
PROTOKÓŁ  Nr  II/2014 

z II sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

odbytej w dniu 8 grudnia 2014 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. 

  

Obrady rozpoczęto o godz.14.00, 

Zakończono o godz. 16.00. 

  

Skład Rady Gminy – 15 radnych. 

Uczestniczyło w obradach – 15 radnych wg załączonej listy obecności. 

  

  

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

  

  

1. Wójt Gminy –  Sławomir Zalewski 

2. Sekretarz Gminy – Elżbieta Zalewska 

3. Skarbnik Gminy – Anna Szczepanek 

4. Radca Prawny – Agnieszka Wolińska 

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

6. Inspektor ds.obsługi rady gminy – Agnieszka Jeglikowska 

  

Pkt.1. 

  

  

                     II Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Caliński. 

           Powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził kworum władne do obradowania i podejmowania                     

pr                  prawomocnych uchwał. 

  

 

Pkt.2. 

  

  

Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński odczytał porządek dzienny w  następującym 

brzmieniu: 

  

 



1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

  

3. Przyjecie protokółu z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

 

5. Interpelacje. 

 

6. Ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego 

- podjęcie uchwały. 

 

7. Ustalenie składu osobowego Komisji Gospodarki, Planowania, Budżetu 

i Finansów i wyboru jej przewodniczącego, 

- podjęcie uchwały. 

  

8. Ustalenie składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Spraw Socjalnych i wyboru jej przewodniczącego, 

- podjęcie uchwały. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Nowe Miasto. 

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian uchwały budżetowej na rok 2014. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Płońskiego. 

 

12.  Podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako   

  podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2015. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

  

14. Przedłożenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015. 

 

15. Przedłożenie projektu budżetu Gminy Nowe Miasto na rok 2015. 



 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy 

Nowe Miasto. 

 

18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowe Miasto za rok 

szkolny 2013/2014. 

 

19. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy 

Nowe Miasto za rok 2013. 

 

20.  Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Nowe Miasto za rok 

2013. 

 

21. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

22. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

23.  Zamknięcie obrad.a 

  

Przewodniczący Rady prosi o przesunięcie punktu 18 obrad tj. Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Nowe Miasto za rok szkolny 2013/2014 na miejsce punktu 6. Pozostałe 

punkty otrzymują kolejną numerację. 

Radni jednogłośnie przegłosowali tę zmianę. 

  

  

Ad.pkt.3. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu  z  I Sesji Rady 

Gminy,  odzwierciedla  on w pełni przebieg obrad. Nadmienił, że protokół był wyłożony do wglądu 

w Sekretariacie Rady.  Radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie „przyjecie protokolu z  I Sesji Rady Gminy”. 

Protokół  Nr I/2014 z dnia  28 listopada br. został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad.pkt.4. 

  

W ramach działalności międzysesyjnej wójt powiedział: 

  



- przedłożyłem mieszkańcom oraz radnym sprawozdanie z najważniejszych zadań zrealizowanych 

w ciągu ostatnich czterech lat. Obowiązek ten został spełniony po raz pierwszy po 

zakończeniu  kadencji. Poinformował, że jeśli są osoby, które nie mają tej informacji, to mogą ją 

uzyskać w sekretariacie urzędu, 

  

- zakończono realizacje budowy drogi gminnej w Jurzynku, 

  

- zakończono tez realizację drogi powiatowej: Nowe Miasto – Jurzyn – Kałęczyn, 

 

- zamontowano oświetlenie świąteczne w Głównym Rynku Nowego Miasta, 

  

- lampy oświetleniowe, które były montowane w listopadzie br. w poszczególnych 

miejscowościach – do końca grudnia zostaną uruchomione. Obowiązują  procedury w kwestii 

odbiorów, 

  

- odkrzaczono drogi  w Gawłowie, jednocześnie wójt  prosił o informacje -  gdzie jeszcze takie 

prace należy wykonać, 

  

- odbyła się „ Zabawa Andrzejkowa” zorganizowana przez Radę Rodziców nowomiejskiej szkoły. 

Podziękował rodzicom za zorganizowanie tej uroczystości celem wsparcia finansowego  szkoły, 

  

- wójt poinformował, że w dniu jutrzejszym jest umówione spotkanie w sprawie funduszy 

norweskich. 

    

  

Ad.pkt.5. 

  

W ramach interpelacji nie podnoszono żadnych problemów. 

  

  

  

Ad.pkt.6. 

