. Szczeg6lowe informacje wywieszone s~ w sali obrad. 

Pkt.2. 

Przew:odnicz~cy Rady Gminy Marek Calinski przedstawil por~dek dzienny, 

w nastypuj~cym brzmieniu: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. 	 Przedstawienie porz~dku obrad. 

3. 	 Przyj~cie protokolu z XXIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

4. 	 Inforrnacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 

5. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

6. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto na 

rok 2021 . 
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7. 	 Podj~cie uchwaiy w sprawie przyjycia Regulaminu k~pieliska Zalew Nowomiejski. 
8. 	 Podjycie uchwaiy w sprawie wyratenia zgody na sprzedaZ niezabudowanej nieruchomosci 

stanowi~cej wlasnosc Gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Jurzynek. 
9. 	 Ocena zasob6w pomocy spolecznej za rok 2020 w Gminie Nowe Miasto. 
10. 	Zapytania i oswiadczenia radnych. 
11. 	Zamkniycie obrad. 

Przewodnicz~cy Rady poinfonnowal, ze projekty uchwal. kt6re znajduj~ siy porZ4dku obrad, 

byty przedmiotem obrad statych komisji rady i zostaty pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poinfonnowal, ze zapoznal siy z tresci~ protokolu z XXIV Sesji 

Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6l byl wylozony 

do wgl~du w Sekretariacie Rady i przed sesj~ w sali obrad. Radni mieli moZliwosc zapoznania 

siy z jego tresci~. Przewodnicz~cy poinfonnowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie 

wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6lu z XXIV Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz~cy Rady poddal protok6l pod glosowanie. 

Protok6l Nr XXIV /2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zostal przyjyty jednoglosnie i zostanie 

podpisany przez PrzewodnicZ4cego Rady . 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zal~cznik Nr 1 do niniejszego protok6lu. 

Ad pkt.4. 

W6jt Gminy poinfonnowal, ze w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

- Wojewoda Mazowiecki pozytywnie zaopiniowal wniosek 0 nadanie praw miejskich naszej 

miejscowosci i zostal on przekazany do Ministra Spraw Wewnytrznych i Adrninistracji. 

Prawdopodobnie juz w lipcu bydziemy wiedzieli, czy Nowe Miasto uzyska prawa miejskie, 

- Sejmik Wojewooztwa Mazowieckiego w dniu 16 maja 2021 r. przyj~l uchwaly w sprawie udzielenia 

przez Wojew6dztwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadan w ramach 

"Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2021 ". Wsr6d zgloszonych zadan s~ 

zadania na kt6re dofinansowanie dostanie Gmina Nowe Miasto pn.: "Zakup i montaZ solamych lamp 

oswietleniowych na terenie solectw: Kadlub6wka, Jurzynek, Nowosi6lki, Miszewo B, Zakobiel, 

Czamoty. Calkowita wartosc dofinansowania na szesc w/w zadan wynosi 60 000,00 zl, 

- w dniu 19 maja 2021 podpisano umowy z firm~ ASH, z Ostrolyki, na wykonanie rob6t budowlanych 

w zakresie OZE w 12 nieruchomosciach w ramach zadania pn.: "Obnizenie poziomu niskiej emisji i 

poprawajakosci powietrza poprzez wymiany urZlldzen grzewczych w indywidualnych gospodarstwach 
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domowych na terenie Gminy Nowe Miasto".(cZYSC II zadania). Na kwoty 258 965,32 zl brutto. Zadanie 

jest wspOffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 

IV" Przejscie na gospodarky niskoemisyjn~", 

- w dniu 21 maja br. ztozono wniosek do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawierajl}cych azbest 

z terenu Gminy Nowe Miasto" na kwoty 23 130,00 zl na odbi6r ponad 57 ton odpad6w zawierajl}cych 

azbest z terenu naszej gminy, 

- Sejmik Wojew6dztwa Mazowieckiego przyjl}l decyzjy 0 przekazaniu wsparcia dla mazowieckich 

jednostek OSP. Wsr6d beneficjent6w znaJazly siy jednostki Ochotniczych StraZY Pozarnych z terenu 

gminy Nowe Miasto. Z budzetu Mazowsza trafi do nich tl}cznie 31 tys z1. Z programu Mazowieckie 

straZnice OSP - 2021 Na remont straZnicy OSP Nowe Miasto zostanie przeznaczone 25 tys z1. 

Natomiast z programu OSP - 2021 do jednostki OSP Latonice trafi 6 tys zt na zakup sprzytu 

specjaJistycznego, 

- jednostka OSP Nowe Miasto otrzymata promesy na zakup sredniego samochodu strazackiego. Nasz 

wk1ad wtasny bydzie wynosi1300 tys. zlotych, 

- Gmina Nowe Miasto ztoZy1a wniosek w ramach "Mazowieckiego programu przygotowania szk61, 

nauczycieli i uczni6w do nauczania zdalnego" w 2021 r." W ramach programu szkoly otrzymajl} sprzyt 

komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie utatwiajl}ce nauky zdalnl} oraz szkolenia dla 

uczni6w i nauczycieli. DIa szkoly, w ramach projektu, przewidziane jest wsparcie w wysokosci co 

najmniej 80.000,00 zl, 

- w6jt uczestniczy1 w dw6ch posiedzeniach Rady Spolecznej ZOZ oraz w konwencie w6jt6w oraz w 

uroczystosciach przygotowanych z okazji Dnia Dziecka. 

