
PROTOKOL Nr XXVIIU2021 


z XXVIn Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 15 pazdziernika 2021 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Mi.scie. 


Obrady rozpoez,to 0 godz.14.00, 

Zakotiezono 0 godz. 15.00. 

Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 

UczestniczyJo w obradach - 15 radnych wg zal'lczonej listy obecnosci. 

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

• W6jt Gminy - SJawomir Zalewski 

• Skarbnik Ominy - Anna Daszczynska 

• Sekretarz Ominy - Mario}a Bugatska 

• 	 pracownicy Urzydu Gminy Nowe Miasto 


Pkt.l. 


XXVII Sesj~ Rady Gminy w Nowym Miescie otworzyl Przewodnicz~cy Rady Marek Calinski, 


kt6ry nastyprue przewodniczyl obradom Sesji. 


Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzjl kworum wladne do obradowania i podejmowania 


prawomocnyc h uchwal . 

Po infonnowaJ,Ze podejmuj'lc decyzj~ 0 uczestnictwie W sesji naieZy zapoznac si~ z kaluzul'l 

infom18cyjn(J dotyc24Q nagrywania i transmisji danych z przebiegu sesji. 

Pkt.2. 

PrzewodnicUj.cy Rady Gminy Marek Calinski odczytat porzqdek obrad w nast~puj~cym 

brnnieniu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Pnedstawienie POrz4dku obrad. 

3. Przyj~ie protokolu I XXv]] Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

4. Joformacja Wojta Gminy 0 dzialalnosci mi~dzysesyjDej. 
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S. loformacja 0 przebiegu wykooania budietu gminy Nowe Miasto za I p6Jrocze 2021r. 

6. Podj~cie ucbwaty w sprawie zmiany Wielolelniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

7. Podj~cic uChwaty w sprawie dokooania zmiany Uchwaty budtelowej Gminy Nowe Miasto ua 
rok 2021. 

8. Podj~cie ucbwaly w sprawie z01iany Uchwaty Nr 1771XXI12020 Rady Gminy Nowe Miasro 
z daia 18 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pornoty rt.e<:lowej WojewOdztwu 
Mazowie<:kiemu. 

9. Podj*rcie uchwaty w sprawie miejscowego planu 7..agospodarawania przestrzennego dla dzialek 
oznaczonych w ewidencji gruntow wsi Nowe Miasto-Folwa rk numerami 209 i 211/5. 

10. 	Podj~cie ucbwaty w sprawie przyjf(cia Regulaminu dostarczania wody oa tereoie Gminy 
Nowe Miasto. 

11 . Podj~ie ucbwaty w sprawie zmiany Ucbwaty Nr 1501XVW2020 Rady Gminy Nowe Miasto 
z duia 2 Iipta 2020 r. 

12. Zapytania i oswiadcz.enia radoycb. 

13. Zamk.ni~cie obrad. 

PrzewodnicUlcy Rady poinformowa!, ze projekty uchwal. kt6re 2l1ajduj'l sitr w pol'Z.'ldku obrad, 

byty przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaty pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt3. 

PrzewodnicZ¥y Rady Ominy poinformowal, ze zaP02l1ru siC( z tresci'l protokolu z XXVII Sesji 
Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, Ze protok61 by! wylozony 
do wghtdu w Sekretariacie Rady i przed sesj~ w sa li obrad. Radni mieli moi:liwosc zapo2l1ania 

siC{ z jego tresci~. PrzewodnicUlCY poinformowat r6wniez, Ze do dnia dzisiejszego nie 
wniesiono jakichkotwiek uwag do protokoru z XXVII Sesji Rady Ominy. 

p rzewodnic7ljcy Rady poddal protok6.J: pod gJosowanie. 

Protok61 Nr XXVII z dnia I I sierpnia 2021 roku zostal przyj~ty jednoglosnie 1 15 obecnych 

na sesji radnych , uSlawowy sklad rady - 15 radnych, glosowalo "za" - 15, przeciw-O 

radnych, wslrzymalo si~ -0 radnych / i zostal podpisany przez PrzewodnicZ<)cego Rady . 

Wykaz imiennego gtosowania stanowi Za1<lcznik Nr I do protokoru. 

