
Or. 0002. 7. 2016

R  A  D  A       G  M  I  N  Y      S  Z  C  Z  U  T  O  W  O

P R O T O K O Ł   Nr XX I I/ 2016
XXII Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 18 listopada    2016 roku .

Protokół zawiera :
1.   Uchwała Nr XXII/105/2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu
       współpracy Gminy Szczutowo na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i 
       podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
      działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
2.   Uchwała Nr XXII /106/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Szczutowo.
3.   Uchwała Nr XXI/107/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016. 
4.  Uchwała Nr XXII/108/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Gminy

Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych   .

5.  Uchwała  Nr  XXII/109/2016  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

6.   Uchwała  Nr  XXII/110/2016 w sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i  oczyszczanie
ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2017 rok   .

7.  Uchwała  Nr  XXII/111/2016  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń
wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2017 rok .

8.   Uchwała Nr XXII/112/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2017 rok .



P R O T O K O Ł    N r   XXII /2016
Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu   18 listopada   2016 roku .
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył : Przewodniczący Rady Gminy  – Pan Dariusz Pilarski  .
Protokołowała : Celina Szczepańska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy .

                                                              Sesję rozpoczęto o godz.           10:10 
                                                              a zakończono     o godz.            12 :45
                                                              Stan radnych                                - 15
                                                              Obecnych                                     - 14
                                                              Procent frekwencji                       - 93

Obecność  radnych,  sołtysów   i  zaproszonych  gości  przedstawiają  załączone  do
protokołu listy obecności . 

Uchwalony porządek obrad  :

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
     2.   Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

3.   Przyjęcie protokołu  z XXI  Sesji Rady Gminy.
4.   Sprawozdanie Wójta  Gminy z  działalności między sesjami.
5.   Informacja Sekretarza Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie między

sesjami. 
6.   Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.

     7.   Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo na 2017 rok z
           organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3   
           ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  
           wolontariacie”.     

8.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo w roku 
      szkolnym 2015/2016.     
9.  Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok
     2016 .
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
     Gminy  Szczutowo. 
11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XV/69/2015 na rok
     2016.  
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Gminy
     Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
     zajęcia pasa  drogowego dróg gminnych .    
13.Uchwalenie wysokości podatków, opłat lokalnych i zwolnień podatkowych na
     2017 rok :



 1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz
          zwolnień od tego podatku;

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
     transportowych;      
3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie 
     ścieków  na terenie  Gminy Szczutowo na 2017 rok ; 

     4)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń
          wodociągowych    na terenie Gminy Szczutowo na 2017 rok;  
      5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
          podatku  rolnego na 2017rok;
      6) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów
          wymiaru podatku  leśnego na 2017  rok.

14.  Rozpatrzenie uchwalenia na rok 2017 wysokości:
      1)  Opłaty targowej na terenie gminy;
      2)  Opłaty od posiadania psów;
      3)   Inkasa dla sołtysów. 

      15.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy od początku kadencji .     
      16. Wolne wnioski. 
      17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

18.  Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Szczutowo.

P R Z E B I E G :

Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilarski   -  dokonał otwarcia XXII Sesji  Rady
Gminy. Przywitał przybyłych radnych, sołtysów  oraz zaproszonych gości wg listy
obecności. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził, że obrady XXII Sesji są
prawomocne, bierze udział 14 radnych( nieobecny – Pan Andrzej Tylus) .

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poinformował,  że  proponowany
porządek  obrad  XXII   Sesji  radni  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniami  na  sesję  .
Zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad sesji.

-  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do
porządku  obrad  „  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej Gminy Szczutowo” w pkt 10 .

W  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady  wniosek  Wójta  Gminy    poddał  pod
głosowanie Rady.

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” wprowadzeniem  punktu do porządku obrad  głosowało -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu –0 radny . 

Rada  postanowiła  wprowadzić  do   porządku  obrad  XXII  sesji  w  punkcie  10



„ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Szczutowo” . Pozostałe punktu otrzymały numerację o jedną więcej .   

Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod głosowanie  proponowany  porządek
obrad XXII sesji po zmianie .

