
PROTOKOL Nr XXVIII2021 


z XXVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu II sierpnia 2021 ro ku 


w Wiejskim OSl'odku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocz~ to 0 godz.14.00, 

l.<.JkOllczono 0 godz. 14.30. 

Sk lad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo w obradach - \4 radnych wg za!qczonej listy obecnosc i. 


Spoza Rady w Sesji llczeslniczyli: 

• W6jl Gminy - Slawomir Zalev.··ski 

• Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 

• Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 

• 	 pracownicy Urzydu Gminy Nowe Miasto 


Pkt. l . 


XXV Il Sesjl;" Rad )' Gmi ny \V Nowym Midcic: olworz.y l Przewodnicz<!cy Rad)' Marek Calinski, 

kt6ry nast~pni e przewodnic zy l obradoll1 Sesji. 

Powital \vszystkich zebranych oraz st\vierdzil kworutll wtadne do obradowania podejmowania 

prawomocnych lIchwal . 

Poinformowal,ie podejmuj~c decyzjc; 0 uczestniclwit w sesj i nalezy zapoznac Sl~ :z kalllzlIlq 

in formacyjnC) dOlycz'Iq nagrywania i Iransmisj i dnn yc h I przebiegu sesji . 

PI<I.2. 

Pr'lewodn icUICY Rady Gm1l1)' Marek Caliliski oclczytal porz4dek obrad w nastypuj~cym brzmieniu: 

1.0twarc ie sesji i $\\vierdzen ie prav.:omocnosci obrad. 

2. Przedstawienie porz..ldk ll obrad. 

3. Przyj~ci e prolokolu zXXV I Sesj i Rnd y Glll iny Nowe M iC'lslo. 

4 Infomlaej<' W6j ta G mi ny 0 dzia lalnos.c i mi~dzysesyjnej. 

http:dzialalnos.ci
http:olworz.yl
http:godz.14.00


5. 	Podjlfc ie uchwaty w spraWle zllli nn), Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

6. Pod.i ((c ie llchwaty w spraWle zmH·my Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto na 2021 rok . 

7. 	Podj t;c ie uchwaly w sprawie nadania nazv.:y drodze gminnej potozonej w miejscowoSci 

Nowe M iasto. 

8. 	 Podj~c ie uchwa1 y w sprawie okrd lenia sr~dniej ceny jednoslki pali wa w Grninie Nowe Miasto 

w roku szkolnym 2021 12022. 

9. Zapytani" i o5wiadczeia radnych. 

I O. Za ll1 kn i ~c i e obrad. 

Przewodniczqcy Rady poinfonnowal, i.e projekty uchwal. kt6re znajduj<1 sic: porz~dku obrad, by!)' 

przedmiotem obrad stalych komi sji rad)' i zostaty poz)'tywnie z30piniowane. 

Ad·r kt.3. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal. ie z<l poznal s i~ z tresci'l protokolu z XXVI Sesji Rad)' 

Gm iny, odzwiercied la on w pelni przebi('g obrad. Nadmienil , :ie protok61 byl wytozony do wgl~du 

w Sekretari ac ie Rndy i przed sesj<) W s<'l li obrad. Radni mieJj moziiwosc zapoznania si~ 

z jego Iresci'l. Prze wodnicz'-'!cy poinformowal ro\.vniez, i e do dnia dzisiejszego nie wniesiono 

jakichkolwiek llwag do protokoiu z XXVI Sesj i Rady Gminy. 

Przewodni tUjcy Rady poddal protokol pod glosowallie, 

Prolokol Nr XXV I z dnia 30 czerw(a ~02 1 ro ku zostal przyjt;' ly jednoglosnie 1 14 obecnych no 

sesji radnych , IIsrowowy .\k!ad rady - 1j radnych. glmowa{o "za" - J4. przeciw -0 I'CJdnych, 

wSfrzymalo :" ir -0 radl1ych / i 20s(al podpis(ln y przez Przewodnicz'lcego Rady . 

