
PROTOKOL Nr XXVI/202l 


z XXVI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 30 czerwca 2021 roku 


Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpOCZ\'IO 0 godz. 14.00, 


Zakonezono 0 godz. 16.00. 


Sklad Rady Gminy -15 radnyeh. 


Uczestniczylo W obradach - 14 radnych wg zal~czonej listy obecnosci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczy li : 

1. Wejt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 
3. Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 
4. Raea Prawny - Monika Paj~k 
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 
6. Mieszka6cy Gminy. 

Pkt.L 

XXVI Sesj~ Rady Gminy w Nowym Miecie otworzyJ PrzewodnicZ<l:cy Rady Marek CaJmski, 

kt6ry naslcrpnie przewodniczyl obradom Sesji. 


Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania i podejmowania 


prawomocnych uchwal . 


Poinfonnowal, i.e mieszkailcy podejmuj~c decyzjer: 0 uczestnictwie W sesji zapoznaJi si~ z 

klauzu14 informacyjn4 dotyczqcq nagrywania i transmisji danych z przebiegu sesji. 


Pkt,2, 

PrzewodnicZ4cy Rady Gminy Marek Calinski przedstawit porZ4dek dzienny, w nash;pujfJcym 
brtmieniu: 

I. Otwarcie scsji i stwierdzenie prawomocDosci obrnd. 
2. Prl.:edstawieoie porL4ldku obrad. 
3. Przyj~cie protokolu z XXV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 
4. Infonnacja W6jta Gminy z dzialalnosci mi~dzysesyj nej. 
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5. 	 Raport 0 stanie Gminy Nowe Miasto za 2020 rok. 
11 debata nad raportem 
21 podjecie ucbwaly w sprawie udzielenia wotum zaufania dla W6jta Gmioy Nowe Miasto. 

6. 	 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gmioy Nowe Miasto Wnl.l ~e sprawozdaniem 
z wykonania budzelu Gminy Nowe Miasto VI rok 2020 oraz zapoznanie sie z informacj~ 
o stanie mienia Gminy Nowe Mias.o. 

11 przedstawienie sprawozdania finansowego wraz u sprawozdaniem z wykonania 
budzetu Gmiay Nowe Miasto i z informacjll 0 stanie mienia, 

21 przedstawienie opinii Regionalnej Jzby Obrachunkowej 0 przedloionym przez W6jta 
Gminy Nowe Miasto sprawozdsniu z wykonania budietu za 2020 rok, 

31 dyskusja 
41 podj~ie uc:hwaty w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j sprawozdania 

z wykonania budieru Gminy za 2020 rok. 

7. 	 Podjj(cie uchwaly w sprawie udzieleoia absolulorium W6jtowi Gminy 
Nowe Miasto z tylulu wykooania budzetu gminy 7.3 2020 rok, 

11 zapoznanie Rady Gminy z Uchwal~ Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku 0 udzielenie 
absolulorium W6jtowi Gmioy Nowe Miasto za 2020 rok i opini~ Komi:!lji 
Rewizyjnej Rady Gmioy Nowe Miasto dotycz~c~ wykonania budietu Gmioy 
Nowe Miasto ta 2020 rok. 

21 przedstawieoie uchwaty Regionalnej lzby Obrachunkowej w sprawie zaopioiowaoia 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z 16 lipca 2020 rok w sprawic 
udrieleoia absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto ~a 2020 rok, 

31 dyskusja, 

41 glosowanie oad uchwalll w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gmioy 

Nowe Miasto z tytulu wykonania budielu gmioy za 2020 rok. 


8. 	 Podjj(cie uc:bwaty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fioaosowej Gmioy Nowe Miasto. 

9. 	 Podjj(cie ucbwaly w sprawie dokooaoia zmian Uchwaly bud:ietowej Gminy Nowe Miasto 03 

rok 2021. 

10. 	Podj~ie ucbwaly zmieniajllcej uchwal~ w sprawie udzielenia pomocy fioansowej dla Powiatu 
Plonskiego oa rcalil.acj~ zadania publicznego. 

11. 	Podjj(cie uChwaly w sprawie wyrai:enia ~gody oa zawarcie umowy udoslj(pnienia 
nierucbomosci oa rzecz Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

12. 	Zapytania j oswiadczenia radoycb. 

13. 	Zamkoi~cie obrad. 

Ad.pkt.3. 

