
PROTOKOL Nr XXXl2021 


z xxx Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 19 listopada 2021 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpocz~to 0 godz.IS .OO, 

Zakonczono 0 godz. 16.00. 

SkJad Rady Gminy - 15 radoych. 

Uczeslniczylo W obradach - 12 radnych wg zal'lczonej listy obecnoSci. 

Spoza Rady w Sesji uczestniczy li : 

• W6jl Gminy - Slawomir Zalewski 

• Radna Rady Powiatu - Marianna Chybata 

• Skarbnik Omioy - Anna Daszczynska 

• Sekretarz Gminy - Mariola Bugalska 

• Radca Prawny 

• pracownicy Urz~du Gminy Nowe Miasto 

Pkt.1. 

xxx Sesjey Rady Gminy w Nowym Midcie otworzyl PF£ewodnicZ<lcy Rady Marek CaJiilski, 
kt6ry nas~pnie przewodniczyl obradom Sesj i. 


Powital wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowania 

j podejrnowania prawomocnych uchwal. 


Poinformowal,Ze podejmuj'lc decyzj<; 0 uczestnictwie w sesji nalety zapoznac Sly Z kaluzul<} 

infonnacyjn<} dotycZ4C'l nagrywania i transmisj i danych z przebiegu sesji. 


Pkt.2. 

PrzewodnicZ<lcy Rady Ominy Marek Calitiski przedsta'Nil porz(Jdek obrad w nast~puj<lcym 

brzmieniu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obl'ad. 
2. przedstawienie porutdku obl'ad, 



. 	. 


• 3. 	 PI"'.tyj'Ycie protokolu z XXIX Sesji Rady Gmioy Nowe Miasto. 
4. 	 Iofonoacja Wojta Gminy 0 dzialalnosci mi-:dzysesyjoej. 
5. 	 Podjtcic ucbwaty w sprawie zmiaoy Wieloletniej Prognozy Fioaosowej Gmioy 

Nowe Miasto. 

6. 	 Podj~ie ucbwaly w sprawie ~miaDy Uchwaty bud:ietowej n:li 2021 rok. 

7. 	 Podj~ie ucbwaty w sprawie obniZenia sredniej ceny skupu Zyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego nil rok 2022. 

8. 	 Podj'Ycie uchwaty zmieniajSlcej ucbwal~ Nr 36N12003 JUdy Gminy Nowe Miasto z dois 

25 kwietnia 2003 roku w sprawie ucbwalenia Statum Gminy Nowe Miasta. 

9. 	 Podj~ie uchwaty w sprawie ucbwalenia Programu wsp61pracy Gminy 
Nowe Miasto Z organizacjami pozarz1}dowymi i inoymi podmioUlmi DB 2022 rok. 

10. Podj'tcie 	 uchwaty w sprawie wyraienia zgody ua zawarcie porozumicoia 

mi'Ydzygminnego poml~ZY Gmin~ Nowe Miasto, a Gmiolt Soosk w sprawie pneliazania 

przez GmiD~ Soosk zadaii w zakresie z.apewnieo;a uczniowi DiepeioosprawDemu 

zamieszkalemu na tereoie Gminy Sonsk transportu i opieki w czasie przewozu do 

Osrodka Szkolno-Wycbowawczego w Joocu. 

11. 	Zapyfania i oswiadczenia radnych. 
12. Zamkni~cie obrad 

przewodnicZ<)cy Rady poinfonnowal, ze projekty uchwaJ. kt6re znajduj(l siy W pofZ4dku 
obrad, byty przedmiotcm obrad statych komisji rady i zostaty pozytywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

PrzewodnicZ4CY Rady Grniny poinforrnowal, :ie zapoznal siy z trdciq protokolu z XXIX Sesji 

Rady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad. Nadmienil, ie protok61 byl wytozony 

do wglqdu w Sekretariacie Rady j przed sesjlJ W sa li obrad. Radni mieli moZliwosc 

zapoznania siy z jego trescilJ, przewodnicl(Jcy poinfonnowal rowniez, ze do dnia dzisiejszego 

nie wniesiono jakichkolwjek uwag do protokolu z XXIX Sesj i Rady Gminy. 

PrzewodnicUjcy Rady poddal protok61 pod glosowanie. 

Protok61 Nr XXIX z dnia 04 listopada 2021 loku zostal przyj~ty jednoglosnie 1 12 obecnych 
no sesji radnych, ustawowy skiad rady - J5 radnych, glosowalo "za" - J2, przeciw-O 
radnych, wstrzyma{o sir -0 radnych / i zostat podpisany przez PrzewodnicZl!:cego Rady . 