Ad.pktA. 

W6jt Ominy poinformowal, ie w okresie dzialalnosci mictdzysesyjnej: 

- opublikowany zostal w pismie samorZ'ldu terytorialnego "Wsp61nota" ko lejny ranking 
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samoIZ<ld6w. Tym razem wziylO pod uwag(f wysokosc wydatk6w inwestycyjnych 

poszczeg61nych gmin oa inwestycje w przeliczeniu na mieszkanca za lata 2018-2020. 
Gmina Nowe Miasto na wszystkie 1533 gminy wiejskie z catego kraju sklasyfikowana zostala 
na 119 miejscu. Dodatkowo jestesmy na: 

• l2 miejscu jako grnina wiejska w wojew6dztwie rnazowi eckim, 

• } miejscu w subregiorue ciechanowskim, 

• 1 miejscu w powiecie plonskim. 
Zgodnie z metodologi'J. rankingu wartosc inwestycji w Gminie Nowe Miasto w przeiiczeniu 
na mieszkafJca wyniosla 1638,74 zlotych. 

- zakonczono zadanie pn. " Hydroizolacja pomieszczenia podziemnego wraz z odtworzcniem 
czysci nawierzchni parkingu przy budynku przedszkola" . Zakres prac obejmowal; 

- odsloni~cie budynku, 


- hydroizolacja odslonlytego pomieszczenia metod'J. mineralna 

- obsypanie budynku piaskiem oraz utwardzenie warstwy wierzchniej - kruszywem 


- poJozenie warstwy bitumicznej 

- poloZeoie chodnika wraz z materialem 


- poloi:enie obrzeia wraz z materialem 

- utozenie schod6w wejsciowych wraz z materialem 

- wyw6z i uty li zacja asfaltu i odpad6w powstaJych w wyniku prowadzonych prac. 

Koszt realizacji zadania: 37 645,38 zl brutto. 


- dnia 8 wrzesnia otwarto oferty oa zakup nowego sredniego samochodu ratowniczo - gaSniczego 

oa potrzeby OSP w Nowym Mie.scie. Wplyncrh 1 oferta zJoiona przez: 
Przedsicrbiorstwo Specjalistyczne z miej scowosci Korwin6w, na kwoty: 847 849,00 zl 

bruNO. W zwi¢u z pOWYZszym dnia 7 pai.dziemika 2021 roku nast'J.pilo podpisanie wnowy 
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie koszt.6w zakupu nowego sredniego 
samochodu ratowniczo - gaSniczego oa potrzeby osp w Nowym MieScie pomi¢zy Gmin::, 

Nowe Miasto a OchotnicUj. Straz POZam'J Nowe Miasto. 
Gmina Nowe Miasto przekazala OSP kwot~ 298 855,94 zl. W sklad dotacj i wchodZlj srotiki 
zabezpieczone w budi.ecie Gminy Nowe Miasto w kwocie 198 855,94 z} oraz srodki 

pozyskane z bud:i.etu Wojewodztv.ta Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zJ 
Tennin realizacji do 30 Jistopada 2021 roku. 

- dnia 9 Vlfzesnia 2021 roku rozli czono zadanie pn "Zakup i montai: soJarnych lamp 
oswietleniowych oa terenie 6 solectw tj. : KadlubOwka, Jurzynek, Nowosi61ki, Miszewo S , 

Zakobiel, Czamoly. 
Dofinansowane z Mazowieckiego Instnunentu Aktywizacji Soleclw Mazowsze 2021 

Calose realizacji zadaft 151 142,40 zl brutto 

kwota dofinansowania 60 000,00 zl brutto 

W ramach zadania zostaiy zamontowane 24 lampy solarnc. 


po podpisaniu umowy 0 dofinansowanie i zrea lizowanie zadania po. "Usuwanie 
i unieszkodliwianie wyrob6w zawieraj'lcych azbest 'Z terenu Gminy Nowe Miasto". 
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Dnia 8 paidziemika 2021 roku rozliczono rattr zadania. Z lerenu grniny unieszkodliwiono 
57,825 (Ion) wyrobOw zawieraj~cych azbest. 
CaloSt realizacji zadania: 24 168,54 zl bruno 