  

Przewodniczący rady Marek Caliński poinformował, że „Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Nowe Miasto za rok szkolny 2013/2014 „ otrzymali wszyscy radni w 

wersji elektronicznej. Jeżeli, ktoś z radnych życzyłby otrzymać informację na piśmie to proszony 

jest o zgłoszenie się do Biura Rady. 

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje organ wykonawczy jst do przedstawienia radzie informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Wypełniając powyższy obowiązek 

Wójt przedstawił informacje opracowana w oparciu o: 



System Informacji Oświatowej, 

raporty dotyczące wyników sprawdzianów i egzaminów sporządzonych przez Okręgową 

Komisje Egzaminacyjną, 

zgromadzone materiały w zakresie realizowanych zadań oświatowych przez Urząd Gminy, 

zebrane w ramach nadzoru nad jednostkami oświatowymi oraz pozyskane od Dyrektorów 

Szkół i Przedszkola. 

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokółu. 

  

  

  

Ad.pkt.7. 

  

Przewodniczący Rady Marek Caliński  poinformował radnych, że w  § 16 Statut  Gminy Nowe 

Miasto stanowi, ze Rada Gminy powołuje trzy stałe komisje rady tj. 

  

1.      Komisję  Rewizyjną – w skład której wchodzi 3 radnych: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący i jeden członek, 

2.      Komisję Planowania, Budżetu i Finansów, 

3.      Komisję Zdrowia , Oświaty, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw 

Socjalnych. 

  

Rada Gminy dokonuje wyboru składów osobowych komisji w głosowaniu jawnym. 

Statut Gminy stanowi także, ze radny może by członkiem tylko jednej stałej komisji rady. 

  

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie Panie i Panów Radnych do składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej. 

Radny Ebert  Jarosław zgłosił kandydaturę radnego  Misztala Adama. 

Radna Witaszek Wiesława zgłosiła kandydatury radnych: Wiktorowicza Damiana, Wiącka Józefa i 

Wędrowskiego Ryszarda. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego: 

Radny Misztal Adam otrzymał: głosów:  „za” – 4,  „przeciw” – 10 i jeden radny nie brał udziału w 

głosowaniu. 

Radny Wiktorowicz Damian otrzymał: głosów „za” – 11 i 4 głosy „przeciw”. 

Radny  Wiącek Józef otrzymał głosów: „za” – 11 i 4 głosy „przeciw”. 

Radny Wędrowski Ryszard otrzymał głosów: „za” – 11 i 4 głosy „przeciw”. 

W wyniku powyższego głosowania w skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący radni: 

1.      Wiktorowicz Damian 

2.      Wiącek Józef 



3.      Wędrowski Ryszard 

  

Na przewodniczącego komisji zaproponowano radnego Wiktorowicza Damiana. 

Przewodniczący poddał  kandydaturę  pod głosowanie rady. 

Głosów „za” oodano - 11 , glosów wstrzymujących – 4. 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano radnego Damiana Wiktorowicza. 

  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 3/II/2014 Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie 

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. 

  

  

  

Ad.pkt.8. 

  

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że przedmiotem działania Komisji Planowania, 

Budżetu i Finansów są takie zagadnienia jak: 

  

1/ współudział w przygotowaniu projektu budżetu gminy, 

2/ opiniowanie rozstrzygnięć dotyczących spraw finansowych, 

3/ analiza realizacji budżetu  w trakcie roku, 

4/ inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez Radę Gminy 

  

Poinformował, ze pozostało 11 radnych do składu dwóch komisji. 

  

Radna  Olechowicz  Danuta do składu tej komisji zaproponowała: 

1.      Eberta Jarosława 

2.      Łaczyńskiego Tomasza 

3.      Misztala Adama 

4.      Olechowicz Danutę 

  

Radna  Witaszek Wiesława zaproponowała: 

1.      Bafeltowską Hannę 

2.      Witaszek Wiesławę 

3.      Olszewskiego Tadeusz 

4.      Koniecznego Edwarda 

  



Radca Prawny Agnieszka Wolińska zaproponowała, żeby ustalić  ilość osób wchodzących w skład  

komisji.  Radni  jednogłośnie ustalili i przegłosowali  6 –osobowy skład  komisji. 

  

Radny Łaczyński Tomasz wycofał się z kandydowania do składu tej komisji, uwagi, iż wolałby 

zajmować się sprawami sportu. Pozostali zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do 

składu tej komisji. 