Wykaz imienne go glosowa ni a stanoWl Za!<\cznik Nr 1 do prolOko lll. 

Ad.pkt.4 . 

Info lllJacja W6jta Gminy 0 dzia lalnosc i mit;'dzysesyjej: 

na mocy rozporz<1dzenin Rady Mi ni slr6w z dnia 30 li pc.1 2021 roku miejscowosc Nowe 

Miaslo b~d zie mi(l la Il actane prawa l1liejskie. NaslQpi 10 od 0 1 stycznia 2022 roku, 

llzysblisn1Y dofin ansowani e n<1 \"ni()s~k PI) . .. Terl1lolnoderni zacja obiekm llz:ytecZIlosc i 

publiclllej - Budynkll \j rl~dll Cminy Nowe Mins to na terenie Omioy Nowe Miaslo", 

zlozony w ramach ko nkll rsll RPMA04.02.00-IP.O 1- 14- 104120 Os priory1etowa IV 

"Przejscie na gospodarky niskoemisyjm( dla Dzialania 4.2 :Efeklywnosc energelyczna" Typ 



projeklow .,Termomodernizacja budynkov./ utytecznosci pubJicznej" Regionalnego 

Programtl Operacyjnego W0.l ewodzlwa Mazmvieckiego n<l lata 2014·2020. Og6lna Wl'Irtosc 

inwest yc'j i: I 804227.80 zl. Wydat kl kwali likowane: 862 143 ,40 zl. Kwota dofinnnsowania: 

6897 14,7 1 zl. 

dn ia 6 lipea 202 1 roku zostala podpisana umowa 0 udzielenie pomocy finansowej ze 

srodk6w wlasnych bu(\zelu Wojewodzlwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: 

"Remont strai-niey OSP Nowe Miaslo" w ramach programu "Mazowieckie sl raznice OSP

202 1", 


OgoJna wanos.: inweslycji : 42 804,00 zl 


Kwola dofi nansowania: 25 000,00 zl 


W r<lmnch przeprowadzonego z<lp),lania oferlowego 7.oslala wybranl'l ofen a Wykonawcy na 

k\.vOII," 42 804.00 zl. 

\V ramach reali zacji zadania planow3na jest 

• 	 Wymiana drZ\vi wl!jsciowych zewn~lrz nych slano\-vych, ocieplonych; 

• 	 Wymiana iSlniej,!cego orynnowania: 

• 	 Zak up i montaz ze wl1 yu'znych parap~tow blnszanyc h: 

• 	 Remont sc ian zewn~trz n yc h budynkl1 slmt nicy polegnjijcy na lIzupetnieniu ubytk6w tynku 

oraz libvidacji pttkniyc j rys na iSlniej~cej powierzchni sc ian oraz polozenie tynku 

slrllkturaillego si li konowego. 

- dn ia I li pea 202 1 roku zostala pUt1pi sllll(1 lllHOWa 0 lKI7icknie polTIoey finansowej ze srodk6w 


wlasnych budze lll W()jL"\V6c11.lw~1 Mal..owit'ch ieg(l na doflnansowanie szeseiu wniosk6w 


zlozon)'ch w ramach "Milzowiecklego In Slrlll1l ~n\ u Aktywizacji So1eetw MAZOWSZE 2021". 


Realizacja zadania oclbt;dz ie si~ na terenie soleetw: Kadlub6wka, lurzynek, Nowosi6tki, 


Misze wo B. Zakobiel j Cznrnoty. Nfl terenie kazdego solectwa usytuowane zostan'l 


4 lalllpy solame. 


W rrll1mch przeprowHdzoncgo zflpyta nia oferlowego zostala \vybrana oferta Wykonawcy na 


kwol~ 151 142,40zl 


Og6lna \Varlo s," dofinMsowania wynosi 60 000,00 zl. 


