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PROTOKOL Nr XXXI/2021 


z XXXI Sesji Rady Gmioy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 30 Iistopada 2021 roku 


w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Miescie. 


Obrady rozpoczc;to 0 godz.16.00. 


Zakonczono 0 godz. 17.30. 


Sklad Rady Gminy - ) 5 radnych. 


Uczestniczylo W obradach -14 radnych wg zalfJczonej li sty obecnosci . 


Spoza Rady w Sesj i uczestniczy li : 

• W6j t Gminy ~ Slawomir Zalewski 

• Skarbnik Gminy - Anna Daszczynska 

• Sekretarz Gminy - Mariola Buga jska 

• Radea Prawny 

• pracownicy Urz¢u Groiny Nowe Miaslo 

Pkt.J. 

XXXI Sesj c; Rady Gminy w Nowym M ieScie o(wor,,},) PrzewodnicZ'lcy Rady Marek CaliIiski, 

kt6ry nast~pnie przewodniczyl obradom Sesji. 

PowitaJ wszystkich zebranych oraz stwierdzil kworum wladne do obradowani i podejmowania 

prawomocnych uchwal. 

Poinfomlowat,t e podej rnujCJc decyzj lf 0 uczestnic(wie w sesj i nalety zapoznac si.y z kaluzulCJ 
in formacyjoC} dotycZ<}c~ nagrywania i transmisj i danych z przebiegu sesji. 

Pkt.2. 

Przewodnicz!lcy Rady Gminy Marek Calinsk.i przedstawi1 pOfz'!dek obrad w nast~puj ,!cym 

brzmieruu: 

I. Otwarcie sesji i stwierdunie prawomocDosci obrad. 
2. przedstawienie POl'Zlldku obrad. 
3. PrzyjfCie protokolu z XXX Sesji Rady Gmio)' Nowe Miasto. 

http:godz.16.00


4. 	 lnformacja W6jta Gmin)' () dzialalnosci mit;dzysesyjnej. 

5. 	 Podj~cje ucbwaty w sprawie zltliany Uchwaty budietowcj nn 2021 rok. 

6. 	 Podjfde uc:hwaty w sprawie przyjlfcia projektu Regulaminu dostarczania wody na 
terenie (iminy Nowe Miasto. 

7. 	 PQdj~cie uchwaly lmieniaj~cej nebwal~ Nr 1I5IXVII12016 Rady Gminy Nowe Miast. 
z dnia 28 czerwea 2016 Toku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka 
Pomoey Spolecznej w NOVitym Mieseic. 

8. 	 Podj~de uchwaty zmieniaj.qcej uchwat~ Nr 91NIHt2019 Rady Gminy !'lowe Miasto z 
dnia 12 sierpnia 2019 roku w spra\\<ie utworzenja samorz'ldowej jednostki budidowej 
pod nazwil "Gminny Zaklad Komunalny w Nowym MiescicH 

• 

9. 	 Podj~cic ucbwaly w sprawie zmiany Uchwaty Nr VHII40194 Rady Gminy w Nowym 
Midcie z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawic poitfczenia Gminnego Osrodka 
Kuhury 'tV Nowym Midcie orliiz Gminnej Biblioteki Publittnej w No",ym Mic.l'icie 
w jcdull instytucj~ kultury p.n. "Gminny Osrodek KulturyO w Nowym Miescie 

10. Podj~cie ucbwaty w sprawie nadania Statutu Miejsko-Grninnego OSfQdka Kultury 
w Nowym Miescie. 

11. Fodjt(Cie 	 uchwaly w sprawie ustalenia zasad przyrnawaUtR i wysokosci diet 
przyshlgujtlcycb radnym Rady Gminy Nowe Miasto. 

12. Podj~ie ucbwaly w sprawie ustalcoin wynagrodzenia Wojtn Gminy Nowe MiastQ, 
13. Zapytania i oswiadczenia radnyeb. 
14. Z.mkni~ci. obrnd. 

Przewodnicz"}cy Rody poinformowal, i.e projekty uchwat kt6re znajdujl:! siy W POrz4dku obra(L 

byly przedmlotem obrad stal:ych komisji rudy i zostaly pozytywnie zaoplniowane. 

Ad.pkl.3. 