  

Zaproponowane kandydatury otrzymały następującą liczbę głosów: 

1.      Ebert Jarosław – 4 głosy ‘za” 

2.      Misztal Adam – 6 głosów „za” 

3.      Olechowicz Danuta – 10 głosów „za” 

4.      Bafeltowska Hanna – 14 głosów „za” 

5.      Witaszek Wiesława – 13 głosów „za” 

6.      Olszewski Tadeusz – 14 głosów ‘za” 

7.      Konieczny Edward – 14 głosów ‘za” 

  

W skład Komisji Planowania, Budżetu i Finansów weszli: 

  

1.      Misztal Adam 

2.      Olechowicz Danuta 

3.      Bafeltowska Hanna 

4.      Witaszek Wiesława 

5.      Olszewski Tadeusz 

6.      Konieczny Edward 

  

Na przewodniczącego komisji radna Witaszek Wiesława zgłosiła radna Bafeltowską Hannę. 

Radny Łączyński Tomasz zgłosił kandydaturę  radnego Misztala Adama. 

  

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie: 

radna Bafeltowska Hanna otrzymała 11 głosów „za”. 3 „przeciw” i 1 głos wstrzymujący, 

radny Miształ Adam otrzymał 4 głosy „za”, 7 „przeciw” i 3 wstrzymujące. 

 

Przewodniczącym Komisji Planowania , Budżetu i Finansów wybrana została w głosowaniu 

jawnym radna Bafeltowska Hanna. 

  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 4/II/2014 Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie 

ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów i wyboru jej 

przewodniczącego. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu. 



  

  

Ad.pkt.9. 

  

Przewodniczący Rady stwierdził, że pozostała nam jeszcze do wybrania Komisja Zdrowia, Oświaty, 

Rolnictwa i Spraw Socjalnych – w której zakresie są: 

  

1/opiniowanie projektów rozstrzygnięć w zakresie oświaty i ochrony środowiska, 

2/ opiniowanie kierunków rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu w środowisku, 

3/ sprawy socjalne i bytowe mieszkańców gminy, 

4/ sprawy z zakresu rolnictwa. 

  

Radny Marek Caliński stwierdził, że skład osobowy komisji liczy 5 osób , wiec pozostali radni w 

osobach: 

1.      Ebert Jarosław 

2.      Łączyński Tomasz 

3.      Olszewski Eugeniusz 

4.      Wacholski Zbigniew 

5.      Zygmuntowicz Miron 

będą stanowiły skład osobowy Komisji Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Spraw Socjalnych. 

Radny Wiącek Józef zgłosił na przewodniczącego komisji kandydaturę  radnego Zygmuntowicza 

Mirona, natomiast radny Łączyński Tomasz zgłosił kandydaturę Eberta Jarosława. 

  

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie zgłoszone kandydatury. W wyniku głosowania 

jawnego: 

- rady Zygmuntowicz Miron otrzyma 10 głosów „za”. 3 głosy „przeciw” i 2 wstrzymujące, 

- radny Ebert Jarosław otrzymał 5 głosów „za”, 8 przeciw i 2 glosy wstrzymujące. 

  

Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa i Spraw Socjalnych wybrany został radny 

Miron Zygmuntowicz. 

  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 5/II/2014 Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie 

ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa i Spraw Socjalnych i wyboru jej 

przewodniczącego. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu. 

  

  

  



Ad.pkt.10. 

  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

  

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na rok 2014. 

  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że WPF jest to odzwierciedlenie zmian w uchwale budżetowej. Zbliża 

się koniec roku i sa porządkowane  wszystkie sprawy budżetowe. Zadania niewykonane są 

przenoszone na lata następne. 

  

Uchwała Nr 6/II/2014  została podjęta 13 głosami „za” i 2 glosy wstrzymujące i stanowi załącznik 

Nr 5 do protokółu. 

  

  

  

Ad.pkt.11. 

  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

  

- dokonania zmian uchwały budżetowej na rok 2014. 

  

Dokonano zmian w planie dochodów: 

Bieżących: 

1. Dział 750 Administracja publiczna 

- 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 30 206,00 zł w oparciu o prognozowane dochody  

z tytułu 

odsetek,                                                                                                                                     - 75095 

Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w oparciu o prognozowane dochody – 

PUP refundacja kosztów zatrudnionych pracowników. 

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

- rozdział 75615 – wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 20 000,00  zł w 

oparciu o prognozowane dochody. 

- rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 51 336,00 zł w oparciu o prognozowane dochody z tytułu: 

podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, wpływów z innych opłat pobieranych przez 

jednostki. 

- rozdział 75618 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zwiększenie o kwotę 

 1 050,00 zł w oparciu o wykonane dochody. 

3. Dział 801 Oświata i wychowanie 

- rozdział 80104 wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł – w oparciu o wykonane 

dochody. 