- Woj~w6dzki Fundusz Ochron ~· Srodowi::.k a i GospoLiarki Wodnej \V Warszawie ocenil 


pozyt ~wnie wniost:k Gminy Now'e Minsto l1a zadnll j~ pn...Usuwanie i unieszkod li wianie 


wyrob6w 7awicraj()cych azbesl l (erenu Gmin)' N()'v\e Miasto". 


Wniosek zosta l rozpnt rz.ony poz)'lywnie OJ. posiedzenill ZarZ'ldll dnia 19lipca 2021 roku. 


W ram~ch rea li zacji zHdania pl ,UlO \Vany jest odbi6r j unieszkodliwienie okolo 57,825 (ton) 


http:804227.80


wyrob6w z3wieraj<lcych azbest. 

W Hlnlach przepro\vadzonego 7.npyl<tni a oferlov ..·ego zostala wybrana oferta Wykonawcy na 

kwote 24168,54 zl. Kwota dolin<ll1 so\.v<l l1lu : 23 [30.00 zl 

w (ym tygoc1 nitl zosHl nie opublikowany prze\arg na zadanie pn. "Dowoz dzieci 

mtodziezy Z lerenu Gminy Nowe Miaslo do szko!y i przedszkola w roku szko!nym 

2021/2022". 

- 13 lipea 2021 r. odbylo si\ posiedzt:!nie Zarz<!du Wojew6dztwa Mazowieckiego, na ktorym 

zatwierdzono li s t~ rank ingow'l wn ioskow· w ramach naboru do projeklu pn. "Mazowiecki 

program przygolowania s:lk61. n<lllczyc ieli i lIczni6w do nauczania zdalnego", ktorego celem 

jest podniesienie jakosci n311C"Lania w szkoJach z lerenu wojew6dztwa mawwieckiego poprzez 

zakup niezbtydnego SPlLtttu, opfOg..amowanin i przeprowadzenie szkolen pn.:ygotowuj~cych 

szkoJy, uCZIli6w i nauczycieli do procy zda lnej . Do proj ek tu ZOSlalo zakwalifikowanych 11 2 

szk61 sposr6d \vn ioskoda\.\.cow b~d<lcyc h jedlloSlkami samorz~du lerytorialnego z wyrqczeniem 

miasl lla prawach powialu 0 1"{17 1 S :-izk tl l \\ n i o~I-.. ()daw("ow. b~d"cych miastami na prawach 

pO\vialtt . Gmina Nowe MiaSlo Lnalazla 5i~ na 45 pozycj i li sty rankingowej i tym samym 

ol • .tyma wsparcie w wysokosci co naj lllllit:!j RO.OOO.OO zl. 

W ram::Jch projek tll dla ~zko l zostan ie zak upi u ll ~1 sprzyt i oprogmmowanie: 

• kumplltt'ry stacjunarne: 

• monitory interaktywne; 

• drukarki; 

• Lll"zqdzcnia wielofunkcyjne; 

• laplOp)': 

• table t)". 

• projeklory rnliltimedia lne; 


• oprogra lllowanie interaktywne 3D oraz oprogramown nie llOlozli wiajC!ce nauk/f zdaln'l; 


• e-podrlj"uniki (w s"Lczeg6lnoSci do nnuk i j~zyk<l angielskiego); 


• oprogramowanie do nauk i gry ,\0 szachy. 


Dla nauczyc ieli oraz uczniow zostan'!: zorganizowane szkolenia Z zHkresu prowadzenia nauki 


w fonnie zda lnej przy uzyciu sprz/ftu i oprograll1owanja zak upi onego w ramach projektu. 

Prze widuje s i ~ zape\'mienie dostyPll do Internetu dla wybranych uczni 6w nieposiadajqcych 

mozliwosci uczestniczen i" \.v zdalnych zaj~e i<leh lekcy.i nych. 

