
PROTOKOL Nr XXXIT!2021 


z XXXII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 30 grudnia 2021 roku 


w Wiejskim Osrodku KullUry w Nowym Miescie. 


Obl'ady rozpocz~to 0 godz. 14.00. 

ZCl konczono 0 godz. 15.3 0. 

Sklad Rad>' Gminy - 15 radnych. 

Uczeslniczylo W obradach - 15 radnych wg za l()czonej li sty obecnosci. 

Spoza Rady w Scsj i llczeslniczyli: 

• W6jl Gmin)' - Slawomir Za lewski 

• Skarhnik Gminy - Anna Daszczynska 

• Sekrelarz Gminy - Mariola Bugalska 

• Radca Prav.'ny 

• pracownicy Ur2'.~ dll Gm iny Nowe Mi as lo 

Pkl.l. 

XXX II Sesj~ Rady Ominy w Nowym M idcie otworzyl Przewodnicz"cy Rady Marek Calinski. 
kt6ry nastypnie przewodniczyl obradom Sesji. 

Powital wszystkich zebranych oraz stwicrdz il kWOfllnl wJadne do obradowani i podejmowania 

prawomocnych lIchwal. 

Poinformowal,ie podejmuj 'lc decyzj~ 0 lIczcstniclwie w sesji naleiy zapoznac siy 7. kaluzul q 
informacyjnq dotyczlJi.:<,! nagrywa nia i lransmisji danych z przebiegu sesj i. 

Pkt.2. 

Przewodni C?llCY Rady Gminy tV[arek Calinski rrzedstawil porz'!dek obrad w nastypujqcym 

brzlllieni u: 

I . OtW<I rcie sesji i stwierdze nie prawomocllosci obl-ad. 

2. Prledstaw icnie por .lqdk u obrad. 



, 

J. 	 P.--.tyj~cie prolokolu 1. XXX I Scsji Ihdy Gmin y Nowe Miasto. 

4. 	 Inrormacja Wojfn G min~' 0 d1.ialalnoSci milfdzysesyjnej . 

5. 	 Podj~c ie uchwnly w Sprawie '7.miany Wiclolctniej 1'.-og no1.Y Finansowej Gmin}' 

Nowe Miast o. 

6. 	 Podjfi\cie uchwa ly w sp rawie zmiany Uchn'a ly budtetowej na 2021 rok. 

7. 	 Podjl(cie uchwnly w sprawie Wieloletnicj Prognozy Finansowej Gmin)' 

Nowe Miasto 

8. 	 Podj.;cie Uchwa ly Bud:ictowej Gminy Nowe Miasto na rok 2022. 

9. 	 Podj~cie uchw<lly w sprawie wyratenia zgody on lawarcie kolejnych umow naj mu 

z dotychczasowymi najemcami. 

10. Podj \,c ie uchwa ly w sprawie uchwalenia G minnego prog ramu Profilaktyki 

i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na rok 2022. 

11. Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania 

Narkomanii na la ta 2022-2024. 

12. Podj~cie uchwaty \v sprawie wzoru dcklaracji 0 wyso kosci oplaty za 

gospodarowa ni e odpadami komuna lnymi skladanej przez wla~ciciela 

nieruchomo~c i. 

13. Podjftcie 	uchwaly w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

tercnie Miasta i Gmin)' Nowc Miasto. 

14. Z .. pylania i oswiadczenia r ..dn ych. 
15. 	Zamknj~de obrad. 

Przewod niczqcy Rady poinformowal. ie projekty uchwa l. klore znajdujC) s i~ w porz<)dku obrad. 

byly przcdm io tem obrad statych komisji rady i zostaly pozylywnie zaopiniowane. 

Ad.pkt.3. 

Przewodniczqcy Rady G miny po informowal. i.e zapoznal siy z trdci<J prOlokoiu z XXXI Sesj i 

Rady Gminy. odzwierc ied la o n w pelni przebieg obrad. Nadmienil. te protok61 byl wylo7.ony 

do wglqd u w Sekreta riac ie Rad y i przed sesj') w sali o brad. Radni mie li moLli wosc zapoznania 

si~ z jego tlesc i~. Przewodni cZ(tcy poinformowal r6wniei, ie do dnia dzis iej szego nie 

wniesiono jakichkolwiek u\.vag do pro[okolu z XXX I Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz'!cy Rady poddaJ protok61 pod glosowanic. 

