
PROTOKÓŁ  Nr  III/2014 
z III sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

odbytej w dniu 30 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  

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

6. Inspektor ds.obsługi rady gminy – Agnieszka Jeglikowska 

 

 

 

Pkt.1. 

 

 

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

Powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził kworum władne do obradowania i 

podejmowania 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 II Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

 

5. Interpelacje. 



 

      6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

            Nowe Miasto. 

 

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

 

8. Podjęcie  uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 223/XXXIX/2014 Rady Gminy Nowe 

Miasto z dnia 21 maja 2014 r, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Powiatu Płońskiego. 

9. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 230/XLII/2014 Rady Gminy 

Nowe Miasto z dnia 10 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

na rzecz Powiatu Płońskiego. 

 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Nowe Miasto. 

 

11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Nowe Miasto za rok 2015. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 

 

13. Podjecie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2015rok. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej  

przy  Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Płońsku.  

 

15.  Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 

Gminy Nowe Miasto nieruchomości położonej we wsi Jurzynek. 

 

16. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania 

na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw na terenie 

gminy  Nowe Miasto. 

 

18.  Odpowiedzi na interpelacje. 

 

19.   Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

      20 .   Zamknięcie obrad. 
 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał. które znajdują się porządku obrad, 

były przedmiotem obrad stałych komisji rady i zostały pozytywnie zaopiniowane. 

 



 

 

Ad.pkt.3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu  z II 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. Przewodniczący  Rady poddał  protokół pod głosowanie 

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

 

 

 

Ad.pkt.4. 

 

W ramach działalności międzysesyjnej wójt powiedział: 

 

-  współuczestniczymy  w projekcie  „Internet dla Mazowsza”,  stąd dzisiejszy projekt 

uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na rzecz 

Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na umieszczenie doziemnego rurociągu 

kablowego związanego z tym projektem,  

 

- prowadzone były ostatnie prace  nad opracowaniem budżetu gminy za rok 2014, 

 

- zostało przygotowane  lodowisko w Zielonym Rynku Nowego Miasta. Umili to dzieciom 

zabawę w przerwie świątecznej, 

 

- odbyło się szereg spotkań opłatkowych w instytucjach na terenie gminy, 

 

- jesteśmy przygotowani do zimy, mamy sprawdzony i przygotowany sprzęt do odśnieżania 

dróg w gminie, 

 

- zostały uprzątnięte przydrożne  rowy na terenie całej gminy, 

 

- sukcesywnie są odkrzaczane pobocza dróg, 

 

- odnośnie znalezionych z okresu prawdopodobnie wojny szczątków ludzkich, które 

znaleziono przy okazji prac ziemnych w Zielonym Rynku. Na podstawie trwających ustaleń – 

jest to rodzina pochodząca z naszego terenu, która najprawdopodobniej dowiedziawszy się o 

aresztowaniach uciekała w stronę wsi Grabie. Została złapana i rozstrzelana. Szczątki ich 

zwłok zostały pochowane na cmentarzu komunalnym  w Szerominku.  

Jeśli będą nowe informacje w tej sprawie to wójt będzie na bieżąco  przekazywał. 

 

 

 

 

Ad.pkt.5. 

 

W ramach interpelacji zgłoszono: 

 

Radny Tomasz Łaczyński : 



- mieszkańcy wsi Zasonie pytają kiedy u nich zabłyśnie oświetlenie, 

 

- wystąpił o odkrzaczenie ok.100 m pobocza drogi naprzeciwko posesji sołtysa, 

 

- czy wójt przewiduje udrożnienie rowu melioracyjnego w Gościminie Wielkim, jeśli tak to 

kiedy? 

 

 

 

Ad.pkt.6. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

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

 

 

Uchwała Nr 13/III/2014  została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 1 do 

protokółu. 

 

 

 

Ad.pkt.7. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- dokonania zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 

 

Uchwała Nr 14/III/2014  została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 2 do 

protokółu. 

 

 

Ad.pkt.8. 

 

Przewodniczący Rady Marek Caliński przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

-  zmieniająca Uchwałę Nr 223/XXXIX/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 21 maja 

2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego. 

 

Uchwała Nr 15/III/2014  została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 3 do 

protokółu. 

 

 

Ad.pkt.9. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

-  zmieniająca Uchwałę Nr 230/XLII/2014 rady Gminy Nowe Miasto z dnia 10 września 

2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego. 

 



Uchwała Nr 16/III/2014  została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 4 do 

protokółu. 

 

 

Ad.pkt.10. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

 

Pan Marek Caliński odczytał Uchwałę Nr Ci.319.204 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Nowe Miasto projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej. 

Została wydana pozytywna opinia.  

Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu. 

Skarbnik  Gminy wyjaśniła, że jest WPF  jest uchwalany  na lata 2015 – 2025.  Określone są 

przedsięwzięcia wieloletnie  zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

Uchwała Nr 17/III/2014  została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 6 do 

protokółu. 

 

 

 

Ad.pkt.11. 

 

Przed przedstawieniem projektu uchwały Przewodniczący rady  odczytał  Uchwałę  Nr 

Ci.320.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia  

27 listopada 2014 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowe 

Miasto projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.  

Została wydana pozytywna opinia o przełożonym projekcie uchwały wraz z uzasadnieniem 

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 

rok 2015. 