Ad.pkt.5,6. 

PrzewodnicZi}CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto, 
- dokonania zmian Uchwaly bud:ietowej Gminy Nowe Miasto na rok 2021. 

PrzewodnicZi}cy Rady otworzyl dyskusjy. 

Radny Piotr Kolpaczewski zabral glos odnosnie Dziaru 900 Gospodarka Komunalna i ochrona 

Srodowiska i Dziaru 600 Transport i li}cznosc zabezpieczenie srodk6w finansowych na ciycie 
drzew wzdluZ drogi prowadZi}cej do miejscowosci Anielin- czego dotyczi} te zmiany. 
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Nastypne pytanie to, ze w wykazie przedsiywziyc WPF dodano zadanie pn.: Budowa 
wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice, a rozmawialismy ze boiska czy place zabaw we 

wioskach s'l nieoplacalne np. w Karolinowie. 
W6jt powiedzia!, ze w Latonicach juz istnieje od dawna boisko przy OSP. Jest tam bardzo 
duzo dzieci i pojawila siy mozliwose pozyskania srodk6w finansowych na ten cel. W 
Latonicach jest Mlodziezowa Jednostka OSP i boisko wielofunkcyjne bydzie r6wniez sluZylo 
do trening6w strazak6w. 
Natomiast w Karolinowie jest dzieci duzo mniej i nie rna tam rniejsca na usytuowanie boiska 
i placu zabaw. Jest to genera Ina przeszkoda. R6wniei: tam gdzie jest malo dzieci to nie rna sensu 
organizowania placu zabaw. 

Odnosnie zabezpieczenia srodk6w finansowych na uslugy dotycz'lca ciecia pielygnacyjnego 
drzew wzdlui: drogi gminnej prowadzonej do miejscowosci Anielin to bydzie wynajyta firma 

do przyciycia konar6w drzew, gdyz S'l na bardzo duzej wysokosci i musi bye do tego celu uZyty 
sprzyt specjalistyczny. 

Skarbnik Gminy Anna Daszczynska wyjasnila, ze odnosnie Dzialu gospodarka komunalna i 
ochrona srodowiska, to zmiana dokonana jest na wniosek Kierownika Zakladu KomunaInego 

i dotyczy oplat za odbi6r sciek6w. 

Radny Piotr Kolpaczewski prosil 0 przygotowanie wykazu dzieci w poszczeg61nych 
miejscowosciach i wtedy zobaczymy gdzie siy oplaci wykonae plac zabaw. Dodal, ze w 
Karolinowie jest spory teren wsp61noty wiejskiej gdzie moma by bylo zorganizowae taki plac 
zabaw. 

Uchwala Nr 2071XXV/2021 zostala podj~ta wi~kszoscilJ glos6w 115 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo "za " - 12 radnych, wstrzymalo sif 
- 2 radnych, 1 radny przeciwl i stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosowania 
zallJcznik nr 1 do protok6lu. 

Uchwala Nr 2081XXV/2021 zostala podj~ta wi~kszoscilJ glos6w /15 obecnych na sesji 
radnych- ustawowy sklad rady - 15 radnych - glosowalo " za" - 12 radnych, wstrzymalo sif 
- 3 radnychl i stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosowania - zallJcznik nr 1 do 
protok61u 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnicZ<lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- przyj~cia Regulaminu klJpieliska Zalew Nowomiejski 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal: 
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- czy moma rozszerzyc obszar k,,!pieliska, 
- czy moma zamontowac jeszcze jedn,,! kament na tym obszarze, 
- odni6sl siy takZe odnosnie spotywania alkoholu na molo i okolicach przez osoby maloletnie 
oraz porzucanie wokolo tych butelek. Dodal, ze zachowania takie nie sprzyjaj,,! promocji 
gmmy. 

W6jt odpowiedzial, ze skoro radny widzial tak,,! sytuacjy i s,,! to osoby nieletnie, to powinien 
zareagowac. Tak,,! sytuacjy powinno siy wyjasnic. Nie zawsze przez nagranie udaje siy 
zlokalizowac takie osoby. Jesli chodzi 0 rozszerzenie platy, to bydzie poszerzona wlasnymi 
srodkami finansowymi, na ile bydzie to tylko mozliwe. Odnosnie zalozenia kamery to na 
chwily obecn,,! musi wystarczyc jedna, wi¥e siy to z kosztami. 

Uchwala Nr 209IXXV12021 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi ona wraz z imiennym 
wykazem glosowania - za1llcznik nr 3 do protok6lu. 

Ad.pkt.8. 

Przewodnicz"!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci stanowillcej 
wlasnosc Gminy Nowe Miasto polozonej we wsi Jurzynek. 