PrzewodnicZ4cy Rarly Gminy poinformowai, Ze zapo7Jmt Sly z tresci~ protokotu z XXX Scsji 
&ady Gminy, odzwierciedla on w pelni przebieg obrad, 'Nadmienii, ze protok61 byt wyrozony 
do wglztdu w Sekretariacie Rady i przed sesj'l w sah obrad. Radni midi moLljwQsc zaPO?llaruu 
si~ z jego tresci<+_ PrzewodnicUlCY poinfonnowal rOwltiez. Ze do dnia dzisiejszego rue 

\vniesiono jakichkolwiek uwag do protokolu z XXX Sesji Rudy Groiny. 

PrzewodnicZljcy Rady podda! protok61 pod glosowanie. 


Protok61 NT XXX '1, dnia 30 1istopada 2021 roku z.ostal przyjyty jednoglosnle I 14 obecnych 

na sesji radnych , uSlawowy skiad rady - 15 radnych, giosmv(Iio "za" ~ j 4. przeciw -0 


radn)!('h wstrzymalo sif. -0 radnycn! i '1,05ta1 podpisany przez Przcwodnic74cego Rady . 


\Vykaz imiennego glosowania stanowi Zalq.cznik Nr 1 do protokoru. 
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Ad.pktA. 

W6jt Gminy poinfonnowal. ze w okresie dzia1alnosci miydzysesyjnej: 

- w dniu wczorajszym ukazal siC; ranking opracowany przez Kaledrc; Finans6w SamorZ4du 


Terytorialnego na podstawie danych RIO wedtug stanu Da koniec IV kwartalu 2020 roku. 


W ww. rankingu Gmina Nowe Miasto uplasowaJa s icr na 139 pozycji sposr6d 1533 gmin 


wlejskich. 


Znaleilismy siy Da: 

- 17 miejscu jako gmina wiejska w wojewodztwie mazowieckim, 

- 2 miejscu w subregionie ciechanowskim, 

- 1 miejscu w powiecie plo6skim. 

W rankingu branD pod uwag~ analj~ kondycji finansowej gminy Da podstawie wskainik6w: 

- udzial dochod6w wJasnych w dochodach og6Jem, 

- relacja nadwyZki operacyjnej do dochod6w og6lem, 


- udzial wydatk6w inwestycyjnych w wydatkach og61em, 


- obci¥enie wydatk6w bieZ4cych wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen. 


- udzial srodk6w europejskich w wydatkach og6lem - bez poryczen, 


- reiacja zobowi'!28n do dochod6w og6tem, 


- udziaJ podatku dochodowego od osob fizycznych w dochodach biei'4cych. 


- w dniu dzisiejszym w Wiejskim Osrodku Kultury w Nowym Midcie odbyta siy uroczystosc 


z okazji 50 rocznicy pOZycia rnaJrenskiego par mati.eilskich zamieszkalych na tereme gminy 

Nowe MiaslO. Z okazji ,,Z-lotych Godow" Wojt Gm iny Nowe Miasto Slawomir Zalewski 


wryczyl medale przymane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Poiskiej Pana Andrzeja Dud~, 


jubilatom obchodUlcym 50-lecie po±ycia malZenskiego. 


Ad.pkt.S. 

przewodnicZAlcy Rady Gminy przedstawi~ projek( uchwaly w sprawie: 

- zmiany Uchwaly budietowej GmiDY Nowe Miasto na 2021 rok. 

W dyskusji nikt rue zabral glosu. 

Uchwala Nr 2371XXXI12021 zostala przyj'tta wi'tkszoscia glos6w. /14 obecnych na sesji 
radnych ,glosowolo "20" - J3, przeciw -0 radnych. wSlrzymal sif -I rodny I 

Powyisza uchwala wraz z wykazem imiennego glosowania stanowi Zal<}cznik Nr 2 do 

protokolu. 

3 



Ad.pkt. 6. 

PrzewodnicUj.cy Rady Gminy przedstawit projekt uchwaly w sprawie: 

• prLYj~cia projektu Regulaminu dostarcZ30ia wody oa terenic Gminy Nowe Miasto. 

W dyskusji nikt nie zabral glosu. 

Uchwala Nr 2381XXXl12021 zostala podj~ta jednoglosnie. Stanowi ana wraz z im iennym 

wykazem glosowania • za1'lcznik nr 3 do protok6ru. 

Ad.pkt.7. 