Pro tok6l Nr XXXlz dnia 30 ii stopada 202 1 roku zostat przyj ~t y j ednogtosni e I I j ohecnych 

lUI slt~ji I"(Jdnych. UMGl l'O I-1Y sk/ad rudy - I j radnych. g{osowa!o "za" - 15. przeciH'-U 

rad/~)lch. \IIslrzymalo si? - 0 rodnych / i zostal podpisany przez Przcwodni cz<j.cego Rady . 

Wykaz imiennego glosowania Slanowi Za lqcznik Nr I do pro loko iu. 
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Ad.pkt.4. 

W6j l Gminy poinfolTI10Wal, l.C W okresic dzialalnosci mi~dzysesyj nej : 

. w dniu dzis iejszym 0 godz. 10.30 Wojl Gllliny wzi~ 1 udzial \V uroczysloSc i wr,czenia AKTU 

NADAN IA SlATUSU MIAS1A MI EJSCOWOSCI NOWE MJ ASTO prLeZ Prez<s. Rad y 

Ministr6w Mateusza Moravv·jeckiego oraz Sekretarzy Stanu \v Ministerstwie Spraw 
Wewnetrznych i Admini slTncji Macieja Wqsika i Pawla Szefernakera. 

. dnin 17 grudnia 2021 roku w)/brana zoslain najkorzystn iejsza ofelia nn zadanie pn. 

..OpracQwanie- dokumenlacj i projeklowo-koszlo rySQwej rozbudov..fY s ieei kanali zacj i sanitarnej 

w miej scowosci Nowe MiaSl0 oraz Nowe MinslQ fohvark". W ramach feali zacji in westycji 

zos tanie sporzqdzo l1 a dokumentacj a pr~i eklo\Vo-koszlorysowa na okoJo 10,33 km sieci 

kanalizacyjnej. Wano sc ofert y wynosi ]48 830.00 zl bruHo, 

- dnia 21 grudnia 202 1 ro ku zostab w-ybrana najkorzystniejsza oferta na rea Ji zacjy zadania pn. 

,.Zapewnienie opieki bezdomnym "lWierZ, lom z terenu Gminy Nowe Miasto 

W schronisku w okresie od 0 1.02 .2022 r. do 3 1.0 1.2023 r. ". oraz najkofzystniejsza oferta na 

zadanie pn. "Odlawianie bezdomn ych zwi trZ<)t Z lerenu Gminy Nowe Miaslo 

i zapewni enie opi eki weterynaryjnej w okresie od 01.02.2022 r. do 3 1.0 1.2023 f." . 

- dnia 22 grudnia 2021 roku w Komendzic Miejskiej Panstv\,'o\,vej Strniy Poiarnej \v Plocku 

odbylo s i~ uroczyste przekazan ie samochodu pozarn iczego dlajednostki OSP Nowe Miaslo. W 

uroczyslosci wzilYli udzial Sekrelarz Sianu w Minislerslwie Sprow Wewnyt rznych 

AdminiSlracji Pan Mac iej W.,sik oraz Dyrektor M WOMP Pani Agnieszka Sulko""ska. 

- dnia 28 grudnia 2021 roku wybrana zostala najkorzystniejsza oferla oa zadanie pn. 

Sporzqdzenie projeklow decyzji 0 warunkach zabudowy, projektow decyzj i 0 lokalizacji 

inweslycji ce lu publ icznego oraz zl11i any decyzji 0 warunkach za budo\vy lokali zac.ii 

in weslycji cel u publicznego w 2022 r.·· , 

- dnii.l 10 grudnia 202 1 roku podpisnno umow<; z Przed s i~bi orstwem Gospodarki Komunalnej 

w P!otisk l1 na zadanie pn..Ddbiera llie i zagospodarowaI)ie odpad6w komunalnych od 

wlasc icieli nieruchomosci na ktorych zamieszkuj<j mieszklll1c)" polozonych na terenie Gm ioy 

Nowe M iasto ", 

- Gminny Punkt konslIltacyjno-in formacyjny Programll Priorylelowego "ezyste Powie,trze" 
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pozyskaJ V'l tym roku dla mieszkallc6w gminy srodki fimmsowe w kwocie 105290,47 zl, na 

\vymiany starych urzqdze ri grzewczych, wymianfT siolarki okiennej i drzwiowej oraz 

lermomodernizacj't blldynk6w rnieszkancow gmin y. 

Ad.pkt.5. 

PrzewodnicZ<!cy Ri:ld y Gm iny przedslawil projekl uchwaly w sprawie: 


~ zmiany \Vielo!ctniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 


W dyskusji nikt nie zabral glosu. 