Glll inC:l N0we Miaslo zlozy l:! 7.apotrD~bo\\:1n)t' lH\ srodki tin flilsowe na orgaJ1lzacJ~ zaj~c 

wspomag:lj'lc),c h u(.: zniow w opalH)\-vaniu i lllrwaleniu wiadomosci i llmi ej ~tnosci 

z wybr<-"l nyc h obowiqzkowyc h Z<l.i~c edukacyjnych 7. l<l kresu ksztalcenia og6 lnego. Zaj((cia 

http:RO.OOO.OO


s~ przeznaczone dla uc zni6w kJas lV·V IlJ szk61 podstawowych oraz szk61 

pOlludpodslawowych. Zaj r;:c ia byd<) odbyv.·a ly sit;' wylqcznie w szkole. Mog'l w nich 

uczeslniczyc ch~tni uczniowie. Zajtfcia ro zpoczoft siy jut w nowym roku szkolnym. Srodki 

na rea lizacj~ zaj(fc wspomagajqcych ZOSllJnq przekazane przez Minislerstwo Edukacji 

i Na uki z rezerwy subw'encji OSWlalOwej. 

bardzo duzym za interesowan iem cieszy s i ~ PlHlkt szczepien w Nowym Miesc ie,szczepi sift 

w nim od okolo 30 do 50 osob dziennie. Korzystajq z tej mOi.liwosci rown iez mieszkancy 

okolicznych gm in .W dniu dzisiejszym rowniei mozna bylo siy zaszczepic na targowisku 

w Nowym MieScie w moblinym punkcie szezepien. Okoto godz. 10:00 - 10:30 bylo okolo 

30-40 osob eh~lnych do zaszczepien ia . Jako gmina jesleSmy nCt Irzecim miejscu w powiecie 

pod \vzgl~d e tn os6b w pelni zaszczepionych po midei €: Plonsk i Raci'lz, 

odbyt s i ~ zlol Food Truck6w Ilad za lewem y,: Nowym Miesc ie. Moi.na bylo skosztowac 

oryginalanych potnrw kuchni z ctl lego swjaUl. Mimo desz.czu bylo dute zainteresowanie. 

Oi-!. siudionie Vol Nowym Midc i ~' odb)'ly s i~ llliSlrlOSlwil powi atu plonskiego w pike noznej 

druzyn biorqcych udziat w rozgrywkac h ligowych. Nasza "Sona" bronila l ytUfU 

z poprzedniego rokl!. dotarl a do finalu. Po meczu bylo I : I. NiestelY \V kamych przegra li smy 

i zaj\lismy drugie miejsee. Mimo lego se rdecznie im gratulujemy. 

w dni u 10 sierpnia uczeslniczy1em W spolkaniu z ministrem Maciejem W<}Sikiem w sprawie 

zalozen "Polskiego Ladu'·. Pan min is t ~r zapewnial ,i.e kazda gmina dostanie pomoc 

finansow't. My wyrazili smy pewne oba",,)' ze wzglyd u na mozliwosc spadku doehodow 

opisu z pilU, poniewaz moze 10 do prowadzic do zmniejszenia dochod6w Z pilow do gmin a 

z lego mie li smy na dziala lnosc bje~lq . Mam nadziej(l. i.e jednak do lego nie dojdzie. 

zlozylislTIY trzy wnioski do "Po lski~ gu Lndu·· 1.1 . Il<l cz~sc uli c twirowych w Nowym 

Miescie i oraz CZtfSC c i!lgu drug W6 1ka SzeZ<l Wil1.:.:ka. Henrykowo, ModzeJe-Bartlomieje 

OI11Z l atonice, Janopole . Szczawi n. Liczymy na oofinansowanie ok. 15 mJo. Trzeci wniosek 

oa remOIl! jazu na za lewie ezyli przys lowimvej tamy I koszt. ok. 700 tys., li czymy na 

do fi nansowanie chyb(l ok. 595 lys . t l. /. 

- w Illi~dzyczasi e przeby ...... alem na dwul ygodniowym Ilrlopie. 

Ad.pkt.S. 