Wykaz imiennego gtosowania Slanowi Zal(Jcznik Nr I do protokoru. 

2 




• 


Ad.pkl.4. 

Wojt Gminy poinfonnowaJ, ze w okIesie dziablnosci miydzysesyjnej: 

- w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie pn. "Ubezpieczenie mJema 

i odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Nowe Miasto W okresie od 04.12.2021 do 

03.12.2023" wybrano najkorzystniejsZ<!, ofeoy wloi.on'l przez Towarzystwo Ubezpiecze6 

Wzajemnych TUW. Cella wy konania zadania wynosi 86 636,00 zl. 

- dnja 16listopada 2021 roku wybrano najkorzystniejszet na wy konanie zadania pn.•.2akup 

paliw do pojazd6w samochodowych i mechanicznych oaz sprzytu mechanicznego Gminy 

Nowe Miasto, Gminnego Zakladu KomW1alnego w Nowym Midcie Druz Ochotniczych 

StraZy Poiamych z terenu Gminy Nowe Miasto w 2022 roku" zJotonc:t przez Wykonawcy 
"LUX-MOTOR OIL" A. Nidcior, J. Nidcior. Cena wykonania zadania wynasi: 
cena brutto 1 litra oleju napydowego 5,96 zl. staly upust 0,15 zl; 

cena bruno I litra benzyny 5,90 zl, staly upust 0,10 zl. 

- dniu wczorajszym odbyl siy odbi6r garaiu OSP Nowe Miasto, kt6ry zostal 

wyremontowany przez finny Ustugi Remontowo-Budowlan(J. Wartosc robOt wyniosla 

42804,00 zl, a Gmina Nowe Miasto na remont otrzymata dofinansowanie 

z UUydu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego w kwocie 25 000,00 zl. 

- dnia 16 listopada 2021 roku otworzono oferty na zadanie pn. 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunaJnych od wlaScicjelj nieruchomoSci 

zamieszkalych, na kt6rych zamieszkuj(J mieszkancy polozonych oa tereoie Gminy Nowe 

Miaslo W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022". Wplynl'la jedna oferla od finny 
t, Prredsi~biorstwo Gospodarki Komuoalnej w Plonsku", na kwott; 1 326000,00. Cena 

brutto za 1 ton~ odbierania odpad6w komunalnych wynosi 5 10,00 zl, a I cena za 

zagospodarowanie 1 tony odpad6w komunalnych wynosi 510,00 zl. 
- Gmina Nowe Miasto maJazJa siy na 3 miejscu w powiecie w rankingu zaszczepionych 

mieszkanc6w Gminy w ramach konkursu "ROSDl:tca OdporDOsc". Uzyskane miej sce 

pozwala Gminie na uzyskanie 250 000,00 zl na cele zwi¥ID1e z przeciwdziataniem 

COVID-19. Dnia 15 listopada 2021 roku zostal zto iDny wniosek 0 odbior nagrody. 

- Gmina Nowe Miasto otrzyrnala 3 17S 018 zl oa zadania wodno-kanalizacyjne w 

ramach podziatu srodk6w r:z<Jdowych. To kolejne z dofinansowari , jakie w ostatni m czasie 

otrzymata nasza Gmina. Srodki finansowe otrzymamy jeszcze w ty m roku . 

Ad.pkI.5. 

PnewodnicUJcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- zmiaoy Wieloietniej Prognozy Fioansowej Gminy Nowe Miasto. 

Radny Piotr KOlpaczewski zadal pytanie dotycZ4ce kwoty 250 tys.zl dofinansowania, na co j~ 

przeznaczymy w planie wydatkow. 
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. W6jt odpowiedzial, ze jeszcze za wczesnie 0 tym m6wic, ale zapewnil. ze pieni<}dze zostan~' 
dobrze wykorzystane. 

Ucbwala Nr 2311XXX!2021 zostahl przyj~ta wifkszosci=l glosow. 112 obecnych no sesji 
radnych, glosowalo "za" - 11, przeciw -0 radnych. wstrzyma{ si~ -1 radny /. 


Powyisza uchwaJa wraz z wykazem imiennego glosowania slanowi zaJ~cznik Nr 2 do 

protokolu. 


Ad.pkt.6. 

PrzewodnicUj.cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w spra.......-ie: 

- zmiaoy Vcbwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto Da 2021 rok. 

W dyskusji nikt nie zabra! glosu. 