Uchwala Nr 210IXXV/2021 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi ona wraz z 
imiennym wykazem giosowania - za1llcznik nr 4 do protok6lu. 

Ad.pkt.9 

Przewodnicz"!cy Rady Gminy przedstawil "Oceny zasob6w pomocy spolecznej dla Gminy 
Nowe Miasto za 2020 rok". 

Zgodnie z ustaw"! 0 pomocy spolecznej Gmina rna obowi¥ek przygotowania corocznie oceny 
zasob6w pomocy spolecznej. Oceny przygotowuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej. 
Nastypnie W6jt przedstawia Radzie Gminy. 

Radni na komisjach rady analizowali pOwyZsZ"! informacjy. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zadnych uwag. 

Informacja jest materialem pogl~owym, maj,,!cym ulatwic podejmowanie decyzji 
zwi¥anych z planowaniem budzetu w kolejnym okresie. 

Oceny zasob6w przygotowuje siy w oparciu 0 analizy lokalnej sytuacji demograficznej, 
problem6w spolecznych, sytuacji finansowej, analizy zasob6w kadrowych i instytucjonalnych 
pomocy spolecznej. Ocena obejmuje informacje 0 osobach i rodzinach korzystaj,,!cych z 
pomocy spolecznej a takZe szacowanie potrzeb w tym zakresie na lata przyszle. 
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"Ocena zasob6w pomocy spolecznej dla gminy Nowe Miasto za rok 2020" stanowi zal~cznik 
nr 5 do protok6lu. 

Ad.pkt.l0 

Zabieraj~c glos radny Piotr Kolpaczewski powiedzial, ze caty czas wspiera Ochotnicze Straze 
Pozarne. OSP Nowe Miasto rna w dyspozycji 2 samochody, w tym jeden z nich liczy pond 40 

lat. Wielokrotnie prosil 0 zakup samochodu ratowniczo-gasniczego, natomiast w6jt m6wil, ze 

nie jestesmy w stanie zakupic nowego i stary musi nam jeszcze posluZyc. UwaZa, ze ochrona 

przeciwpozarowa naszej gminy jest za malo wspierana przez Gmin~. Dla OSP Karolinowo 
w6jt obiecywal, tez zakup samochodu. 

Radny Slawomir Sencerz powiedzial, ze wczesniej nie bylo podejmowanej uchwaty odnosnie 

oplat na przyl~cza do kanalizacji a teraz zostala podj~ta. 

W6jt przypomnial, ze caty czas podejmowalismy dzialania i czynilismy wszystko w sprawie 
zakupu samochodu. Mozliwosc dofinansowania z iIll1ych tr6del dopiero teraz pozwala nam 

najego zakup. Sami nie bylibysmy w stanie poniesc takiego wydatku. Nadmienil, ze 12 

radnych zaglosowalo za przeznaczeniem kwoty 300.000,- zl na zakup samochodu dla OSP 

Nowe Miasto. Doda!, ze jesli ktos si~ wstrzymuje od glosowania to niestety jest iIll1ego 
zdania oraz nie moma m6wic jedno a robic drugie. Jesli zas chodzi 0 samoch6d dla OSP 

Karolinowo, to jesli b~dzie tylko taka mozliwosc to na pewno b~dziemy czynic starania 

odnosnie zakupu. 

Odnosnie zapytania raIUlego Slawomira Sencerza, to dopiero teraz musielismy podj~c 

uchwaly 0 dotacji, poniewaZ inwestycjajest zak0I1czona i nie jest prowadzona. 

Radny Piotr Kolpaczewski powiedzial, ze jesli chodzi 0 glosowanie to glosujerny nad 

uchwalami w sprawie WPF i zmian w budzecie, kt6re zawieraj~ szereg punkt6w i rna prawo 

nie zgadzac si~ z niekt6rymi punktami ale nie ze wszystkimi. 

W6jt stwierdzil, ze za uchwa!ib w kt6rej byl punkt 0 zakupie samochodu glosowalo tylko 

12 radnych. Nie pozwoli takZe twierdzic, ze za malo dotujemy Ochotnicz~ Straz Pozarn~, 

poniewaZ naprawdy dofinansujemy bardzo duzo i tu podal przyklad: remont instalacji 

gazowej, zakup sprzytu p.poz.,systemy alarmowe, przegl~dy i naprawy sprzyt6w itp. 

Konstrukcja uchwaty w sprawie zmian do budzetu jest taka, ze jest tam szereg zapis6w 

odnosnie r6mych spraw. 

Radny Piotr Kolpaczewski zapytal, dlaczego samoch6d m-ki Steyer byl tak dlugo 

naprawlany. 

W6jt powiedzial, ze byla urnowa - gmina wyremontuje silnik, ajednostka OSP zamontuje. 
Zgodnie z umow~ silnik zostal wyrernontowany ale w terminie nie zostal wstawiony. 
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Ad.pkt.ll. 

Wobec wyczerpania porz~dku dziennego obrad, Przewodnicz~y Rady Gminy Marek Calinski 
dziykuj~c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 
slowami: "zamykam XXV Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakonczono. 

Przewodn4;zllCY Rady Gminy 

c:.e~ 
Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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