Pn:ewodnicUlCYRady Gminy przedstawil projekt uchwaty: 

. zmicniajlfcej uchwal~ Nr 1151XVIJ12016 Rady Groiny Nowe Miasto z doia 28 czerwca 
2016 roku w sprawie ucbwalenia Statutu Gminoego Osrodka Pomoey Spoleczocj w 

Nowym MieScie. 

W dyskusji nikt nie zabral glosu. 

Uchwala Nr 239!XXXIJ2021 zostala podj~ta jednogJosnie. Stanowi ana wraz z imiennym 

wykazem glosowania - za1llcznik nr 4 do prolok6lu . 

Ad.pkt. 8. 

PrzewodniCZ<lcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly W sprawie: 

- zmieniajl.Jcej uchwalf Nr 91NIIlJ2019 Rady GrniDy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 
2019 roku w sprawie utworLenia samorzf:)dowej jednostki budietowej pod n8ZWf:) 

"Gmiony ZakJad Komunaloy w Nowym MieScie". 

W dyskusji nikt nie zabral gtosu. 

Uchwala Nr 240IXXXII2021 zostala podjlfta jednoglosnie. Stanowi ana wraz z imiennym 
vvykazem glosowania - zat'J-cznik nr 5 do protok~u. 

Ad.pkt.9. 

Przewodnic14cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 
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- zmiany Uchwaty Nr VIIU40/94 Rady Gminy w Nowym MieScie z dnia 30 grudoia 

1994 roku w sprawie poh,czeoia Gminnego Osrodka KuJtury w Nowym Miescic oraz 

Gmiooej Biblioteki Publicznej w Nowym Miescie w jednll iostytucj~ kultury p.n. 

"Gmlnoy Osrodek Kultury" w Nowym Miclcie 

W dyskusji nilet rue zabral glosu. 

Uchwala Nr 241XXXlf202t zostala podj~ta jednogJosnie. Stanowi ona wraz z imiennym 

wykazem glosowania - zahlcznik nr 6 do protokotu. 

Ad.pkt.10. 

Przewodnicz<!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

- oadaoia Statutu Miejsko-Gminoego Osrodka Kultury wNowym MieScie. 

W dyskusji nikt rue 1.3bral glosu. 

Uchwala Nr 242XXXJJ2021 zostala podjfta jedooglosnie. Stanowi ona wraz z imiennym 

wykazem glosowania - 1.3lqcznik nr 7 do protok6lu. 

Ad.pkt.lI. 

Przewodnicz<!cy Rady Gminy przedstawit projekt uchwaty w sprawie: 

- ustalenia zasad przyznawania i wysokosci diet pnyslugujqcycb radoym Rady Gminy 

Nowe Miasto. 

Radny Piotr KoIpaczewski powiedzial, ze na komisjach rady gminy rozpatrywana byla ww. 

uchwala, ale uwai.a , Ze wi C(kszosc radnych jest nieaktywna na sesjach i komisjach, nie zabiera 
gfosu, wiec nie rozwnie za co dajemy podwyZkft. 
W6jt odpowiedzial, i.e dieta ole jest za to, ezy si!;f ZE.biera gtos czy nie, ale 1.3 osi'lgnieci a, 1.3 
udzial w glosowaniach, a to wpIywa na sukcesy gminy. UwaZa. i.e jesli jest cos oczywistego 
W"i~ po co zabierac glos. Podkreslif, Ze nasi radni do lej pot)' maj'} najniZsze diety w powiecie. 
PrzewodnicU}cy Rady dodal, i.e radny Kotpaczewski czt(sto zabiera glos , ale jakie s<! tego 
skutki to oceni(} wy borcy. Radni s<f \V kontakcie z wyborcami w terenie i sygnalizuj~ im rome 

prOblemy. To na tym polega kontakt z wyborcami a nie tylko dzialanie na sesji i tylko w swaich 
okr~gach wyborczych. 

Ucbwala Nr 2431XXXl12021 zostala pnyjrrta wirrkszoscia glosow. 114 obecnych na sesji 
radnych ,glosowalo ·'za"· 13, przeciw -1 radny,! 
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POWYZsza uchwala wraz z wykazem Imlennego gtosowania stanowi Zat'lczn.ik Nr 8 do 
protokolu. 

Ad.pkt.12. 

Pr:z.ewodnicZCJcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaty w sprawie: 

-ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy Nowe Miasto. 