Uchwala Nr 232fX.XX12021 zostala przyj~ta wi~kszoscia glos6w. 112 obecnych no sesji 

radnych ,glosowalo "za" - 11, przeciw -0 radnyclz, wstrzymal si~ -1 radny /. 

POwyZsla uchwala wraz z wykazem imiennego glosowania stanowi Zalqcznik Nr 3 do 

protokolu. 

Ad.pkt. 7. 

Przewodnicz<}cy Rady Gminy przedstawB projekt uchwaly w sprawie: 

- obnitenia sredwej eeny skupu Zyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 

rolnego na rok 2022. 

W dyskusji nikt nie zabral glosu. 

Uchwala Nr 2331XXX1202J lOstala podj~ta jedooglosnie. Stanowi ona wraz z imiennym 

vvykazem glosowania - zaltlczn ik nr 4 do protok6lu. 

Ad.pkt. 8. 

Przewodnicztlcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty: 

-lmieniaj4eej uebwal-r Nr 36Nn OO3 Rad y Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2003 roku w 

sprawie uebwaleoia Statutu Gminy Nowe Miuto. 

Radny Piotr Kolpaczewski zabraf glos odnosnie powotania zastepcy bunnistrza. Powiedzia!, 

-re na na poczatku kadencji zaznaczal pOlrzeb« powolania "zast~pcy wajta", aby wajt magi 

korL}'stac z prL)'stugujllcych urlop6w i n.ie byloby pOlrzehy wyplacania ekwiwa lentu, a jak 
obliczyl uczynito to kwotcr rz'tdu ok.70 tys.zl przez okres dwoch kadencji. ZapytaJ, dlaczego 
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teraz podejmuje Sle tak<J decyzj ty czy wiadomo jest klQ b<;dzie powolany na zastepCff 
burmistcza. 

W6jt powiedzial, :ie nie wie sk'ld wziela sie taka kwata, kt6r'l radny wymienil, jest ana dU±O 
oaciagnieta. Oecyzje l4 podejrnujemy przy okazji wprowadzania zmian do statutu Grniny 
Nowe Miasto i jest ona sruszna Odnosnie osoby, kt6ra bedzie pelmla 4 funkcj~ - to jeszcze 

nie rna wyznaczonej ajest to w gestii wyi'lcznie w6jta. 

Ucbwala Nr 2341X.X.X!2021 zDstala podj~ta j ednoglosnie. Stanowi Qna wraz z imiennyrn 
wykazem gJosowania - zalctcznik nr 5 do protok6fu. 

Ad.pkt.9. 

PrzewodnicZ4CY Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- ucbwalenia Programu wsp6lpracy Gminy Nowe Miasto Zorganizacjami pozarzl:Jdowymi 

i innymi podmiotami prowadZ<}cymi dziaJalno$c potytku publicznego Da 2022 rok. 

W dyskusji nikt rue zabral glosu. 

Ucbwala Nr 235/xXXI2021 ~o! tala podj-:ta jednogloSnie. Stanowi ona wraz z imiennym 
wykazem glosowania - zal'!cznik nr 6 do pratok6Ju. 

Ad.pkt.IO. 

PrzewadnicU}cy Rady Gminy przedstawil prajekt uchwaly W sprawie: 

- WYraZeoia zgody n3 zawartie porozumienia mi~zygmionego pomi~d.l)' G miolt Nowe Miasto, 
a Gmin~ Sonsk w sprawie przekazania przez Gmin~ Sonsk zadati w zakresie 7.apewnieoia 
uczniowi niepcloosprawnernu zamieszkatemu na terenie Gmioy Sonsk traosportu i opieki w 
cusic przewozu do Osrodka Szko)oo-Wychowawczcgo w Joncu. 

W dyskusji nikt nie zabral glosu. 

Uchwala Nr 236/XXXf2021 zostala podjl[ta jednoglosDie. Stanawi ana wraz z imiermym 
wykazem glosowania - zall}Cznik nr 7 do protok61u. 

Ad.pkt.lI. 

W tym punkcie rue poruszano zadnych probJem6w. 
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Ad.pkt.12. 

Wobec \'I)'czerpania porzqdku dziennego obrad, PrLewodnic~cy Rady Gminy Marek 
CaJinski dzilYkuj~c wszystkim zebranym - zakonczyl obrady XXX Sesji Rady Gminy Nowe 
Miasto slowami : "zamykam XXX Sesj~ Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protok61 zakoilczono. 

Przewodruczqcy Rady Gminy 

(t:~ 
Protok61owala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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