Kwota otrzyrnanych srod.kow z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej : 23 130,00 zl brutto 

- w dniu 11 paidziemika 2021 roku naslllpilo otwarcie ofert na realizacjtr zadania pn. "Dostawa 
energii elektrycznej obejrnuj,!ca uslugy kompleksowq polegaj<tc,! na swiadczeniu usJugi 

przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedazy energii elektrycznej do 
obiektow Gminy Nowe Miasto w latach 2022 - 2023" 

Zlowno dwie oferty : 

I. ENTRADE z miejscowosci Jawczyce: na kwol~ 815 263,22 zl brutto. 

2. ENERGA OBR6T SA Gdansk: na kwot~ 571 751,90 zl brutto. 

Obecnie trwa badanie ofert. 

- doia II paidziemika 2021 roku otrzyrnaJismy informacjy z Narodowego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Ze zlotony \vniosek 0 dofinansowanie przedsiywziycia pn. 

"Usuwanie folii rolniczycb innych odpadow pochodz.<tcych 
z dzialalnosci rolniczej", klory wplyn~t do NFOSiGW w dniu 27 lipca 2021 uzyskal ocen~ 
pozytywn,!, obecnie przeprowadzane s,! negocjacje, kt6rych celem jest ustalenie ostatecznych 
warunk6w umowy. 

Zlozony wniosek opiewal na kwotfT 19680,00 zl 

- dnia 12 paidziemika 2021 roku w Dzjenniku Urzydowym Unii Europejskiej ogloszono 

przetarg na realizacjy zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w kornunalnych ad 
wlaScicieli nieruchomoSci , na ktorych zamieszkuj(J mieszkancy. poloionych na terenie Gminy 
Nowe Miasto w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022. Po opubHkowaniu og1oszenia na 

stronie TED zostanie ono umieszczone na gminnej pJatformie zakupowej. 

- rozliczono zadanie polegajqce oa zak.upie dwoch aparat6w pO\"';etrznych na potrzeby 

jednostki Ochotniczej StraZy Poiamej Latonice w ramach programu "OSP-202 1". 

Dofinansowane'Z£ srodk6w wlasnych budzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego. 


Og61na wartosc inwestycji: 13394,70 zl 

Kwota dofioansowania: 6000,00 zl. 


- w dniu 09.10.2021 r. OSP Nowe Miasto i OSP Latonice wzi~ty udzial w XI Powiatowych 
Zawodach Sportowo-PoZamiczych w ptonsku zorganizowanych przez KP PSP Plonsk. 

OSP Latonice zajyla III miejsce, natomiast OSP Nowe Miasto XIV miejsce . W6jt zloty! 
gratulacje dla jednostek za udzia1 w zawodach . 

. zostal pozytywnie rozpatrzony wniosek 0 udzielenie wsparcia finansowego w ramach 
realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. oa lata 2021-2025" 
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Maksymalna wysokosc wsparc ia finansowego dla plac6wek wychowania przedszkolnego, do 

kt6rych uc~szcza wiycej nji: 75 dzieei wynosila 3 000,00 zl. Wspareie to OLrzyma nasze 
Przedszkole Samof74Clowe im. Misia Uszatka w Nowym Miescie. Organ prowadZ<Jcy 
p[,".ledszkoJe zobowiqzany jest do wniesienia wkladu wlasnego w wysokosci 20% kwoty 

kosztow realizacji zadania objytego dofinansowaniem z budZetu pailstwa. L'}czna kwota 
rea li zacj i zadania 3750,00 zl. 

- dnia J9 wrzesnia br. W6jt uczestniczyl w zbi6rce MlodzieZowej DruZyny Poi:arrUczej w 
Latonicach podczas kt6rej przekazal m.in. 17 hclm6w, koszul wyjsciowych, dres6w, 

koszar6wek, oraz ubrania specjalne, buty typu STRAlAK., ~kawiczki techniczne, pacholki 
drogowe. Adepci poi:arnictwa w spos6b bezpieczny b~d~ mogli realizowac cwiczenia sportowe 
a w szczeg61nosci te zwi<}Z3l1e ze sportem potamiezym . 