W tyro miejscu przewodnic£4cy Rady powiedzial: ie "Pan Stawomir Zalewslci - W6jt 
Gminy Nowe Miasto skutecznie realizuje zadania wy konywane w zwi'!Zku "M, sprawowanll 
funkcjZJ. Posiada kompetencje i zdolnosci menedz.ersk ie, wykazuje sitr dobr') znajomosciG} 
gminy i jej problemow, realizuje zalozenia budzetu, pozyskuje ze\\lTltrtrzne srodki finansowe 
oa realizacjy inwestycji. Rok 2020 dia naszej jednostki samor:z.<Jdowej byl rokiem pejnym 
nowych wyzwafl. Pandemia spowodowana przez COVID-19 stanowila i nada! stanowi 
powaZne wyzwania dla samorZ')du, jednak Pan W6jt wykazal si~ erektywnym zaI'Z')dzaniem 
finansami gminy co potwierdzaj'l nam rankingi finansowe jednostek samorz<)du 
tery1orialnego: 
l. 	 Opracowany przez Pisma Samor~du Terytorialnego "WSPOLNOTA" dotycZ<)cy 

wydalkow inwestycyjnych w latach 2018·2020. Gmina Nowe Miasto na wszystkie 1533 
gminy wiejskie z ca\ego kraju znalazla si~ na bardzo wysokim, 11 9. miejscu w kategorii 
"Gminy Wiejskie" z wynikiem 1638,74 zl srednich wydatkow inwestycyjnych na 
mieszkanca. 
Dodatkowo jestdmy na: 

J2 miejscu jako gmina wiejska w wojewodztwie mazowieckim, 


1 miejscu w subregionie ciechanowski m, 


- 1 miejscu w powiecie plonskim. 
Gdyby nasz samorZlJd by! brany pod uwag~ w kategorii "Miasta Inne" , to uplasowalibysmy 
siy na 41. miejscu na ponad 600 miast. 

2. 	 Opracowany prL.eZ Katedry Finans6w SamorZ'ldu Terytorialnego oa podstawie danych RIO 
wedlug stanu na koniec IV kwartaru 2020 roku. Groina Nowe Miasto uplasowaJa si~ na 139 
pozycji sposr6d J533 gmin wiejsk.ich. Znaleilismy siy na: 

17 miejscu jako gmina wiejska w wojew6dztwie mazowieckim, 

-	 2 miejscu w subregionie ciechanowskim, 

1 rniejscu w powiecie plonskirn. 
W rankingu branD pod uwagy analiz\t kondycji finansowej gminy na podstawie wskainik6w: 

-	 udziat dochod6w wJasnych w dochodach ogOlem, 

-	 relacja nadwyZki operacyjnej do dochod6w og6tem. 
-	 udzial wydatk6w inwestycyjnych w \V)'datkach og61em, 

-	 obci¥:enie wydatk6w bieZ<Jcych wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzell. 


- udzial srodkow europejskich w wydatkach og6tem - bez po~czeo . 


- relacja zobowi<)Z3il do dochod6w og6tem. 


6 

http:Ad.pkt.12
http:Zat'lczn.ik


- udzial podatku dochodowego od os6b fizycmych w dochodach biei4cych. 
Tylko w roku bieUJcym Gmina Nowe Mi asto pozyskaJa ok. Il mIn zl ~ srodk6w 
zewnytrznych: 
I. FWlduszu Polski Lad: Program Inwestycji Stralegicznych - 6 365 000,00 zl 
2. Inwestycje wodno-kanalizacyjne - 3 175018,00 zl 
3. Terrnomodemizacja obiektu UZytecwoSci publicmej - budynku Urzt;du Gminy 

689714,71 zI 
4. Pomoc w uzyskaniu oraz uzyskano dofinansowania na samoch6d stra:tacki z 

WFOSiGWINFOSiGW, KRSG oraz z Urzc;du Marszalkowskiego, iqczna kwota 
dofinansowania - 648 983,06 zI 

5. Konkurs Rosnqca odpomosc - 250 000,00 zl 
6. Laboratona przyszlosci - 92 400,00 zI 

7. Mazowiecki program przygotowania szkOJ, nauczycieli i uczni6w do nauczania zdalnego 
80000,00 zl 

8. MIAS MAZOWSZE 2021 - 60000,00 zI 

9. Czyste powietrze - 30 000,00 zI 
10. Mazowieckie straZnice OSP 2021, Remonl strainicy OSP Nowe Miasto - 25 000,00 zl 
11. Usuwarue i unieszkodliwianie wyrob6w zawjerajijcych azbest z terenu Gminy Nowe 