PrzewodnicU\cy Rady Gminy poinforrnowal, ze zapoznal s iC; 2 tresci'l protokoru z XXV Sesji 

Rady Gminy. odzwierciedla on w pemi przebieg obrad. Nadmienil, Ze protok6! byl wytozony 

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

si~ z jego treSci(). przewod nicZ4cy poinformowa! rowniez, Ze do dnia dzjsiejszego nie 

wniesiono jakichkolwiek uwag do protok6Ju z XXV Sesji Rady Gmioy. 
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W tym miejseu glos zabral radny Piotr Krnpaezewski, kt6ry powiedzial l Ze nie zgadza si!; z 

pewnyrni sfonnuowaniami uj~tymi w protokoJe. PoniewaZ nie glosowat "przeeiw" zakupowl 

samoehodu poZarniczego dla OSP Nowe Miasto, tylko byl przeeiwny innym punktom 

zawartym w tej samej uchwale budzetowej. Dodal, i.e jdli by byl punkt przyznania premii dla 

W6jta, ezy Panstwo raclni byli by tei. "za", dlatego zaglosujemy "przeciw" przyj~ciu protokolu 
i dostarczymy zdanie odnybne. 

Przewodnicz'lcy Rady poddat peolak61 pod glosowanie. 

Protok6l Nr )0(V 12021 z dni. 9 ezerwe. 2021 roku zostal przyj ~ty wi~kszosei~ glos6w 111 
"za",3 glosy "w5trzymuj'}ce" / i z05tal podpisany pezez Przewodniez'lcego Rady . 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zal<}cznik Nr I do niniejszego protokolu. 

Ad pkt.4. 

W6jt Gminy powiedzial, te W okresie dziala lnosci mi~dzysesyjnej : 

- w dniu 24 czerwca 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizacjy zadania pn. 


"Hydroizolacja pomieszczenia podziemnego wraz z odtworzeniem cZysc i nawierzchni parkingu przy 


budynku przedszkola" z lenninem skladania ofert do OSlipca 2021 r. do godz. 10.00, 


- przeprowadzane jest roz.eznanie cenowe nad koszlem wykonania projektu rozbudowy wodoci!j,gu 


w miejscowosc i Miszewo, 


- trwajq, uzgodnienia z projek tantami dotycz.qce koncepcji przebudowy dr6g ul. Zacisze j ul. Wsp6lnej , 


uL Pogodnej i Mhx1ziezowej) ul. Ogrodowej oraz miejsc postojowych przy ul. Targowej. 


W dniu 28 czerwca Gmina otrzymata od Mini sterstwa Cyfcyzacj i decyzjy zwalniaj!j,c~ wrutdcy drogi , 


z obowi¥ku budowy kanatu technologicznego d la ul. Pogodnej i ul. Mlodziclowej. 


o odsttrpstwo od budowy kanalu technologicznego wystj.piono r6wniez na ul. Zacisze i Wsp6Jn~ oraz 


ul. Ogrodow4, 


- w dniu 27 kwietnia zglosilismy zorganizownnie punkt szczepien. Dopiero dnia 9 czerwca br. mielismy 


kontrol~ z NFZ zatwie rdzaj <)ceJ. 10 czen.vca otrzytnalismy decyzje zatwierdzaj4c4 punkt szczepiel1 , al e 


nie bylo ofert oa szczepionki. Na pocz4tku lipca punkl na pewno nlszy. DodaJ, ze jesLesmy na (rzem 


miejscu w powiecie pod wzglydem wykonanych szczepien, 


- zosta1a jui: podpisana umowa z ratownikam i na obslugy k4pieli ska, 


- drua 22 czerwca 2021 roku na terenie nowomiejskiego Zalewu odbyly siy cwiezenia Kompanii 


Powodziowej " Plonsk", W kt6rych udziaJ wzieylo 14 Jednostek OSP i PSP, 47 Slrai.ak6w z 


powiat6w: gostyn i6skiego, plockiego, sochaczewskiego, ciechanowskiego, sierpeckiego oraz 


p lonskiego, 


- odbylo siy spotkanie z przedstawicielami finny Energa nL oswietlerua ewentualnych 


inwestycji na lere ni e Gminy. 
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• podpisalismy aneks do umoVl)' z WFOS i OW w sprawie pomocy ZJ! strony Omioy obstugi 

programu "Czyste Powietrze", 

• w dniu jutrzejszym podpisujemy um6w z Marszalkiem Wojew6dztwa Mazowieckiego na 

dofinansowanie OSP Nowe Miasto i Latonice, 

- w6jt brat udz.i at w teJekonferencji z MinistJern Maciejem W.,sHdem odnosnie przebiegu drogi 

ekspresowej nr 10. Na chwjl/y obeCnI.J Sq to tyiko og61ne zalozenia. 