- w dniu 15 wrzesrua zostal podpisany aneks do urn OW)' partnerstwa w ramach ,,Mazowieckiego 
programu przygotowania suol, nauczycieli i uczni6w do nauczania zdalnego". 
DZiyki wsparciu Samorz<}du Wojew6dztwa Mazowieckiego Szkola Podstawowa w Zespole 
Szk61 im. Integracji Europejsk.iej w Nowyrn MieScie zostanie wyposaZona W SPIZyt za 
ok. 80 000,00 zl, a dla nauczyciel i oraz uczni6w ZOS1anzt zorganizowane szkolenia z zakresu 
prowadzenia nauki w fonnie zdalnej . 

- dnia 22 sierpnia br. odbyl siC( Festiwal Dzieciycej Zabawy nad ZaJewem Nowomiejskim, 

- dnia 13 WIZduia br. odbyl siy nad Zalewem Nowomiejskim final sezonu motoryzacyjnego. 

- w niedzielC( 22 sierpnia spotkalismy siC( nad Zalewem w Nowym Miescie na wydarzeniu pC 
"Lato, lata wszydzie". Odbyl siy charytatywny Bieg j Marsz No rdic Walking na dystansie 5km. 

Wszystko to, aby wspom6c leczenie i rehabi litacj <; dla Frania Rucinskiego z Gaw1owa. 
Wsp61nie zebralismy dla Franla 5435,6tzJ .Bieg organizowanyzostal przez Stowarzyszenie 

PJonscy Patrioci 

Ad.pkt.5. 

przewodnic71}cy Rady Grniny poinformowal, ze Informacja a przebiegu wykonanla budzetu 

gminy za I p6lrocze 2021 roku byla omawiana na wsp6lnym posiedzeniu wszystkich komisji 


rady gminy. 

W tym punkcie nikt nie zabral glosu. 


Informacja staTIowi zl'lcznik Nr 2 do protok6-lu . 


Ad.pkt.6. 

PrzewodnicUj.cy Rady Gminy przedstawit projekt uchwary w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Fio30sowej Gminy Nowe Miasto. 

W dyskusji nikt rue zabral glosu. 
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Uchwala Nr 2221XXV1II12021 zosral. przyj~la wi~kszoSci~ glos6w. /J 5 obecnych na sesj; 
radnych , ustawowy sklad rady - J j radnych, glosowalo "to" - 14, przeciw -0 radnych, 
wstrzymal sif·1 radny /. 

Wykaz imiennego gtosQwania stanowi Za1(Jcmik Nr 3 do protokotu. 

Ad.pkt.7. 

przewodnicZ'}cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasta os 2021 rok. 

W dy5ku5ji nikt nie zabra! g105u. 

Uchwala NT 223IXXVIIII2021 zostab przyjl;ta wi~kszoscia glos6w. /15 obecnych no sesji 

radnych . usLawowy sldad rady - 15 radnych, glosowalo "za" - 14, przeciw ·0 radnych, 
wSlrzymal sif -I radny l. 

Wykaz imiennego glosowania stanowl Zal~cznik Nr 4 do prolokoru. 

Ad.pkt. 8. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- zmiany Uchwaly Nr 177/XXl12020 Rady Gminy Nowe Miasto z doia 18 grudnia 2020 roku w 
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Wojew6dztwu Mazowieckiemu. 

W dyskusji rukt rue zabral glosu. 

Ucbwala Nr 224IXXVIII12021zostala podj~ta jedooglosoie. Stanowi ona wraz z imiennym 

wykazem glosowania - zal(}cznik nr 5 do protok61u. 

Ad.pkt.9. 

przewodniCZ<JCY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- miejscowego plaou zagospodarowania pn:eslr.t:ennego dla dzialek oznaczonych w ewidencji 

grunt6w wsi Nowe Miasto-Folwark numerami 209 i 211 /5. 

W dyskusji nikt rue zabral gJosu. 

Ucbwala Nr 22SIXXVIIJJ2021 zostala podj'tta jednoglosnie. Stanowi ona wraz z imieJUlym 
wykazem glosowania - zal'lcznik nr 6 do protok6lu. 
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Ad.pkL 10. 
• 

Przewodnic~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwafy w sprawie: 

- prLYj~cia Regulaminu dostarczania wody oa terenie Gminy Nowe Mi93tO. 

