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PROTOKÓŁ Nr VII/2015 

z VII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

odbytej w dniu 15 czerwca 2015 roku 

w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście. 

 

Obrady rozpoczęto o godz.14.00, 

Zakończono o godz. 15.30. 

Skład Rady Gminy – 15 radnych. 

Uczestniczyło w obradach – 14 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. Radny Rady Powiatu, Leonard Milewski 

5. Przedstawiciele Policji: Robert Górczyński, Krzysztof Łęgowski 

6. Radca Prawny 

7. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. 

 

Pkt.1. 

VII 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. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołów z VI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

 

5. Interpelacje. 

 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za rok 2014 oraz  

zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Nowe Miasto, 

 

1/ prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  

wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto wraz z informacja o stanie  

mienia, 

2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  

przedłożonym przez Wójta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z  

wykonania budżetu za 2014 rok, 

3/ dyskusja 

4/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

            Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 

 

1/ zapoznanie Rady Gminy z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie: o opinii  

o wykonaniu budżetu Gminy Nowe Miasto za rok 2014 i wniosku o  

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto za rok 2014, 

 

2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji  

Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie udzielenia absolutoriu 

Wójtowi Gminy Nowe Miasto za 2014 rok,  

3/ dyskusja, 

4/ głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Nowe Miasto. 

 

9   Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej na  

rok 2015. 

 

10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca 

            wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Nowomiejskim w miejscowości  

            Nowe Miasto. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

12. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

13. 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 VI Sesji 

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

do wglądu w Sekretariacie Rady i przed sesją w sali obrad. Radni mieli możliwość 

zapoznania się z jego treścią. Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, oddano 14 głosów „za” , głosów przeciw nie było. 

Protokół Nr VI/2015 z dnia 19 maja br. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.pkt.4. 

 

Pan Osiński Bartłomiej- właściciel firmy BARLON zabierając głos prosił o rozważne 

podejmowanie decyzji, ponieważ  „zderzył się z murem” w momencie, gdy chciał 

wybudować  wiatę na swojej działce inwestycyjnej. Przedsiębiorca nie krył oburzenia 

sytuacją, w jakiej się znalazł. Okazało się bowiem, że realizację planowanej przez niego 

inwestycji uniemożliwiają zapisy w uchwale rady z 2005 roku, które sa absurdalne - 

skwitował przedsiębiorca. 
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Odpowiadając   przedsiębiorcy Wójt Sławomir Zalewski podkreślił, że na ten teren jest 

sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego, którego  to nie da się zmienić ad hoc. a 

jemu trudno odpowiadać za podjęte   decyzje przez radę w 2005 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że na pewno uchwała powstała w oparciu o wówczas 

istniejące przepisy i wytyczne  ustanowione w odgórnych  przepisach prawa – stad  mogły 

byc tego typu zapisy. 

Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy  gmina nie może pomóc przedsiębiorcy, ponieważ 

pozwolenie na budowę  wydaje Starostwo, a decyzje opiera na planie zagospodarowania 

przestrzennego. Jednak wszystko robimy by ten stan rzeczy zmienić i obecnie pracujemy nad 

zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczyl, że sam również nie zgadza się   z  

zapisami w tej uchwale. 

 

Wójt Gminy – w okresie działalności międzysesyjnej zrealizowano: 

- przy wsparciu gminy odbyły się uroczystości z okazji  Dnia Rodziny w Zespole Szkół w 

Nowym Mieście, Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim i Przedszkolu Samorządowym 

w Nowym Mieście, 

- zajmowaliśmy się  organizacją wyborów prezydenckich i wyborów do Mazowieckiej Izby 

Rolniczej i w tym miejscu pogratulował wybranym przedstawicielom tj. Pani Dorocie Kiepas 

i Panu Krzysztofowi Urzykowskiemu, 

-wójt uczestniczył w spotkaniu w miejscowości Cichawy gmina Sońsk,  reprezentując 

mieszkańców wsi Jurzynek, Jurzyn, Modzele-Bartłomieje i Kubice w gminie Nowe Miasto. 

Spotkanie odbyło się w bulwersującej mieszkańców tych wsi sprawie tworzenia w ich 

sąsiedztwie składowiska eternitu na powierzchni 12 hektarowej działki. Wójt podkreślił, że 

robi wszystko  i jest szansa, aby plany inwestora nie doszły do skutku , 

- odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie zagospodarowania terenu nad zalewem i 

Głównego Rynku. Chcemy, żeby wykonano nam  propozycje w postaci wizualizacji tego 

terenu  aby  mieć obraz   konkretnych propozycji, 

- obył się rajd rowerowy zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Nowego 

Miasta i Sochocina, 

- odbyło się spotkanie odnośnie  realnych możliwości zamontowania oświetlenia  ulicznego – 

ledowego, 

- odbył się przetarg na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Nowe Miasto. Ogólny 

koszt  wywozu w gminie  wzrósł tylko o 1000 zł., 

- trwają prace nad dalszym zagospodarowaniem terenu Zielonego Rynku w Nowym Mieście, 