Miasto - 23 130,00 zI 
12. Usuwanie fali roloiczych i innyeh odpad6w pochod..z.4cych z dzialalnosci rolniczej 

16000,00 zI 
13. Dofinansowanie na utworzenie gminnego punk! szczepie,; i promocj~, SZCZEPIMY SJ~ 

15000,00 zl 
14. aSP-2021 - zadanie polegajqce na zakupie dw6ch aparatow powietrzoych dla asp Lalonice, 

kwota dofinansowania - 6 000,00 zl 
15. Narodowy Program Rozwoju Czylelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (Przedszkole 

Sarnorllldowe im. Misia Uszatka w Nowym Miescie) - 3000,00 z1 
Ponadto nie moma pomin,!c faktu zreali zowania bardzo duzej i wymagaj<}cej ogromnych 
naklad6w inwestycji "Budowa oczyszczaJru kiek6w kanalizacji sanitamej 
w Nowym MieScie". 
Bjor~c pod uwag~ fakt . it Radzje Gminy Nowe Masto przysluguj'l kompetencje ustalenia 
wynagrodzenia W6jta Gminy Nowe Miasto, a ponadto uwzgll(druaj'lc okolicznosc, i± owo 

wynagrodzenie musi miescic siy w zakresie ustalonym ww. przepisami prawa, ustalaj'lcjednak 
poziom wynagrodzenia z poszanowaniem oeeny dotyehczasowej praey, kompetencji oraz 
zaangaiowania w sprawowanie funkcji . Proponujy: 

- wynagrodzenie zasadnicze 9 900,00 zl 

- dodalek funkcyjny 2 600,00 zl, 

- dodalek specjalny 3 750,00 zl 

l~czDje 16 250,00 zl 
+ dodalek slaiowy 1980,00 zJ 

Radny Piotr KoIpaczewski powiedzial, ze proponuj~ 7,7% tj . podwy.ik~ inl1acyjn<l. 
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Ucbwala Nr 244fXXXI!2021 zostala przyj~ta wifkszoscia glosow. 114 obecnych na sesji 

radnych ,glosowalo "za" - J2, przeciw -/ radny, wstrzymal sie - / radny I. 

Powyisza uchwa~a wraz z wykazem imieJU1ego g!osQwaoia stanowi Zat'lcznik Nr 9 do 

protokotu. 

Ad.pkt.13. 

Radny Piotr Kolpaczewski powiedzia1, ze ,.m6wi siy 0 dobrej znajomosci przez w6jta bud±etu 

i finans6w, a jak jest z wlasnosci'l gmioy". Nastypnie odczytaJ fragment umowy dzierZawy 

terenu pod sltZelnicy i zapytal czy gmina b~dzie zawierala aneks do tej umowy. UwaZa, ze jest 

to umowa, kt6ra stawia nas pod rourero, poniewa2 jeW dzieruwca zainwestuje sum<;: miliooa 

czy 'Niycej, to czy oasZ1} gmin<;: ~zie stac, i.eby np. w roku 2040 zwr6cic tak<J sum.;. 

W6jl powiedzial, ze s<J to czysto hipotetyczne sytuacje. Umowa dzieri.awy zawartajest oa okres 

251at i z uptywem czasu kazda budowla traci oa Waltosci. S'l to standardowe zapisy. Dziwj siy 

radoemu, ie w ogoJe podnosi takie k.'Westie. 

W6jt zapytal, dlaczego raeiny Ko!paczewski mowi nieprawd<;:, twierdZ4c, ze w6jt otrzymal 

70 tysiycy ekwiwa1entu za niewykorzystany urlop. Suma opiewala na kwot<;: II 218 zl. 

Radny Piotr Kotpaezewski zapytal, ile oas w prL)'szlosci bt;dzie kosztowala powyisza umowa 

w sprawie strz.elnicy. 

W6jt powiedziat,:i.e dobrze by byto, ieby radny zaj<J1 s l<;: sytuacj<J finansowa gminy i zaznaczyl, 

it! jesld my jedn" z najrnniejszych gmin w powlecie, a osi<}gamy duze sukcesy. Co czeka nas 

za 25 lat to tego rue wiemy. 