Radny Piotr Kolpaczewski powiedzial, ze wiele m6wi si~ w mediach 0 podwyi.kach wady 

i zapytaJ czy Gmina planuje podwyZky i sklada wniosek w tej sprawie do "W6d Polskich". 

W6j t odpowiedzial. Ze gmina nie sklada takich wniosk6w poniewaz operatorem obstugujqcym 

wodoci<tgjest Zaklad Uslug Wodnych w Mtawie i on przedstawia kalkuiacje koszt6w. Na tej 

podstawie Przedsiybiorstwo Wedy Polskie okrdla kwoty za wody. 

Uchwala Nr 226IX.XVJJ1/2021 zostala podj~ta jednogJosnie. Stanowi Dna wraz z imiennym 
wykazem glosowania - zalqcznik nr 6 do protok6lu. 

Ad.pkt. II. 

PrzewodnicutCy Rady Gminy pnedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Uchwaly Nr 150/Xvnn020 Rady GOdby Nowe Miasio z dnia 2 lipca 2020 r. 

Uchwala Nr 227IXXVIIII2021 zostala podj~ta jcdnogtosnie. Stanowi ona wraz z imiennym 

wykazem glosowania - zahj.czrUk nr 6 do protok6tu. 

Ad.pkt.12. 

Radny Slawomir Sencen udal pytarue w sprawie funduszu inicjatyw lokalnych, czy s<!: post~py 

w tym temacie poniewaZ mialy bye asfaltowane ulice. 

W6jt odpowiedziaJ, ie zJoty li smy wnioski ale na razie nie mamy infonnacji. Czekamy 

cierpJiwie. Jesli otrzymamy Ie pieni Cldze to SpOTO ul ic zostanie wyasfaltowanych. S<!: jUi 

przygolowane projekty. 

Zabieraj'lc glos przewodnicZZley Rady Marek Calinski powiedzial. Ze zakOJ1czyli smy realizacj~ 

kanalizacji, bc;dziemy miaslem i naJeialoby szukac nowyeh wyzwail np. jak rozbudowa Zalewu 

Nowomiejskiego. W projekeie mamy rozbudow« III eZ«Sci zaJewu. Powinnismy porozunUee 

siC; z ekspertami "ezy He w strom; rozbudowy zaJewu" czy zadbac 0 to co jut mamy. Przy 

rozbudowie bc;dzie czekac nas wiele problem6w Z wykupem teren6w. b¢ziemy napotykae 

opory. Musimy miee na wzglc;dzie dobro zar6wno spoleczne jak i prywatne. 

W6jt powiedziat, ze odnosnie tych temat6w to byty juz prowadzone dyskusje. Wyslalismy tel 

zapytanie do "W6d Polskieh". Otrzymalismy odpowiedi tego typu ,,jak chcecie to r6bcie". 

Na razie moiemy tylko planowac i rozmawiac na ten teroat. Wi¥e si~ to ze zmianami do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzeIUlego. Kwestia realizacji wi~ si~ tel z 
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• 

• 	 pozyskaniem srodk6w finansowych na ten eeL 
KoncZ<Jc dyskusjt;: Przewodnicz~cy Rady powiedzial , i.e musimy stawiac sobie ambitne plany. 

Radny Piotr KoIpaczewski poruszyl sprawy roso'lcych cen energii elektrycznej i zapytal czy 

nie naletaloby pomysiec 0 solarach. 

W6jt powiedziaJ, i.e w tej chwili do solarow trzeba podchodzic ostro:inie. W przypadku 

samol'71)d6w to inaczej dziala. 

Ad.pkt.l3. 

Wobec wyczerpania porz.<)dku dzjennego obrad, PrzewodnicZ4CY Rady Gminy Marek Calinski 
dzi~kuj~c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXVllI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 
slowami; .,zamykam XXVllI Sesj ~ Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tyro protok6-1 zakonczono. 

przew@~y Gmioy 

rek Calinski 

Protok6lowala: 

G.Giziilska 
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