
PROTOKOL Nr XXIX/2021 


z XXIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 4 listopada 2021 roku 


w Wiejskim OSrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocz-rto 0 godz. 14.00. 

ZakOl1czono 0 godz. 15.00. 

Sklad Rady Gminy - 15 radnych. 


Uczestniczylo W obradach - 14 radnych wg zal"czonej list)' obecnoSci. 


Spoza Rady w Sesji uczestniczy li : 

• W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 

• Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 

• Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 

• pracownicy Urz~du Gminy Nowe Miasto 

Pkt.1. 

XXIX Sesj~ Rady Gminy w Nowym Miescie otworzyl PrzewodnicllJcy Rady Marek Calinski, 


ktol)' nastr;:pnie przewodniczyl obradom Sesji. 


Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzi l kworum whdne do obradowania i podejmowania 


prawomocnych uchwal. 


PoinfomlOwal,ie podejmuj,!c decyzjy 0 uczestnictwie w sesji naleZy zapozoac siy z kaJuzulCj. 


informacyjn~ dotycZClc~ nagrywania i transmisji danych z przebiegu sesji. 


Pkt.2. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy Marek Caliilski odczyta1 pOfZ<}dek obrad w nast<;puj<}Cym 

brzmieniu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. Pnedstawienie porlJfdku obrad. 
3. Przyj~cie protokolu z XXVIIl Sesji Rady Gmioy Nowe Miasto. 



4. 	 Informacja W6jta Gminy 0 dzialaloosci mil:dzysesyjoej. 
5. 	 Podjf(cie uchwaly w sprawie zmiany Wieioletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Nowe Miasto. 
6. 	 Podjifcie uchwaly w sprawie dokonaoia zmiany Uchwaly budzetowej Gminy Nowe 

Miasto na rok 2021. 

7. 	 Podjlfcie uchwaty w sprawie zmiany Uchwaly Nr 159IXVIIII2020 Rady Gminy 
Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Wojew6dzh.vu 
Mazowieckiemu. 

8. 	 Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych pr.lez radnych Rady Gminy 
Nowe Miasto za rok 2020. 

9. 	 Iofonnacja 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych W6jtowi Gminy Nowe 
Miasto za rok 2020. 

10. Przedstawienie iuformacji oraz opinii dotycz~cych potrzeb S~du w zakresie 
wykonywania pracy przez skazanych. 

11. Zapytania i oswiadczenia radnych. 
12. Zamknif(cie obrad. 

przewodnicZ<}cy Rady poinfonnowal, ze projekty uchwa1. kt6re zoajdujCJ, siy w porZ<}dku obrad, 

byly przedmiotem obrad stalych komisji rady i zostaly pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 
PrzewodnicZ<}cy Rady Gminy poinformowal, ze zapoznal siy z tresciCJ, protokolu z XXVIII Sesji 

Rady Gminy, odzwierciedla on w pdni przebieg obrad. Nadmienil, ze protok6t byl wylozony 

do wglCJ,du w Sekretariacie Rady i przed sesjCJ, w sali obrad. Radni mieJi moZliwosc zapoznania 

siy z jego treSciC}. przewodnicZ<}cy poinfonnowal r6wniez, ze do dnia dzisiejszego nie 

wniesiono jakichkolwiek uwag do protokolu z XXVIII Sesji Rady Gminy. 

PrzewodnicZ<}cy Rady poddat protok61 pod glosowanie. 

Protok6! Nr XXVIII z dnia 15 paidziemika 2021 roku zostal prL)'jyty jednoglosnie / 14 

obecnych na sesji radnych, llStawOWY sklad rady - J5 radnych, glosowalo "za" - 14, przeciw
oradnych, wstrzymalo sifj! -0 radnych / i zostal podpisany przez PrzewodnicZ<}cego Rady . 

Wykaz imiennego gtosowania stanowi ZaiC}cznik Nr 1 do protokolu. 

Ad.pkt.4. 

W6jt Gminy poinformowal, ze w okresie dzialalnosci miydzysesyjnej: 

- dnia 25 pa±dziemika 2021 roku w Nidzicy odbylo sit; uroczyste ogloszenie wynik6w 1 edycji 

naboru wniosk6w RzC}dowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych 

ogloszonych przez Prezesa Rady Ministr6w Mateusza Morm.vieckiego. 

Gmina Nowe Miasto otrzymala 6 365 000,00 zl na realizacjy zadania pn. "Poprawa 

infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto". 
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Przewidywana wartosc ;nwestycji 6 700 000,00 zl. 