Ad.pkt.5. 

przewodniczqcy Rady Ominy oglosil, Ze obecnie przystypujemy do debaty nad "Raportem 0 

stanie gminy Nowe Miasto w roku 2020". Powiedzial, ze zgadnie z art.28 a ustaVl)' Z doia 8 

marea 1990 roku 0 samor24dzie gminnym, W6jt Gminy Nowe Miasta przedla.zyl mieszkaftcom 
Rapert 0 stanie Gmioy Nowe Mias(o za rok 2020. Rapart zostal opublikowany w Biuletynie 
Infonnacj i Publicznej oraz na stronie intemetowej gmioy w doiu 31 maja 202 1 roku Oraz zoslal 

dostarczony radnym Gmioy Nawe Miasto .. 

Dnia 1 czerwca br. Przewadniczqcy Rady wydal komunikat 0 szczeg61aeh przeprowadzenia 
debaty oad raportem. WyraziJ nadzieje. ze mieszkancy Gmioy Nowe Miasta oraz radoi 

zapoznaJi s i~ z niniejszym dokumentem. 

Nastypnie poprasi! 0 zabieranie glosu. 

Zabieraj~ glos W6jt pawiedzial, ze rok ubiegly byl bardzo trudny, ale nam udalo siy wiele 
inwestycji mniejszych i dUZych wykonac. Jestesmy jednq z najrnniejszych gmin w powiecie 
plonskim, a klasyfikujemy si~ na drugim miejseu w pozyskiwaniu srodk6w unijnych. W 

ubiegtyrn roku mimo r6i:nyeh trudnosci dokonczyJismy agronUlq i nwestycj~ jak'J byla budowa 
oczyszczalni sciek6w i kanalizacja. Obecnie jeszcze SCJ wykonywane przyl,!eza do gospodarsrw 
domowych. Realizowanych tez bylo sZJ!reg mniejszych inwestycji. Konc24C W6jt powiedzial. 
ze berdziemy dalej pracowac, wnioskowac j pozyskiwac srodki na dalsze inwestycje. Raport 

zostal opracowany i przygotowany wysi lk.i em wielu pracownik6w, kt6rym W6jt zloty l 
podzi~kowania_ 

Nasterpnie glos zabral mieszkaniec Nowego Miasla Pan Jacek Switalski, kt6ry oa wstypie 
powiedzial, Ze korzystajqc z okazji wr6cil do posiedzenia komisji rady, kt6re adbyty si~ doia 7 

czerwca br., na kt6rej to Przewadnic24cy Rady powiedziat "ie wiele os6b pisze do ruego, a 
oajwiercej Pan Jaeek Switalski". Rzekl , ze Pan Caliitski rna obowiqzek odpowiadania na pisma, 
a jeteli rna pytania do niego to prosi a zaproszenie oa komisjy i dadal "ze nie 0 mnie beze 
nmie", zaS oa wyslane pismo zostala udzielona mu odpowiedi po trzech miesiqC8ch. Uwata ta, 
za skandal j w tym miejscu zloZyi us!nq skarg~ do przewodnic~eego Komisji Skarg, Wniosk6w 
i Petycji. 
PrzewadnicZ<j.cy Rady Gminy poinfannowal Pana Switalskiego, zeby w swoich 
wypowiedziach odnosil siy do raportu grniny poniewai. ione sprawy w tym punkcie obrad nie 
s,! omawiane 
Pan Jacek Switalski podziykowal radnemu Slawomirowi Seoeerzowi, za zlozenie wniosku 0 

zamantowanie kamery na parkingu Dad zalewem. Niestety zostaJ. on negatywnie rozpatrzony 
przez W6jta. Dadal, ie dla niekt6rych teren parkingu zamienia Sly w tor wyscigowy tj. 
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odbywajCJ si~ tam wyscigi, palenie gum itp. Ostatnio by ta tam kolizja, gdzie kieruj~ca pojazdem 