4. Dział 852 pomoc społeczna 

- rozdział 85212 – zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł w oparciu o wykonane dochody. 

- rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę  200,00 zł w oparciu o wykonane dochody. 

5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdział 85401 – wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł. 

  

Majątkowych: 

  

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 667 460,00 zł z tytułu dotacji w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizacja zadania 

przeniesiona na rok 2015. 

  

Dokonano zmian w planie wydatków: 

 bieżących: 

  

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

– zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł w oparciu o prognozowane wydatki. 

2. Dział 750 Administracja publiczna 

a) zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki 

związane z bieżącą działalnością jednostki. 

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmiany w poszczególnych paragrafach w oparciu o 

prognozowane wydatki, 

b) rozdział 75416 Straż gminna - zmiany w poszczególnych paragrafach w oparciu o 

prognozowane wydatki, 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 

a) ) zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki 

związane z bieżącą działalnością jednostek. 

5. Dział 851 Ochrona zdrowia 

a) rozdział 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł – dotacja dla szpitala na zakup 

lampy do tomografu, 

b) rozdział 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 1 050,00 zł na 

podstawie wykonanych dochodów oraz na podstawie planowanych wydatków. 

6. Dział  852 Pomoc społeczna 

a) zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki 

związane z bieżącą działalnością jednostki. 

7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 



a) rozdział 85324 -  zwiększenie planu wydatków na PFRON w oparciu o prognozowane wydatki, 

b) rozdział 85395 – zmiany w planie wydatków projektu POKL. 

8. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza 

a) rozdział 85401 Świetlice szkolne – zmiany w oparciu o prognozowane wydatki, 

  

  

Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych: 

  

1. Zadanie pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja” – dział 010, rozdział 01010 § 6050, 

zadanie wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 zł w oparciu o prognozowane wydatki w 

2014r., zadanie przeniesione do realizacji w 2015r. 

2. Zadanie „Budowa molo na Zalewie Nowomiejskim ”– dział 010, rozdział 01095 § 6050 – 

zmniejszenie o  kwotę 150 000,00 zł- zadanie przeniesione do realizacji w 2015 roku. 

  

3. Zadanie „ Adaptacja i przebudowa budynku Remizy Strażackiej na Wiejski Ośrodek Kultury” – 

dział 754, rozdział 75412 § 6059 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w oparciu  

o prognozowane wydatki. 

4. Zadanie „ Budowa przepompowni” - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł , dział 010, rozdział 

01010 § 6050, zadanie przeniesione do realizacji w 2015 roku. 

  

5. Zadanie „ Wykup nieruchomości” zmniejszenie  o kwotę 28 000,00 zł dział 600, rozdział 60016 

§ 6060, w oparciu o prognozowane wydatki. 

6. Zadanie „ Zakup komputerów” – zmniejszenie  o kwotę 2 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023 § 

6060, w oparciu o prognozowane wydatki. 

7. Zadanie „Termomodernizacja oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Nowe Miasto” – zmniejszenie o kwotę 938 770,00 zł, dział 900, 

rozdział 90095 §6057 i 6059 – zadanie przeniesione do realizacji w 2015 roku. 

  

Uchwała Nr 7/II/2014  została podjęta 13 głosami „za” i 2 głosy wstrzymujące i stanowi ona 

załącznik Nr 6 do protokółu. 

  

  

Ad.pkt.12. 

  

Przewodniczący Rady Marek Caliński przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

  

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego. 

  

Skarbnik Gminy poinformowała, że Dyrektor  Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  zwrócił się z prośbą o dotację celową na 

sfinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego. Wspólne wsparcie finansowe pozwoli 



na naprawę tomografu i przeprowadzanie przez szpital bardzo ważnych badań.   

  

Uchwała Nr 8/II/2014  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. 

  

  

Ad.pkt.13. 

  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

  

-obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 

rolnego na rok 2015 

  

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za 

okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 

61,37 zł za 1 q do kwoty 38,00 zł za 1 q. 

  

Uchwała Nr 9/II/2014  została podjęta 14 głosami za i jeden głos wstrzymujący  i stanowi załącznik 

Nr 8 do protokółu. 

  

  

Ad.pkt.14. 

  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

  

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

Skarbnik Gminy poinformowała, że rada gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych. 

Uchwalenie nowych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wynika z 

konieczności dostosowania ich do planowanych zmian przepisów prawa z zakresu podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego. 

  

Uchwała Nr 10/II/2014  została podjęta jednogłośnie  i stanowi ona załącznik Nr 9 do protokółu. 

  

  

  

Ad.pkt.15. 