Przewodniczc!cy Rady Gminy przelb tawil projekl ucll\\oclly w sprawie: 



- zllI ian r Wje loletn iej Prognozy Fina nsowej Cminy Nowe M ias lo. 

W dyskusji nikt nie zabral glosu. 

Uc hwala Nr l I8/XX V111202 1 z d nia I I !.: ie rpnia 202 1 roku zoslaia przyj ~1a jed noglosnie. 

/ 1.:1 oberl1ych nu sqji radnych u.I/C/lI'uwy sklad /"(u.(J; - J5 radnych. glosowalo "za" - 14, przeciw 

-0 radnych, wslrzymolo si~ -0 radnych I. 

Wy kaz imiennego gtosowania stano wi Zal"czni k Nr 2 do prolokolu. 

Przewodn i cz~cy Rady Gminy przedstaw il proj ekt uchwaly w sprawie: 

- z miany Uc hwa Jy buoiclowej G m iny Nowe M ias to na 202 J ro k. 

W dyskllSji nikl nie zab ral glosu . 

U(.~h \V~ la Nr 2 19/XXV II/202 I z d ni a I I ~ i erpnia 202 1 roku zostaJa przyjYlajednogiosnie. 

J l..J obecnych no st:sji radn.vch . IJslUlrowy skl"d roJ)" - I) Nldnych, glosuwalo "zo u - 14, przeciw 

-0 radl1Ych, w.I /rzymalo sif' -0 radnYl'h / . 

Wykaz imiennego glosowania slnnowi Zal<'!c znik Nr 3 do proto ko lu . 

Przewodni cz<Jcy Rad y Gminy przedstnwil proj ekt uchwaJ y w sprawie: 

- nadania nazw y drodze gminn ej polozo nej \\' miej scowosc i Nowe Mias to. 

W dyskusji nik! nie zabra! g!osu. 

Uchwa ta Nr 220IXXV ll!2021 z dnia I I s ierpn ia 202 1 roku zoswla prLyj~ta jednoglosn;e . 

1 J.I obecnych 11(1 sesji radnych , IIS laW()WY sklad rady - 15 radnych, glo.wwalo "za" - 14, przeciw 

-0 radl1Ych. )IIsll"Zyma/o sif; -0 rodnych ! i zostal pod pisan y przez PrzewodnicUlcego RDdy . 

Wykaz imiennl!go g/oso\\!ani n stano wi Za l'tc2nik Nr 4 do protokoili . 

Ad .pkl.8. 

Przewodnicz'tcy Rady Gminy prZeclS!H Wii projek! uchwal y w sprawie: 



ok rdlenia srednicj ceny jednostl{i pllliwfl w Gminie Nowe Miasto w roku szkolnym 

202112022. 

W dyskusji ni kt nie zabral glosu. 

UchwalCl Nr 22 l i XXV II/202 I z dnia II sierpnia 202 1 roku zostala przyjt;"!tajednoglosni e. 

I /.J obecnych na !iltsji radn.vch USfaW(HI'Y ~'kl(lJ rady - 15 mdnych, glosowalo "za " - 14, przeciw 

-0 radnych. H',lfrzymalo si? -0 radnych / . 

Wykaz imiennego glosowania slanowi Zal~cznik NT 5 do protokolu. 

Ad.pl,1. 9. 

Zapytania i oswiadclCnht radnych. 

W lym plInkcie nikt nie zabral glosu. 

Ad.pkl. 10 

\Vob~c vvyczt': rpania porzqdkll ci 7iennego ubrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Marek Calillski 

dz.itrkuj'lc wszystkim zebrnnym - mkonczyl obrady XXV II Sesj i Rady Gminy Nowe Miasto • 

slowami : ,.zamykam XXV II Sesj~ Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protokol zakoncl ono. 

prze(Eicz~cy Rady Gminy "o 
1~ 
arek Calinski 

Protokolowala 

Gabriela Gizi llska 