- wójt poinformował, że uczestniczył w spotkaniu Rady Społecznej ZOZ w Ponsku, 
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- cena wody , dzięki negocjacji wójta z Zakładem Usług Wodnych w Mławie wzrośnie tylko  

2 grosze, 

- uczestniczył także w spotkaniu w Starostwie  nt. pomocy przy budowie strażnicy 

Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku, 

- została podpisana umowa na projekt pn. M@zowszanie – Gmina otrzyma dwa zestawy 

komputerowe. W sklad  jednego zestawy wchodzi: 5 stacjonarnych komputerów i 1 laptop 

wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem typu: projektor, aparat fotograficzny, drukarka itp. 

Wartości ok. 100 tysięcy złotych, 

- w następnym tygodniu będą prowadzone prace przy naprawie ubytków dróg oraz 

żwirowanie dróg, 

- trwają prace prze montażu szybkiego Internetu, 

- został odnowiony budynek pawilonu w Głównym Rynku. Po rozbiórce pierwszego 

pawilonu,  wygląd drugiego pawilonu  szpecił wygląd  rynku. Remont został wykonany 

systemem gospodarczym przez  pracowników zatrudnionych w Urzedzie Gminy w ramach 

robót publicznych i interwencyjnych.. 

 

Ad.pkt.5. 

 

Interpelacji nie zgłoszono: 

 

Ad.pkt.6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński powiedział, że wszyscy radni otrzymali 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Było ono 

analizowane na posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej w dniu 25 maja 2015 roku i pozostałych 

komisjach  w dniu 12 czerwca 2015 roku. 

Pan Marek Caliński odczytał Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia  

27 marca 2015 roku. Zostało ono wraz ze sprawozdaniem  przesłane w dniu 31 marca 2015 

roku radnym Rady Gminy i  przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie uzyskało 

pozytywną opinię. 

Zarządzenie wraz z rocznym sprawozdaniem stanowi załącznik nr 1 do protokółu. 

Następnie odczytał Uchwałę Nr Ci.143.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budżetu za  
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2014 rok wraz z uzasadnieniem. 

Uchwała RIO stanowi załącznik nr  2 do protokołu. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził debatę. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

za 2014 rok. 

Uchwała Nr /43/VII/2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do 

protokółu. 

 

Ad.pkt.7. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy  poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Damiana Wiktorowicza o przedstawienie Uchwały Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto za 2014 rok wraz z uzasadnieniem i opinią 

dotyczącą wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.. 

Uchwała Komisji Rewizyjnej  stanowi załącznik nr 4 do protokółu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę oraz Opinię Komisji Rewizyjnej  

Rady Gminy Nowe Miasto dotyczącą wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. 

Zaakcentował tez,  że Wójt Gminy realizując zadania związane z  wykonywaniem budżetu, 

kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu 

środkami publicznymi. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej  powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o 

realizacji budżetu Gminy Nowe Miasto za 2014 rok i wystąpił do Rady Gminy z wnioskiem o 

udzielenie absolutorium Wójtowi. 

Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokółu. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywna opinię o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść Uchwały Nr Ci.189.2015 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25.05.2015r. w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto wraz z uzasadnieniem. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na podstawie art.28a ustawy o samorządzie 

gminnym Rada Gminy podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu rady. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

-udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2014 rok. 

Uchwala Nr 44/VII/2015 została podjęta jednogłośnie  /bezwzględną większością głosów 

– 14 radnych obecnych na sesji i glosujących.  

Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Marek Caliński pogratulował Wójtowi uzyskania  jednomyślnego 

absolutorium. 

Wójt Sławomir Zalewski podziękował  Skarbnikowi Gminy, kierownikom jednostek 

organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy za współpracę. 

Podziękował również radnym, którzy aktywnie wspierali działania Wójta. 

.  

 

Ad.pkt. 8. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na rok 2015. 

Uchwała Nr 45/VII/2015 została podjęta jednogłośnie /głosowało 14 radnych, głosów „za” – 

14, przeciw nie było/ i stanowi ona załącznik Nr 8 do protokółu. 
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Ad.pkt.9. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

- dokonania zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. 

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 13 515 347 zł w tym 

- dochody bieżące w kwocie – 13 206 247,98 zł 

- dochody majątkowe w kwocie – 309 100,00 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu gminy: 

- zmniejsza się wydatki  budżetu gminy o kwotę  -     86 227,,00 zł 

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 86 227,00 zł 

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach, ogółem wynosi 16 824 979,98 zł w tym: 

– wydatki  bieżące w kwocie – 13 009 886,01 zł 

– wydatki majątkowe w kwocie – 3 815 093,97 zł. 

Uchwała Nr 46VII/2015 została podjęta jednogłośnie/ głosowało 14 radnych, głosów „za” – 

14, przeciw nie było/ i stanowi ona załącznik Nr 9 do protokółu. 