zostala uderzona przez inny samoch6d, a sprawca uciekl po drodze wjeidz.ajq.c i uszkadzaj~c 
ogrodzenie. Doda!, ze rejon parkingu ujyty jest w "krajowej mapie zagro.zen", a brak jest tam 

kamer. Na pismo w tej sprawie W6jt napisal, ie Gmina Nowe Miasto nie rna w roku 202 1 

przewidzianycb srodk6w finansowych na ten eel oraz nie bardzo moina by je zamontowac 

poniewaZ przeszkadzajCJ wysokie drzewa. Pan Jacek Swi ta lski powiedzial, Ze pokusil s i~ 
zapytac 0 zdanie w tej sprawie fachowcow, kt6rzy stwierdzi li, ie rue rna problemow z 

zamontowaniem tam kamer i zadal pytanie cry w przysztosci zgodnie z ustaw'! 0 samorzqdzie 

gminnym punkt dotyczqcy zadail wtasnych gminy - bydzie zapewnione bezpieczenstwo, lad i 
porz..qdek publiczny dla mieszkaitc6w Nowego Miasta. W6jt co prawda odpowiadaj q.c na pismo 

napisal. te s~ patIole Policj i ale ci~Zko ich spOikac. Pan Jacek Switalski wyrazil nadziejt;. Ze W 

tym roku bydzie zorganizowana debata 0 stanie bezpieczenstwa w naszej gminie, co pozwoli 

mu oa uczestnictwo w niej . Nastc;:pnie zada! pytania: 

- czy przewiduje siy zamontowanie kamery na parkingu oad zalewem? 

- czy uzyska faktury na kwot~ 1.800,- zJ za kanalizacjy i w jaki spos6b srodki te zestaly 

zaksi~gowane. Dodal, Y! skierowal pismo w tej sprawie do Ministerstwa Finans6w. Odpowiedz 

byla taka, ze Gmina mote, ale nie musi jest to pr.lepis fakultatywny. Powiedzial tez. Ze umowa 

z 20 19 roku na wykonanie przyl'}cza byta z tenninem do 30 czerwca z przedtu1:eniem do konca 

wrzeSnia, a przylq.cze do kanalizacji wykonano dopiero 5 maja i czyrn bylo to podyktowane. 

Zeby za~atwic sprawy to musiat podpisac dwie umowy. 

przewodnicZ<}cy Rady po raz kolejny przypomnial, Ze jest to debata nad raportem, a nie ternat 

skarg i poprosil 0 pnejsde do ternatu, poruszane sprawy nie s'l zawarte w raporcie. 

Pan Jacek Switalski stwierdzil, Ze pisma do w6jl.a nie pozostawaly bez odpowiedzi, ale na 

pytania zadane w nich nie by!o odpowiedzi. 

PrzewodnicZ<j.cy Rady powiedzial, ze Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji rozpatrywa!a sprawc;: 

skargi j podjyta takie stanowisko. 

W dalszym ciq.gu dyskusji , Pan Jacek Sw1talski \Vl1ioskowat, zeby pomysJec 0 torze 

wyscigowym dJa mlodych osob. ktore moglyby siy wyZyc ale poza granicarni Nowego Miasta 

np. w Strzybiskach. Zapytaf lez, jakie zadania i czynnosci s~ czy byd~ reali zowane w ramach 

bezpieczenstwa, !adu i poI74dku publicz.nego, zwi(}Zanych takie z ruchem kotowym, dla 

mieszkaric6w Nowego Miasta. 

W6jt podziykowal za kolejne pytania w tym samym temacie, na kt6re odpowiedzi byly juZ 

udzielane. Odnosnie monitoringu, to my pJanujerny zadania na rok przyszly w budZecie 

uchwalanym w poprzednim roku. Na rok 2021 zaloi:enie monitoringu nie jest planowane. W6jt 

po raz kolejny powiedziaJ, ze jesteSmy jedyn'} gmin~ wiejsk~. ktora pos iada monitoring i 

oajwazoiejsze punkty s~ nim objyte. Do tego dochodzq. jeszcze mobilne fotopuiapki, k"tore 

mocoo wspomagaj~ bezpieczenstwo w Nowym Midcie. 