Uchwala Nr 245/X XXll/2021 zostala przyj9ta wi~kszosciq glos6w. 115 ohecnych na se,\ji 


radnych. glosulI'a fv "za" ~ 15. {J/'zeciw -0 raJnych, w.';frzymal si? -1 radny I 

Powyzsza UChW818 wraz z "..ykazem imiennego glosowania stanowi Zal'lcznik Nr 2 do 
prolOkolu. 

Ad.pkt.6. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy prZedS!3wil projekt uchwaly w sprawie: 


- zmiany Uchwaty budzetowcj Cminy Nowe Miasto na 2021 rok. 


W dyskusji nikt nie zabral glosu. 


Uchwala Nr 237IXXXln021 zostala pl'zyjC(ta \\'i~k.''izoscia gJosow. 11.:f obecnJ'ch 110 sesji 


J"Ool1ych .glosOIvalo "za" - 13, przccil1' -0 radn)'ch. wslrzymal sif -1 many I. 


Powyzsza uchwala wraz z wykazem imiennego glosowania stanowi Zal~cznj k Nr 3 do 

prolokolu. 


Ad.pkt.7. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawi! projekt uchwal:y w sprawie: 

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

Nasl4fpnie odcz}1al UchwaJ~ Nr 3.h.l33412021 Skladll Orzekaj<lcego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 gnrdnia 202 1 roku w sprawie \vydania opinii 0 

przedloionym przez W6jta Grni ny Nowe Miasto projekcie uchwaly 0 wieloletniej prognozie 

final1 sowej i otworzyr dy sku sj«. 
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PoniewaZ 5zczeg61owo projekt V.(\'I. uchwaly by! przedstawiany i omawiany na posiedzeniu 

wszyslkich komisji rady gminy - nik t 7.. rudnych nie zabra! glo$u. 

\V wyniku przeprowlIdzonego przez Przewodnin"fcego glosowania jawnego imiennego 

uchwala zostala podj\'ta wi~kszoscil.) glosow. Na 15 glosoj 'lcych radnych glosowa lo 13 
"za" i 2 radnych wstr.tymalo silf od glosowania. 
Uchwala Nr 247fXXXlI /202 J stanowi zal~cznik or 4 do protokolu wrat z imiennym 
wykllzem glosowaoia. 

Ad.pkt.8. 

Przewodnicz<jcy Rad y Om iny poinfonnowal. te przechodzimy do uchwale nia hudietu Gminy 

No\ye Miasto na 2022 rok. 

Projekt uch waly budzeLOwej na 2022 Wojl przedstawH Radzie Gminy i Regionalnej lzbie 

Obrachunkowej wraz z za l4cznikami i uzasadnieniem . 

W dnju 27 grudnia br. kom isjc rady opiniowaly przedlo7.ony projekt budze tu . 

Komisj e zaopiniowaly pozytywnic projekt budze lU. 

Nast~pnie Przewodni ez<jc>, Rady Gminy Marek CaJinsk i odczytat uchwa l ~ RIO 

Nr 3.c.l340/202 1 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w W<Jrszawie z dnia 

14 grudn ia 202 1 roku w sprawie wydania opinii 0 przedtozonym przez W6jla Gminy Nowc 

Miasto projekcie lIchwal y bud2elowej na 2022 rok . 

Nastt;pnie przedstawil projekt Uchwaly Bud7.c lowej Gminy Nowe Miaslo na rok 2022. 
Przewodnicz'lcy Rad)' ot\vorzyl d yskus.i~. 

Radny Piotr Kolpaczewsk i powiedzia l, ze \'11 tym roku jest zakupiony samoch6d pozarniczy dla 

jednostki OSP Nowe Miasto i mamy na przyszly rok w planie zakup samochodu dla asp 
l<Itonice. W zw ilJ.zku z tym. ze \V przyszlyrn roku bydziemy obchodzic IOO·lec ie jednostki w 
Karo linowie, 10 ezy nje na le:taloby pomy:llec 0 samochodzie po7.:am iczy rn dla OSP 

Karolinowo. Poruszyl takZe spraw~. ie skoro mamy dobq. syl uacj~ fi nanso\.v<J gmtny to 

nalezaloby w)'odr~bnic fundllsz soleck i. WO\vczas miaslo by mia lo swoje pien i<jdze. a fundu sz 

soleck i bylby dla wiosek. 

Odnosnie samochodu straLackiego w6jt powiedzia1, i e oie bierzemy pod U'WlIgt; kwestii 

rocznicowych i tym nie powinnismy siy sllgerowac, tylko dla tej co spelnia kryteria lakie jak : 

czystol li wosc wyjazd6w do poz.arow. sprawnosc technicZllq i skuteezn o~c. lednostka asp 
Latonice pretenduje do wlqczeniajej Krajowego Syslemu Ratowniczo-Gasniczego. ZaznaczyL 

l.e bt}dziemy siy starali wymieniac sanlOchody dla jednostek asp, w tym tel. samac hod dla 

jednoslki asp Karo li nowo. 