  



Skarbnik Gminy poinformowała, że został przesłany wszystkim radnym projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na rok 2015. 

Do projektu nie wniesiono żadnych uwag i stanowi on załącznik nr  10 do protokółu. 

  

  

  

Ad.pkt.16. 

  

Projekt budżetu Gminy Nowe Miasto na rok 2015 otrzymali wszyscy radni i nie wnieśli uwag 

Stanowi  załącznik Nr 11 do protokółu. 

  

 

Ad.pkt.17. 

  

Przewodniczący Rady gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

  

- ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Nowe Miasto. 

  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy posiada wyłączną kompetencję do 

uchwalenia wysokości diet dla radnych  i przewodniczącego Rady Gminy. 

Zabierając głos radna Danuta Olechowicz powiedziała, czy  podniesienie wysokości diety o 

50%  w pierwszych dniach  urzędowania jest uzasadnione. Uważa, że nikt nie przyszedł pracować 

za pieniądze, tylko reprezentować interesy wyborców. Dodała, że jeżeli jest inaczej  - to nie jest to 

w porządku. 

Radny Damian Wiktorowicz zapytał jakie są diety w sąsiednich gminach. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że wysokość diet nie zmieniała się od 2006 roku i jest ona najniższa 

w okolicy, np. gmina Joniec ma kwotę 150,- zł. 

Radny Tomasz Łączyński prosił o zastanowienie się i proponował, żeby kilka sesji przepracować 

według dotychczasowej wysokości diety. 

  

Przewodniczący Rady wystąpił z propozycją utworzenia funduszu rady, żeby każdy z radnych  ze 

swojej diety przeznaczył określoną kwotę i on jako przewodniczący również zadeklaruje określoną 

sumę. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone np. na stypendia dla uczniów lub pomoc najbardziej 

potrzebującym mieszkańcom gminy. Propozycja  spotkała się z aprobatą radnych. 

Radny Adam Misztal zaproponował, żeby na te pomoc przeznaczyć po 50 zł, skoro tyle wzrosły 

diety. Ostatecznie zdecydowano, ze do tematu radni powrócą na posiedzeniach komisji rady. 

  

Uchwała Nr 11/II/2014  została podjęta  12 głosami „za” i 3 głosami „przeciw”  i stanowi  

załącznik Nr 12 do protokółu. 

  



  

  

Ad.pkt.18. 

  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

  

- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowe Miasto. 

  

  

Radny Łączyński Tomasz zapytał o jaką kwotę  zwiększy się wynagrodzenie zasadnicze w 

stosunku do poprzedniego. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że o tysiąc złotych. 

  

Uchwała Nr 12/II/2014  została podjęta  13 głosami „za” i 2 glosami wstrzymującymi  i stanowi 

załącznik Nr 13 do protokółu. 

  

  

  

  

Ad.pkt. 19. 

  

Przewodniczący Rady Marek Caliński przedstawił informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych przez radnych Rady Gminy Nowe Miasto za rok 2013. 

Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokółu. 

  

  

  

Ad.pkt.20. 

  

Wójt Gminy Sławomir Zalewski przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych wójtowi 

Gminy Nowe Miasto za rok 2013. 

Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokółu. 

  

  

  

Ad.pkt.21. 

  

Z powodu braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 



  

  

  

Ad.pkt.22. 

  

Radny Ebert Jarosław wniósł o zakup notatników-kalendarzy dla radnych. 

Wójt powiedział, ze notatniki zostaną zakupione dla radnych. 

Radny Łączyński Tomasz zapraszał wójta na zebranie do sołectwa Gościmin Wielki. Wójt 

powiedział, ze bardzo chętnie i już w m-cu styczniu 2015 rozpoczną się zebrania wiejskie. 

Wójt poinformował radnym, że w gminie od czterech lat funkcjonuje punkt konsultacyjny, w 

którym pracuje terapeuta – psycholog z uprawnieniami  Pan Leszek Wróblewski. Dodał, że pisze 

on książki o tematyce związanej z doświadczeniami ze swojej pracy, z własnego życia i przedstawił 

ostatnią wydaną książke pt. „Po drugiej stronie mgły”. Polecał wszystkicm spotkanie  z Panem 

Leszkiem Wróblewskim, zorganizowanym w ustalonym  czasie. 

  

  

  

Ad.pkt.23. 

  

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński 

zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

  

Na tym protokół zakończono. 

  

  

Przewodniczący Rady Gminy 

  

                                                                                              Marek Caliński 

  

  

Protokółowała: 

Agnieszka Jeglikowska 

inspektor 

  

 

 