Sekretarz Gminy Mariola Bugalska poinfonnowala, ze wszyscy mieszkari.cy otrzymaj,! faktury 

i rue tylko na 1.800,-zl a na cal~ wartosc zadania. 
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicu,cy Rady Gminy Marek Calinsk.i zamk.n~1 debaty nad 

raportem. 

Powyzszy raport stanowi zal,!cznik nr 2 do protok6lu. 

Wobec powytszego prz.ewodnicZ4cy Rady przedstawiJ projekt uchwaly w sprawie: 
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- udzielenia wotum zaufania dis W6jta Gmioy Nowe Miasto. 

Ucbwala Nr ll1IXXVIJ2021 lostala podj~ta wi~kszosci~ glos6w 114 obecnych no sesji 

radnych- ustawowy sklad rady - /5 rodnych - glosowalo "za" - 11 radnych, przeciw - 0 
radnych j wSfrzymalo sif - 3 radnych i stano\\r1 wraz z glosowaniem imiennym zahJcznik nr 3 

do protokoru. 

Ad.pkt.6. 

PrzewodnjcZ(Jcy Rady Gminy Marek Calinsk i powiedzial, i.e wszyscy radni otrzymali 

sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto za 2020 rok . Byio ono 

analizowane na posiedzenlu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 czerwca br. i wsp6lnie z 

pozostalymi komisjami w dniu 28 czerwca 2021 roku. 

Powyisze sprawozd.anie stanowi zal'lcznik Nr 4 do protokoru. 

Skarbnik Gminy Pani Anna Daszczynska przedstawila sprawozdanie finansowe Gminy Nowe 

Miasto. Obejrnuje ono bi lans z wykonania budzetu gminy Nowe Miasto, J<tczny bilans 

jednostek budzetowych, hlczny rachunek zysk6w i stral jednostek budZetowych, ttlczne 

zestawienie zmian stanu funduszu jednostek budzetowych. 

Sprawozdanie zostalo przeslane radnym Rady Gminy I przeslane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, gdzie uzyskato pozytywnq opini~. 

Nast~pnie PrzewodnicZllcy Rady Gminy odczyta! Uchwal~ Nr 3.e./319/2021 Skladu 
Orzekaj"cego RegionaJnej lzby Obrachunkowej w Warszawie z doia 29 kwietnia 202 1 roku w 

sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z 

\o\t)'konania budzetu za 2020 rok wraz z uzasadnieniem. 

Uchwala RIO stanowi zalqcznik or 5 do protokolu. 

PnewodnicZ4CY Rady Gminy otworzyl dyskusj~ nad sprawozdaniem. Radni nie zabierali glosu 

poniewaZ sprawozdanie szczeg61owo bylo omawiane i dyskutowane na posiedzeniach komisji. 

Wobec powyi.szego przewodnicZ4cy Rady przedstawit projekl uchwaly w sprawie: 

- za twierdzenia sprawQzdania fin8osowcgo i sprawozdaoia z wykonani8 budzetu Gmioy 
za 2020 rok. 

Ucbwala Nr 212IX.X.VII2021 zostala podj~ta wi~kslosci:, glos6w /14 obecnych na sesji 

radnych- ustawowy sklad rady-15 radnych - glosowalo " za" - 10 radnych; wstrzymalo sif
4 radnych . Uchwa!a wraz glosowaniem imiennym stanow) zahlcznik nr 6 do protok61u. 

Ad.pkt.7. 
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W tym punkcie przewod nicZ4cy Rady Gminy poprosil przewodnicZ4C<l Komisj i Rewizyjnej 


radn~ Hann~ Bafeltowsk~ 0 przedstawienie Uchwaty Nr 31202 1 Komisji Rewizyjnej Rady 


Omioy Nowe Miasto z dnia t 7 czerwca 202 1 roku w sprawie wniosku 0 udzielenie 


absolulorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto za 2020 rok wraz z opini~ Komisji Rewizyjnej 


Rady Gminy Nowe Miasto dotyczqq. wykonania budzetu Gminy za 2020 rok. 


Uchwala Komisji Rewizyjnej stanowi zal<}cznik nr 7 do protokolu. 


Przewodnic~ca Komisji Rewizyjnej odczytala powyzsZ<}. uchwalcr . 


PnewodnicZ'lca komisji w uzasadn ieniu opinii powiedziala, i.e Woj[ Ominy realizuj'lc zadania 


Z'Ni~e z wykonaniem budZetu gminy za 2020 rok, kierowal s ic: zasad~ celowosci, legalnosci, 


rzetelnosci i oszczc;dnosci w gospodarowaniu srodkami publicznymi. 