Sytuacja finanso\va gminy jest dobra, jednak nie oznacza 10 , te mozemy pozwolic 50bie na IZw. 
"rozhusl<l llie" wyda lkow. Musimy wykonywac przede wszystkim imvestycje zasad nicze 

i strategtczne. Mala gmina nie moze sobie pozwolic JUl rozdrabnianie funduszu. gdyz nie 

zrealizuj e zadan inwestycyjnych. Musil1lY bye ostrozni , dzialac w sposob przemyslany, a 

roz\-v6j planowac ostroznie ale skutecznie . 

Radn y Kolpacze \.vski powiedziaL ze samoch6d. kt6ry posiada OSP Karolinowo jest 

ni esprawny, jezdzi bez sygnalu i swime l. M6wimy. ze b~dzi emy stawiac bloki mieszkalne. a 

pOlrzeboy jest ehodnik do Karolinowa. Teren pod bl oki , to teren gdzie bylo sklado\\ii sko 

odpad6w pozwi e l-z~cych . Naletaloby go przebadac pod kalem wYlrzymaJosci fundament6w. 
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W6jt odparL ze nie wyobraz,a sobie. ie samoch6d poi arniczy jedzie do akcji bez sygna lu czy 

swiatel. Na pe\\'no za-lqczane ki ~d)' jest pOlrzeba. Do Iej ["lory nie bylo infonnacji na ten lemat. 

Natomiast budowa blok6w mieszkalnych to moz liwosc rozwoju i pespektywa gudniejszego 

zyc ia mi. dl a osob starszych. Rejon pod bloki to stare wYTobisko piusku, a ni e tefen gdzie 

znajdow~~o s i~ skbdo \.visko odpad6w pozwierz~cych , ktore znajdowal0 s i ~ w 7. upelnie innym 

miejscu. DodaL i.e radn)' rozmawia z mieszkancami nie znaj (!c szczeg616w. 

Radny Piotr Kolpaczewski powiedz iaL ze przedstawia mieszkancom spra wy. ktare byly 

omawiane na komisjach. 

\V6jt po\.viedzial. ze wszystko zaleiy od sposobu przeds tawienia inforrnacji. Blok i mog~ s!uzyc 

mieszkancom gminy. zwlaszcza starszym. 

Radny Kolpaczewski powiedz ial, ie jesli \v6jt mowil, ie \v rynku brydzie przeznaczony 

budynek dla dzieci , a powstaj e Kebab to ludzie oczekuj", konkretow, ma.itl f6ine w<[.tpliwosci. 

Przewodniczqcy Rad y doda l, I.e warto zaczekac na efekt y pracy. 

W6j l powiedzia l, ze odnosnie budynku w rynku to rozwai.ali smy co mozna by bylo zrobic i 
moze fajnie by bylo cos dla dziec i. Zaznaczyl. i e kai:dy pomysl mOZI1J zmienic jes li pojawi s i~ 

lep5zy. W tej chwi!i mamy z pawilonll spory doch6d. Prosit , zeby nie myslec propagandowo 

Iylko merylorycznie pracowa': . Nieprawdtl jest, ie w zwiqzku z budow,! blok6w, gmina 

ponies ie o!brzymie koszly finansowe. Naszym wkladem bylaby ziemia i pomoc rz<}dowa. 

Zaznaczyl. ze na ruzie j est 10 POl11Ys!. 

W wyniku pn.cprowadzonego glosowania jawnego imiennego urhwala zostala podj~ta 

wi~kszosciq glosaw, Na IS glosuj~cych radnych gIOSOWlllo: 12 "za" i 3 radnych 

wstrz)·malo si~ od glosowania. 

Uchwala Nr 248/XXXJl/2021 stanowi 7.al'1cznik nr 5 do protok61u wraz z imiennym 

wykazem giosowania . 

Ad.pkl.9. 

Przewodnicz'Jcy Rady Gminy prL.cdstawil pr~i ekl uc hwa~y w sprawie: 

- wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umow najmu z do tychczasowymi najcmcami. 

W dyskusji nikl !l ie zabral glosu. 

Uchwala Nr 249/XXXHn021 losula podj~ta jednoglo§nic. Stanowi Qna wraz z imiennym 

wykazem glosowania - za l<}cznik nr 6 do protok6 lu. 