 

Dochody w łącznej kwocie 13 831 137,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 13 094 153,00 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 736 984,00 zł 

Wydatki w łącznej kwocie 17 140 769,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 12 553 783,92 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 586 985,08 zł 

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  

3 309 632,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 3 309 632,00  

Przychody budżetu w wysokości 190 368,00 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody  

w wysokości 190 368,00zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki). 

Przychody budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 190 368,00 zł . 



 

Uchwała budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2015 Nr 18/III/2014 stanowi załącznik 

Nr 8 do protokółu. 

 

Ad.pkt.12 . 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok. 

 

 

Przedłożony projekt uchwały RG w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowe Miasto na 2015 r. obejmuje 

kontynuację działań z lat poprzednich w obszarze profilaktyki uzależnień, określa on też 

lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych obejmujących profilaktykę oraz 

minimalizację szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, oraz związanych z 

tym zjawiskiem przemocy.  

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wynika z obowiązku uchwalenia programu, który został zapisany w ustawie 

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

Uchwała Nr 19/III/2014  została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 9 do 

protokółu. 

 

 

Ad.pkt.13. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

-  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2015 rok. 

 

Uchwała Nr 20/III/2014  została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 10 do 

protokółu. 

 

 

 



Ad.pkt.14. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- wyznaczenia przedstawicie do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. 

 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia  

30 marca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, zmienionej Uchwałą Nr LIV/328/2014 

Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 

powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku, obecna kadencja Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku upływa 29 marca 2015 roku. Wraz z 

upływem kadencji Rada Społeczna SPZZOZ ulega  rozwiązaniu i przestaje pełnić funkcję 

inicjującą i opiniodawczą dla podmiotu tworzącego oraz doradczą dla kierownika podmiotu 

leczniczego – niezbędną do prowadzenia działalności przez SOPZZOZ w Płońsku. 

 

 

 

Uchwała Nr 21/III/2014  została podjęta jednogłośnie  i stanowi ona załącznik Nr 11 do 

protokółu. 

 

 

 

Ad.pkt.15. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowe Miasto nieruchomości 

położonej we wsi Jurzynek. 

 

Uchwała Nr 22/III/2014  została podjęta jednogłośnie  i stanowi ona załącznik Nr 12 do 

protokółu. 

 

 

 

 

Ad.pkt.16. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na okres powyżej trzech lat oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

użytkowania. 

 

Uchwała Nr 23/III/2014  została podjęta jednogłośnie  i stanowi ona załącznik Nr 13 do 

protokółu. 



 

 

 

 

Ad.pkt.17. 

 

Przewodniczący Rady gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- zarządzenia wyborów organów sołectw na terenie gminy Nowe Miasto. 

 

W związku z zakończeniem w miesiącu  styczniu 2015 roku kadencji sołtysów i rad sołeckich 

zarządza się wybory sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Nowe Miasto na okres 

kadencji 2015-2019. 

 

Uchwała Nr 24/III/2014  została podjęta jednogłośnie  i stanowi ona załącznik Nr 14 do 

protokółu. 

 

 

 

Ad.pkt.18. 

 

Na zgłoszone interpelacje Wójt odpowiedział: 

 

- odnośnie oświetlenia we wsi Zasonie to prace wykonują dwie różne spółki, jedna zakłada 

lampy, druga podłącza, stąd mamy duże opóźnienie. Obecnie czekamy na podłączenie do 

liczników. Wójt prosił o odrobinę cierpliwości. 

 

- odnośnie odkrzaczenia pobocza drogi w Gościminie Wielkim to jest droga powiatowa. 

Przekażemy wniosek do Zarządu Dróg. 

 

- jeśli  chodzi o  rowy melioracyjne to planujemy czyszczenie  ich na całej gminie. Trudno w 

tej chwili powiedzieć dokładnie w jakim terminie będzie to wykonywane w Gościminie 

Wielkim. 

 

 

Ad.pkt. 19. 

 

 

Radny Jarosław Ebert zapytał, czy i kiedy będzie druga tura budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Wójt  powiedział, że  zależy to od ilości chętnych i  czy będą i kiedy -  nabory z NFOŚ iGW, 

WFOŚiGW lub PROW. Gdy pojawi się jakaś szansa, to na pewno  ja  wykorzystamy. 

 

Przewodniczący Rady poruszył problem często występujących  przerw w dostawie prądu. 

Linie energetyczne  są niekonserwowane. Uważa, ze powinniśmy przypilnować te sprawę. 

 

Przewodniczący Marek Caliński podziękował wszystkim radnym, pracownikom Urzędu 

Gminy, dyrektorom jednostek organizacyjnych  gminy za całoroczna pracę. Zaznaczył, ze na 

efekty i wyniki składa się praca wielu ludzi. 



Wójt Sławomir Zalewski podziękował, także wszystkim za współpracę i życzył przede 

wszystkim zdrowia i aby przyszły rok był również owocny. Zaznaczył, że czeka nas dużo 

pracy przy  realizacji nowych zadań. Wyraził nadzieję, że współpraca jak dotąd będzie 

również konstruktywna.. 

 

 

Ad.pkt.20. 

 

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński 

zamknął obrady III Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                              Marek Caliński 

 

 

Protokółowała: 

Agnieszka Jeglikowska 

Inspektor 

 

 