Zdaniem Komisji Rewizyjnej po\V)'zsze daje podstawy do wyraienia pozytywnej opinii 0 


real izacj i budzetu Ominy Nowe Miasto za 2020 rok i wys14pila do Rady Ominy z wnioskiem 


o udziele nie absolutorium W6jtowi. 


UchwaJa Komisji Rewizyjnej wraz z opini ~ stanowi zaJ'Icznik nr 8 do protokolu. 


Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium stanowi zat~cznik nr 9 do 

protokotu. 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydala POzylywn<} opml~ 0 sprawozdaniu z wykonania 

budzetu . 

Przewodniczqcy Rady Gminy odczytal tees'; Uchwaly Nr 3.f..I3201202 1 Skladu Orzekajqcego 

Regionalnej Izby ObrachWlkowej w Warszawie z dnia 2 J czerwca 2021 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 17 czerwca 202 1 

r. w sprawie udzielenia absolutorium W6j towi Gminy Nowe Miasto wraz z uzasadnieniem. 

Powyz-sza uchwala stanowi zal~cZl1ik nr 10 do protokolu. 

PnewodnicZiJcy Rady Gminy przypomnia:l zgodnie z art .28a ust.2 ustawy 0 samoruJdzie 

gminnym Rada Gminy podejmuje uchwaJ~ bezwzgl~dn~ wi~kszosci<J glosow ustawowego 

skladu rady gminy. 

przewodnicZ<}cy Rady Gminy przedstawi l projekt uchwaty w sprawie: 

-udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Nowe Miasto z tytulu wykonania budzetu 
gminy za 2020 rok. 

Ucbwala Nr 213IXXVI12021 zostal. podj~t. bezwzgl~dn~ wi~kszosci~ gJosow 114 
obecnych na sesji radnych- uslawowy sklad rady - J5 radnych - glosowalo "za" - II radnych 
i wstrzymalo sir; - 3 radnychl i stanowi wraz z wykazem glosowania imiennego zal~CZ11ik nr 

II do protokotu. 

Pn.ewodoicZ4CY Rady Marek Cali nski oraz wszyscy ohecni zloZyli gratulacje W6jtowi Ominy 

- Stawomirowi Zalewskiemu. Zyczyli dalszego zapatu i ch~ci do dalszej pracy na rzecz Gminy 

Nowe Miasto. 

7 



W6jt Slawomir Zalewski podziykowal wszystkim pracownikom za wspotprac((. Dodal, Ze 

jestdmy jedn~ z mniejszych gmin a dokonalismy wiele. Podkrdlil ie jest to udziat wielu os6b 

jak Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz wszystkich pracownik6w. 

Ad.pkt.8. 

Pn.ewodniczCJcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finaosowej Gminy Nowe Miasto. 

W dyskusji nikt nie zabieral glosu. 

Ucbwala Nr 214IXXVI/2021 zostala podj~ta whrkszoscill glos6w 114 obecnych no sesji 
rodnych - uslawowy sklad rady - 15 rodnych - glosowalo ., za " - II radnych, przec;w - 3 
radnych I i stanowi ona wraz z imiennych wykazem glosowania - zalCJcZJ1ik nr 12 do pro(ok6Iu. 

Ad.pkt.9. 

PrzewodrticzCJcy Raciy Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- dokonania zmiany Ucbwaty budietowej 03 rok 2021. 

W dyskusji nikt nie zabieral glosu. 

Uchwala Nr 21SIXXY]12021 zosta'a podj'i!ta wi'i!kszoscill glosow 114 obecnych na sesj; 
radnych- uslawowy sklad rady ~ 15 radnych - glosowalo "za" - 11 radnych, przeciw - 3 

radnych/ i stanowi ana wraz z imiennych wykazem glosowania - zaJ'!cznik nr 13 do protok6lu. 

Ad.pkt.10. 

Przewodnic'll)cy Rady Ominy przedstawil projekt uchwa}y : 

- zmleniajl:lcej Uch'Wal~ Nr 1911XXVl!2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

udzielenia pomocy fmansowej dis Powiatu Ploriskiego os realizacj~ zadaoia publiczoego. 