Ad.pkl.IO. 

Przewodni(':z~cy Rady Gminy przedsrawil projekt uch\Va~ y: 

uchwalcni ::t Cminnego progra mu rrofilaktyki Rozwiazywania Problcmow 
Alkoholow)'ch na rok 2022. 
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W dyskusji nikt nie zabral giosli . 

Uch,,'ala Nr 250rxXXll /2021 zostala podjt;ta jednogtosnie. Stanowi ona wraz z imi ennym 

wykazem glosowania - zal ~cznik nr 7 do protok6lu . 

Ad.pkl. I J. 

PrzewodnicZ4CY Rad y Gro in )' przedstawil projekt uch waly w sprawie: 

- uchwalcnia Cminncgo Programu Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2022-2024. 


W dysku~ii nikt nie za bral glosu. 


Uchwala Nr 2511XXXH12021 lostala podj~t a jednogJosnic. Stanowi o na wraz 1. imiennym 


wykazem gioso\-vani a - zahlCznik nr 8 do prolok6 !u. 

Ad.pkt.i2. 

PrzewodnicllIc), Rudy Gillin), przeds tawil projekt uchwal y w sprawie: 

- wzoru deklaracji 0 w)'sokosci oplary 7.3 gosflodarowanic odps dami komunalnymi 
skladanej pr.tez wlasciciela nieruchomoSci. 

W dyskusji nikt nie zabral gtosu. 

Vchwala Nr 2S2IXXXJl /2021 lostala podjfta jednoglosnie. Stanowi ana wraz z imiennym 

\.vykazem glosowania - l.a l<Jcznik or 9 do pro tok6 lu . 

Ad.pkl.13. 

Przewodnicz4cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie: 

- organizacji pubJicznego transportu zhiorowcgo na tercnie Miastn i Gminy Nowe Miasto. 


W dyskusji ni kt nie za bral glosu. 


Uchwala Nr 253fXXXII12021 zos tala podjfta jcdnoglosnie. Stanowi ona wr3Z Z imiennym 


wykazem glosowania - zalqcz nik nr 10 do protok6-lu. 
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Ad.pkt.14. 

Radn)' Piotr KOlpaczews ki zasygnalizo\NaL ze droga przez Karo linowo jest sypana piaskiem 

tylko po jednej stranle oraz na drodze z Karolinowo do Goscimina jest wy rwa nad 

przepustem . 
W6jt powiedziaL ze wfasc ic ie lem nie posypanej dragi jest Rejon Drag Publicznych. My nie 

mozemy wc hodzic nie oa swoj'l wlasnosc. Piasek jest skladowany na naszym Inenie i na 

pewno droga ta zostala posypana. Apelowal 0 Iroch~ zrozumienia, jezeli by s i~ do !las 

zwr6cono to na pewno bysmy polTIog l j . 

Odnosnie w.spomnianej wyn ...y. 10 niedawno nie bylo probJemu. zostanie to jak naj szybciej 

sprawdzone. 
Prze vvodnicz~cy Rady Gminy powiedziaL ze rnij a kolejoy trodny covidowy rok. Zadania 

jednak staramy si~ \Vykonywac l1a biei'lco. D ozy] wszystkim 7..yczenia noworoczne i 
pod zi/(kowania za prac~ w minionym ro ku. 

W6jt Gmi ny dodal, ic wchodzim y w now)' elap i trzeba slawiac czo la nowym zadaniom. 

Podzi~ko\VaJ w5zystkim za \vspolprac~ i nadchodz'!cy rok zyczyl duzo zdrowia, rea l izacj i 

wszystkich planow osobis lych i zawodowych. 

Radna Rady PowialU Mariann~ C hybala rown ier zyczyb wszyslkim lepszego ro ku . przede 

wSlystkim zdrowia oraz. milej i owocnej wsp6 tpracy. Dodala, ie lx;dzie wi~cej pieni~dzy na 

drogi i trzeba myslec 0 "''Ykonaniu projekto w, zeby byly przygotowane, to latwiej i szybciej 

bl;dzie moina uz)'skac dofinansowanie. 

Ad.pkt.15. 

Vv"obec wyczerpania porzqdku dziennego obrad, Przewodnicz<j.cy Rad)' G miny Marek Calinski 

dzi ~kuj~c ,",,'szystki m zebranym znkonczy l obrady XXX II Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 
slowami : ..zamykam XXX II Sesj~ Rady Gminy No we Miasto". 

Na tym protok61 z.o. koriczono. 

PrOlok6lowala : 

Agnieszka Jeglikowska 
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