 

 

Ad.pkt.10. 

Przewodniczący Rady Marek Caliński przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

- przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie 

Nowomiejskim w miejscowości Nowe Miasto. 

Uchwała Nr 47/VII/2015 została podjęta jednogłośnie /głosowało 14 radnych, głosów „za” – 

14, przeciw nie było/ i stanowi ona załącznik Nr 10 do protokółu. 
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Ad.pkt.11. 

 

Z braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

 

 

Ad.pkt. 12. 

Radny Ebert Jarosław nawiązał do wystąpienia Pana Bartłomieja Osińskiego, zapytał czy 

istnieje możliwość pomocy z wskazaniem drogi do załatwienia przedstawionej sprawy. 

Radny Olszewski Eugeniusz zapytał kiedy będą zdejmowane pokrycia eternitem dachów. 

Przewodniczący Rady Marek Caliński w imieniu mieszkańców swojego okręgu zapytał, kiedy 

będzie naprawiony asfalt na ulicy Waryńskiego. 

Wójt odpowiedział odnośnie sprawy Pana Osińskiego, że obecnie nie mamy możliwości, żeby 

pomóc, gdyż obowiązuje nas plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku. Natomiast 

rozpoczęto  procedury zmiany  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe 

Miasto.. Aktualnie nie „przeskoczymy” procedur. 

- odnośnie eternitu to przystąpiliśmy do programu w sprawie dofinansowania zadania 

pn.”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe 

Miasto” i będzie on zdejmowany. Osoby, które nie zdążyły ze zlozeniem  dokumentacji -  

będą mogli przystąpić do programu w roku następnym. Informacji udziela Referat Inwestycji, 

- odnośnie naprawy ulicy Waryńskiego – to w następnym tygodniu będą prowadzone remonty 

i braki będą uzupełniane. 

Zabierając głos Radny Rady Powiatu  Leonard Milewski pogratulował Wójtowi otrzymania 

jednomyślnie absolutorium i życzył dalszych sukcesów. 

Przewodniczący Rady Marek Caliński zapytał na jakim etapie jesteśmy z projektem 

kanalizacji. 

Wójt powiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się przetarg. 

Kierownik referatu inwestycji dodała, ż potrwa to około roku, ponieważ muszą być 

pouzgadniane opinie, operat wodno-prawny i  wiele innych spraw.  Jednak jednoznacznie  

terminu nie da sie określić. 

Przewodniczący Rady  zapytał, czy nie można pewnych rzeczy  nie można by było 

przygotowywać równolegle. 

Pani Szymańska powiedziała, że co „możemy do przygotowujemy” jak np. oświadczenia, 

zgody itp. 



10 
 

Przewodniczący dodał, że musimy się skupić na tej inwestycji, ponieważ niedługo może być 

przydział pieniędzy z zewnątrz na konkretne działania i musimy dysponować odpowiednimi 

dokumentami, żeby przystąpić do złożenia stosownego wniosku.  Powiedział, ze musimy się 

liczyć, że będą występowały problemy i prosił o intensyfikację prac , aby było to zadanie 

priorytetowe. 

Wójt powiedział, ze szereg działań, które trzeba rozpocząć od nowa i pewnych rzeczy nie 

jesteśmy w stanie przejść. Jest to bardzo wielki zamach. Problem też jest z drogami 

wojewódzkimi.  

Przewodniczący Marek Caliński przedstawił serwis informacji z lokalnego sportu. 

Poinformował, że kończy się sezon piłkarski 2014/2015 Ligi Okręgowej Nowe Miasto. 

Uplasowalismy się na III miejscu. Mamy nadzieję na ewentualny awans. Powiedział, ze 

współpracujemy ze szkołą i pracujemy nad tym by młody „narybek” trenował.. Wszystkie 

grupy są objęte zajęciami trenerskimi – nawet dwa, trzy razy w tygodniu. 

Wyraził nadziej, ze działania te w przyszłości zaprocentują. Pan Marek Caliński zapraszał 

wszystkich na mecz, który odbędzie się w najbliższą środę. 

Sekretarz Gminy Elżbieta Zalewska  przedstawiła informacje o wyborach ławników do Sądu 

Rejonowego w Płońsku. Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się o dokonanie wyboru 

1 ławnika  do orzekania w Sądzie Rodzinnym w Płońsku. Zgłaszanie kandydatów odbywa się 

do dnia 30 czerwca br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu 

Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady odczytał życzenia od Marszałka Senatu z okazji Dnia 

Samorządowca. 

 

Ad.pkt.13. 

 

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński 

dziękując wszystkim zebranym – zakończył obrady VI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto , 

słowami: „zamykam VII Sesje Rady Gminy Nowe Miasto”. 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Marek Caliński 

 

 

Protokółowała: 

Agnieszka Jeglikowska 

inspektor 
 