Radny Kolpaczewski pytal co zrobimy, jesli dzierZawca zrezygnuje z umowy dzleriawy. 

przewodnicZ<Jcy Rady powiedzial, ie nie widac tam inwestycji, brak jest obiekt6w, kt6re 

mialyby oas potem obci'lZae. W tej chwili nie wiadomo 0 czym m6wimy. 

Radny Kolpaczewski zapytal czy planujemy podniesienie kwoty dzierZaWY za ten teren. 

W6jt odpowiedzial, i.e w tej chwilj obowi¥uje nas dotyehczasowa umewa. Jest to wyrobisko 

pOZwirowe i przez dlugie (ata nie mielismy Z lego iadnych korzysd. 

Radny Slawomir Seneerz • zadal pytnrua w imieniu mieszkailea Nowego Miasta : 
- co z faktur<} na 1800 zl oraz pozosta-lymi fakturami za calosc przyl<}cza do sieci kana lizacyjoej 

dla jednego z mieszkanc6w gminy Newe Miasto, 0 kt6rych bylo m6wione oa sesji dnia 3 

ezerwca br. 

- czy w projekcie Uehwaty budzetowej oa rok 2022 w ramaeh bezpieczenslwa przewidziane 

jest zamontowanie kamery oa parkingu przy Zalewie Nowomiejskim, 

- ezy w gminie jest komunikacja wewnytrzna pomi<;:d zy w6jtem a przewodnicz'lcym rady 

chodzi 0 odpowiedzi oa pismo. 
Odnosnje monitoringu nad zalewem, w6jt powiedzial , ze nie mamy jeszcze uchwalonego 

budzetu gminy na rok 2022. 
Jesli chodzi 0 komunikacjty pomit;dzy w6jlem a przewodnicZ<Jcym to jest bardzo dobra. K westie 

poruszane w pismach byty juz kilkakrotnie wyjaSniane. 

Sekretarz Gminy powiedziaJa, i.e faktury za wybudowane prL)'J(fcza ~ wystawione irniennie 

na inwestor6w. By:ly one podstaw<J przyznania dotacji, gdyz musi bye pokrycie w dokumentach. 

Gmina byla inwestorem zast<;:pczym. G16wny wykooawca wystawil faktur<;: za calosc 

wykonania przy1<Jcza. 
Radny Slawomir Sencerz wr6cil do tematu strzelnicy. 
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Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i do Wydzialu Architektonicmo-Budowlanego. 


Co tyczy siy regulaminu strzelnicy to jest on zgodne z regulaminem wzorcowym z 


Ministerstwa. Dadal, ie kai:dy urz<!d rna swoje kompelencje i zadania i w6jt nie zast~pi tych 


instytucji . 


Radny Piotr Kolpaczewski powiedziat, ze niedtugo bydziemy uchwalac budiet na rok nast~pny 


i czy ""'lJisane SCI, potrzeby, kt6re skladal w ciemu roku, dotycZllce mi. spraw oswietlenia, 


remontow drag. 


W6jt powiedziat, ze nie wszystkie kwestie musZ4 siy znale:lt w budzecie,jesli rada wprowadzi 


zmiany to jestesmy otwarci je przyjCJ,c. 


przewodnicUJcy Rady Marek Calinski poruszyt spraw~ przejscia przy cmentarzu oraz sprawtr 

oznakowania miejscowosci Nowe Miasto-Folwark. 


Radny Piotr KoJpaczewski przekazat problem ze studzien.kq, ktora podczas wykonywania 


kanalizacji zostala zapchana. Czyjm obowi¥kiem jest jej udrozruenie. 


W6jt powiedzial , :ie problemem tam jest odcinek kanaJizacji burzowej, kt6ra znajduje siy na 


prywatnej posesji i w tym przypadku strony musz"r to uzgodnic mjedzy sob'l. 


Ad.pkt.14. 

Wobec wyczerpania pot74dku dziennego obrad, przewodnicUlCY Rady Gminy Marek CaJjnski 

dziykuj"rc wszystkim zebranym - zakonczyt obrady XXXI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

slowami: ,,zamykam XXXI Sesj<; Rady Gminy Nowe Miasto". 

Na tym protokOi zakoDczono. 

P'Z}?::OdYGminy 
Marek Caliitski 

Protok6lowala: 

Agnieszka Jeglikowska 
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