- w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej 

obejrnujilca obsrugy kompleksoWil polegaj,!c,! na swiadczeniu ustugi przesytania lub 

dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzeda±y energii elektrycznej do obiekt6w Gminy Nowe 

Miasto w latach 2022-2023", podp;sano umow~ z WykonawceJ, kt6ry zloty! najkorzystniejsZ<} 

ofe~ tj. z ENERGA OBROT S. A. Gdansk. Wartosc umowy: 571 751,90 zl. 

- w dniu jutrzejszym odbydzie siy otwarcie ofert na zadanie pn. "Dostawa oleju opalowego na 

polrzeby Zesporu Szk61 im. rntegracji Europcjskiej w Nowym Mie~kie w 2022 roku", 

z!ozonych w ramach og!oszonego dnia 28 paidziemika 2021 roku przetargu. 

- dnia 3 Jjstopada 2021 roku zostala wybrana najkorzystniejsza oferta zlozona w ramach 

zapytania ofertowego na zadanie pn. "Doslawa oryginalnych material6w eksploatacyjnych do 

drukarek kolorowych i zamiennikow do pozostalych drukarek, kserokopiarek i faks6w". 

Wykonawq zadania bydzie fimla ECOBLACK S.C., Kjelce. Wartosc umowy: 30620,85 zl. 

- dnia 21 pazdziernika 2021 roku zostalo ""')'slane zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Zakup 

paliw do pojazd6w samochodowych i mechanicznych oraz sprzytu mechanicmego Gminy 

Nowe Miasto, Gminnego Zakladu Komunalnego w Nowym Miekie oraz Ochotniczych Straty 

Pozamych z terenu Gminy Nowe Miasto w 2022 roku". Na wykonanie zadania wplyOfyty trzy 

ofert, trwa ich ocena. 

- z~oi:ony zosta1 wniosek w ramach programu "Laboratoria przyszlosci". Celem inicjatywy jest 

wsparcie szk61 podstawowych w budowaniu wsr6d uczni6w kompetencji przyszlosci z tzw. 

kierunk.6w STEAM Inauka, technologia, ini;ynieria, sztuka oraz matematykaJ. W ramach 

Laboratori6w PrzyszloSci organy prowadz'!cc szkoty otrzymaj,! wsparcie finansowe, dzi~k.i 

kt6remu uczniowie bC;d4 mogli uczyc si~ poprzez eksperymentowanie i zdobywac w ten spos6b 

praklyczne umjej~noSci. Wnioskowana kwota wsparcia - 92 4000,00 zJ - bez koniecznoSci 

wniesienia wkladu wJasnego. 

Ad.pkI.5. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawiJ projekt uchwaly w sprawie: 
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- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

W dyskusji nikt rue zabral glosu. 

Uchwa1a Nr 2281X.XIXl2021 zostala przyj~ta wi'rkszoSci~ glosOw. 1J4 obecnych nO sesji 
rodnych, glosowalo "za" - 13, przeciw -0 radnych. wSlrzymal sir; -I radny l 

POWYZsza uchwala wraz z wykazem imiennego glosowania stanowi Zahlcznik Nr 2 do 
protokotu. 

Ad.pkt.6. 

Prz;ewodn.icz~cy Rady Gminy przedstawjl projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiany Uchwaly budietowcj Gminy Nowe Miasto oa 2021 rok. 

W dyskusji nikt nje zabral glosu. 

Uchwala Nr 229IXXIXl2021 zostala przyj'Yta wi~kszoscia gtos6w. 1J4 obecnych na sesji 

radnych ,glosowalo "za" - 13, przeciw -0 radnych. wSlrzymal sir; -J radny I. 

Powyzsza uchwala wraz z wykazem imiennego gJosowania stanowi Zal~cznik Nr 3 do 
protokoru. 

Ad.pkt.7. 

przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- zmiany Uchwaty Nr 1891XXlX12020 Rudy Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku w 
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Wojewodztwu Mazowiedoemu. 

W dyskusji nikt nie zabraJ glosu. 

Uchwata Nr 2301XXIX12021 zostala podj~ta jedoogloSoie. Stanowi ona wraz z irniennym 
wykazem glosowania - zaJ'lcznik or 4 do protok6tu. 

Ad.pkt.8. 

PnewodnicZllcy Rady Gminy przedstawil informacjy 0 oswiadczeniach maj,pkowych 

zlotonych przez radnych Rady Ominy Nowe Miasto. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy Marek Caliitski przedstawil: 

- IDformacj~ 0 zlo:iooych oswiadczeniach maj~tkowych przez radoycb rady gminy 
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Nowe Miasto za rok 2020. 