Ucbwala Nr 216fXXVIf2021 zostala podj'i!ta jednogJosoie Iglosowalo 14 radnych obecnych, 

glosOw "za" - 141 i stanowi zal~cznik Nr 14 do protok6lu wraz z wykazem Imlennego 

glosowania . 
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Ad.pkt.1l. 

przewodnicZ<}cy Rady Gminy przedstawil projekt ucbwaty w sprawie: 

- wyraienia zgody na zawarcie umowy udost'tpniania nieruchomosci na rna 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Ucbwala Nr 217iXXVl/2021 zoslaia podj~la jedooglosoie Iglosowalo 14 radnych obecnych. 
glos6w ,.za" - 141 i stanowi zal<}cznik Nr 15 do protok6lu wraz z wykazem imiennego 
gtosDwanja 

Ad.pkt.12. 

W tym punkcie radny Slawomir Seneerz zapytat: 

- czy W obecnej kadencji rna ktos z radnych Rady Gminy miallub rna zawal1.<l umow~ cywilno
prawn~ z Urzrrdem Gminy, 

- jaJde zadan ia wlasne ~dzie wykonywala Gmina ceLem poprawy bezpieczenstwa publicznego 
w okresie wakacyjnym? 

W6jt odpowiedzial: na pytanie pierwsze to nie mamy zawartych takich um6w. 

Natomiast, jdli chodzi 0 bezpieczeil.s{wQ to na biez<}co sq reaJizQwane zadania. Dodal, i.e 
Gmina nie jest instylucj'l Policji. Zostalo zorganizowane bezpiecme k'lpieJisko na Zalewem, 
mamy monitoring jako nieliczni z gmin wiejskich. Slrai:nik GmilUlY na bie~co wsp6lpracuje 
z Posterunkiem Policji. Uczestniczylismy w zakupie samochodu dla Policji , co zdecydowanie 
poprawilo bezpieezenstwo poniewaZ daje to moZliwosc szybkiego przemieszczania si~. W 
okresie wakacyjnym marny czystsze patro!e Polieji, a w godzinach pracy Strainika to patrole 
wsp6lne. W tym sezoo.ie zrezygnowalismy z imprez nad zalewem, natomiast cheemy, t.eby 
byly drobniejsze imprezy dla dzieci. Br;dzie lei: zwiykszona liezba do UZytku kajak6w 
i rower6w wodnych. 

Radny Piotr Kolpaezewski zapytai, 0 czas parkowania samochod6w w GI6wnym Rynku oraz 
ezy w miejscu, gdzie wystaj <j. kostki brukowe, zeby byla barierka poniewaZ ludzie sicr potykaj<j. 
o wystaj'lce kostki. 

Nast~pnie zapytaJ Radcf; Prawnego, czy strze lnica sportowa jest strzeiniC4 pneumatyezn<j.. ezy 
potrzebne jest takie same zezwolenie. PrzewodnicUJcy Rady zaznaczyl, t.e W lej chwili Prawnik 
obsruguje posiedzenie Rady Omioy. Radny Piotr Kotpaczewski zapytal, ezy w takim razie 
moze w tej sprawie zwr6eic sicr z zapytaniem pisemnym. 

W6jt powiedzial, i.e oie mamy infonnaeji, ze strzelnica dziala niezgodnie z prawem. Odbi6r 
s lrzelnicy nast<j.pil, a kweslia strzelnicy jest poza Urzydem Gminy, my nie wydawalismy 
decyzji budowlanych. 

Odnosnie czasu parkowania samoehod6w to parking nie jest dla sprzedaj~cych w sklepach. Ma 
on stuZyc wszystkim. Osoby handluj~ee, mog1} samochody zaparkowac na parkingu przy 
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zalewie a tym samym nie blokujqc miejsc w rynku. StraZnik Gminny prowadzij rozmowy w 
tym temacie i problem zostal rozwi~y. Odnosnie wystajqcych kostek, to zorientujemy Sly 

w tym temacie. 

Ad.pkt.13. 

Wobec wyczerpania polUJdku dziennego obrad, PrzewodnicZ4cy Rady Gminy Marek Caliilski 
dziC(kujqc wszystkjm zebranym - zakonczyl obrady XXVI Sesj i Rady Gmioy Nowe Miasto 
slowami: "zarnykam XXVI Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto", 

Na tym protok61 zakonczono. 

Prze~cy Rady Gotiny 

(j!:z~ 
Marek Caliriski 

Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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