
PROTOKÓŁ  Nr  IV/2015 
z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. 

 
Obrady rozpoczęto o godz.14.00, 

Zakończono o godz. 15.00. 

 

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 

 

 

 

Pkt.1. 

 

 

            IV  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. Przyjęcie protokółu z III 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 2015. 

 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy 

Nowe Miasto na rok 2015. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ramowych planów pracy stałych komisji Rady 

Gminy Nowe Miasto na rok 2015. 

 

10.  Odpowiedzi na interpelacje. 

 

11.   Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

      12 .   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 III 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. Głosowało 15 radnych, 

oddano  15 głosów „za” , głosów przeciw nie było. 

Protokół  Nr III/2014 z dnia  30 grudnia br. został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

Ad.pkt.4. 

 

Wójt  Gminy - w  okresie  działalności międzysesyjnej zrealizowano: 

 

- jesteśmy w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto, 

 

- czekamy na załączenie lamp oświetleniowych w Zasoniu, co powinno być wykonane do 

końca  lutego br. Mamy jednak obawę, co do utrzymania terminu, ponieważ w poprzedniej 

kadencji był podobny problem i mimo zapewnień operatora prace wykonano z półrocznym 

opóźnieniem, 

 

- odnośnie przerw w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Nowe Miasto: aktualnie 

energia przesyłana jest na terenie Nowego Miasta liniami napowietrznymi z rozdzielni 

Nasielsk i Płońsk. Zakłócenia w dostawie prądu  powodują lasy na linii Płońsk-Nowe Miasto 

oraz trwające prace modernizacyjne linii energetycznej. Jako urząd reagujemy na każde 

zgłoszenie  wysyłamy monit lub ponaglenie. 

 



- mamy wstępne koncepcje rozbudowy mola na Zalewie Nowomiejskim. Jest kilka koncepcji: 

od mola wychodzącego 150 metrów w zalew, po kształt litery T. Jednak budowa  150-

metrowego  mola jest  zbyt kosztowna i taka koncepcja nie zostanie przyjęta, 

 

- zbieramy wnioski na dofinansowanie  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  na demontaż i utylizację eternitu z terenu gminy, 

 

- uzgodniono z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg kwestię dofinansowania drogi Nowe 

Miasto- Jurzyn-Kałęczyn. Zadanie ma być wpisane do budżetu powiatu, 

 

- trwają prace przygotowawcze do  IV Jarmarku Nowomiejskiego, w tym roku skupiamy się 

wokół epoki napoleońskiej, związane jest to z faktem pobytu Napoleona Bonaparte w Nowym 

Mieście, 

 

- przedłużone zostały konsultacje dla mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenu po 

rozebranym pawilonie w Głównym Rynku. W tej chwili przewagę głosów uzyskuje 

koncepcja zagospodarowania ma zieleń – powiększenie parku.  

 

 

Ad.pkt.5. 

 

 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

 

Ad.pkt.6. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

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

 

 

Uchwała Nr 25/IV/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/ 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 2015. 

Plan dochodów gminy ogółem  po zmianach wynosi 13 831 137,00 zł w tym: 

 dochody bieżące w kwocie – 13 094 153,00 zł 

 dochody majątkowe w kwocie – 736 984,00 zł 

Wartości przyjętych dochodów nie uległy zmianie. 



  

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu gminy: 

 zmniejsza się wydatki gminy o kwotę – 220 000,00 zł 

 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 220 000,00 zł. 

  

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17 140 769,00 zł w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie – 12 553 783,92 zł 

 

Uchwała Nr 26/IV/2015  została podjęta jednogłośnie/ głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/  i stanowi ona załącznik Nr 2 do protokółu. 

 

 

 

 

Ad.pkt.8. 

 

Przewodniczący Rady Marek Caliński przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

-  uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto na 2015 rok. 

 

Uchwała Nr 27/IV/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/  i stanowi ona załącznik Nr 3 do protokółu. 

 

 

 

 

Ad.pkt.9. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

 

-  ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2015. 

 

Uchwała Nr 28/IV/2015  została podjęta jednogłośnie /głosowało 15 radnych, głosów „za” – 

15, przeciw nie było/ i stanowi ona załącznik Nr 4 do protokółu. 

 

 

 

 

Ad.pkt.10. 

 

Z powodu braku interpelacji odpowiedzi nie udzielano. 

 

 

 

 



 

Ad.pkt. 11. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński przedstawił wniosek od Dyrekcji Zespołu 

Szkól z prośbą o wsparcie finansowe  ucznia Przemka Konieczka, który obecnie przebywa w 

Klinice „Budzik” w Warszawie.  Jednakże do powrotu do zdrowia  potrzebna jest 

specjalistyczna i kosztowna rehabilitacja. 

Ustalono, że z nieoficjalnego funduszu rady /na który każdy radny wpłaca 10,-zł, a 

przewodniczący 100,-zl/ , pierwsza zebrana kwota zostanie przeznaczona na  wsparcie 

leczenia Przemka. 

 

 

 

 

 

Ad.pkt.12. 

 

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński 

zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                              Marek Caliński 

 

 

Protokółowała: 

Gabriela Gizińska 

 

 

 

 