Infonnacja stanowi zal<Jczn..ik Nr 5 do protokoru. 

Ad.pkt.9. 

W6jt Gminy Slawomir Zalewski przedstawil : 

-Informacj/t 0 zlozonych oswiadczeDiach maj(Jtkowych W6jtowi Gmioy lB rok 2020, 

pracownik6w urzydu zatrudnionych na stanowiskach urz~dniczych , w tym na kierowniczych 

stanowiskach urzydniczych oraz os6b zobowl4llJlych do skladania o5wiadczen maj'lt kowych: 

Sekretarza Gminy, Skarbnika, kierownik6w jednostek organizacyjnych orazos6b wydaj'lcych 
decyzje administracyjne w imieniu w6jta . 

Infonnacja stanowi za1'lcznik Nr 6 do prolok6 tu . 

Ad.pkt.lO. 

PrzewodnicZ<lcy Rady Gminy przedstawi~ opiniy Prezesa S'ldu Rejonowego w P~onsku z dnia 

8 pai.dziemika 2021 roku dotycZ<lc,!: potrzeb StJdu Rejonowego w Ptoitsku w zakresie 

wykonywania pracy przez skazanych i wniosek 0 wskazanie podmiot6w, w kt6rych skw..ani 

mogliby \''''Ykonywac ww. kacy. 

Kierownik Zakladu Komunalnego w Nowym Miescie przedstawll infonnacje w dniu 

14 paidziemika 202 1 roku w sprawie wyznaczenia na lerenie gminy Nowe Miaslo podmiolu 

do wykonywania kacy ograniczenia wolnoSci b'ld± prac spolecznie uZytecznych w 2022 roku. 

Infonnacje stanowi'l za l'lczniki Nr 7 i 8 do protok61u, 

Ad.pkt.ll. 

Radny Piotr Kotpaczewski zadal nast~puj'lce pytania: 

- rowy przy drodze powiatowej za DPS w Karolinowie ~ zaknaczone, w czyjej geslii jest 


przyci((cie tych krzakow, 

- czy b~dzjemy skladac dalsze wnioski 0 dofinansowanie do Polskiego Ladu na drogi czy 


oswietlenie, 


- jakijesl pOSl<fp prac przy wodoci'lgowaniu wsi Miszewo i dlaczego tak dtugo trwa, 


- na drogach asfaltowych pojawily si~ ubytki w miejscowoSciach Zawady, Karolinowo, Gucin, 


- zaproponowal, zeby na samochodzie gminnym bylo umieszczone logo lub herb gminy. 


W6jt odpowiedziaJ: 
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- jak sam radny powiedziaJ jest to droga powiatowa i zabezpieczenie rowow nalery do 

Powiatowego Zar4}du Dr6g. Na pewno przed sezonem zimowy m nasl<tpi ostatnie 

podkoszenie, 

- odnosnie wniosk6w to ~dzierny skladac dalsze wnioski do drugiego etapu Polskiego Ladu 

na pozostate ulice Nowego Miasta a taki e na drogy Latcnice, Janopole i Szezawin oraz 

dofinansowanie jazu, 
. w kwestii wodoei(Jgu 10 jest tam bardzo duia r6miea poziom6w i sUld bior,! si~ op6inienia. 

R6wniez bardzo waZnym problemem jest kwestia rzeki. Wodoci<m b~dzie realizowany w roku 

nast<ypnym, 

- ubytki asfaltu zawsze byd(J powstawaly i b~d,! naprawiane przed okresem zimov.ym. Sprawa 

zostanie przekazana k.ierowuikowi Zakladu Komunalnego, 

- odnosnie oznaczenia samochodu to wszyscy nasz sarnoch6d znaj') i nie rna takiej potrzeby 

oznakowania. Mamy przeciez na co pieni<}dze \vydawac, aczkolwiek wniosek weimiemy pOd 
uwag~. 

Ad.pkt.l2. 

Wobec wyczerpania porz<Jdku dziennego obrad, PrzewodnicZ<lcy Rady Gminy Marek Calinski 

dZiykuj,!c wszystkim zebranym - zakoticzyt obrady XXIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

slowami: "zamykam XXIX Sesj~ Rady Ominy Nowe Miasto". 

Na tym pralok61 zakanczono. 

pr'(jiCZ~CY Rady Gminy 

(JA/t . .-......
arek Calinski 

Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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