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” przyjęciem porządku   obrad głosowało -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

Rada Gminy  jednogłośnie  przyjęła  rozszerzony  porządek obrad  XXII  Sesji  Rady
Gminy  . 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół  z  XXI  Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i przed
sesją . Radni nie wnieśli uwag do protokołów .
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie
protokołu . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 14 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXI   Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Sprawozdanie Wójta  Gminy z  działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy
– Pan Andrzej Twardowski poinformował : 
– Zakończono  realizację  inwestycji  ze  środków funduszu  sołeckiego  .  Dobra
współpraca z sołtysami, każdy w swoim zakresie  organizował zakup materiałów do
remontów dróg.
– Ogłoszony  został  przetarg  na   studium  uwarunkowań  zagospodarowania
przestrzennego gminy Szczutowo , spływają oferty .
– Ogłoszono  przetarg  na  wykonanie  dróg  na  osiedlu  w  Szczutowie
( rozstrzygnięcie nastąpi 6 grudnia 2016 r. ) .
– W  najbliższym czasie  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  wykonanie  drogi  w
Słupi oraz na odbiór odpadów na trenie Gminy .
– Zostanie złożony wniosek o dotację PROW na gospodarkę wodnościekową .
wniosek nie może przekroczyć kwoty 3 mln. zł . Do wniosku należy dołączyć analizy
efektywności  kosztowej opracowane    przez firmę zewnętrzną . Wykonane zostały
projekty oraz kosztorysy na budowę kanalizacji w miejscowości Blinno –  3.048.072
zł netto  i Agnieszkowo- 1.657 tys. netto zł .   Wnioski na realizację kanalizacji oraz
wodociągów i  oczyszczalni  przydomowych będą wyżej  punktowane – warunki te
spełniałaby   inwestycja  :  budowa  kanalizacji  w  Agnieszkowie  ,  przebudowa
wodociągu  w  miejscowości  Słupia  oraz  budowa  przydomowych  kanalizacji  (  50
szt.) . W przypadku budowy kanalizacji w Blinnie kwota dotacji w całości zostałaby



wykorzystana oraz nie wiadomo ile wniosek otrzyma punktów i czy przejdzie dalej .
Z  w/w  względów  powinno  się  wystąpić  z  wnioskiem   o  dotację   na  budowę
kanalizacji w Agnieszkowie . Również projekt w m. Agnieszkowo ( 3 lata temu )
został wykonany dużo wcześniej(decyzja została podjęta w poprzedniej kadencji)  jak
w   m.  Blinno  .  Uważa,  że  powinno  się  zaplanować   budowę  kanalizacji  w
Agnieszkowie . Prosił Radę o decyzję w tej sprawie . W przypadku oszczędności z
PROW i  ogłoszenia  dodatkowego  naboru   można  będzie  później  wnioskować  o
dotację na budowę kanalizacji w Blinnie, można również ją realizować ze środków
zaciągniętej  pożyczki z  WFOŚiGW . Rozbudowa i  przebudowa świetlic z LGD ,
warunki  spełnia  świetlica  w  Szczechowie  ma  uregulowany  stan  prawny  działki  ,
czego nie posiada świetlica w Grądach .  
Do punktu 5 porządku obrad: 
Pan Bogdan Kaczorowski – Sekretarz Gminy  między innymi poinformował : 
Referat Rolnictwa i Infrastruktury Gminy realizował :
– postępowania  dot.  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i
zagospodarowania  terenu  oraz  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
( wniosek  ENERGA),
– Stowarzyszenie  EKO-SKRWA wniosło  odwołanie  dot.  projektu  decyzji  o
ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego w m. Słupia . Odwołanie zostało
przesłane do Kolegium Odwoławczego w Płocku i oczekuje się na decyzję . 
– Przygotowywano przetargi na realizację inwestycji budowy dróg oraz wybór
wykonawcy odbioru odpadów .
– Prowadzono postępowanie administracyjne dot. ściągania należności za odbiór
odpadów komunalnych . 
– Realizował  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  budowa  elektrowni  fotowoltaicznej  w  m.
Steraj Woli . 
– Referat  Obywatelski  :  dużo  wniosków  o  wydanie  dowodów  osobistych  .
System obsługi interesantów i możliwość migrowanie aktów USC stanowi ułatwienie
dla interesantów .
– Referat Finansowy  między innymi realizował postępowanie egzekucyjne za
należności .Dokonywał aktualizacji danych podatników .
– W Starostwie   Powiatowym zorganizowano  spotkanie  w  sprawie  ustalenia
grzebowisk zwierząt  na terenie z każdej  gmin .  Do końca listopada powinno się
wskazać teren, termin jest zbyt krótki zważywszy na to, że powinny zostać wykonane
badania chemiczne i geologiczne . Obiekt ten musi być utrzymany przez gminy .  Na
terenie  naszej  gminy  nie  powinno   powstać  ze  względu  na  obszar   chronionego
krajobrazu i taka informacja zostanie przekazana . 
– U Wójta  Gminy  odbyto  się  spotkanie   z  przedstawicielem Polskiej  Spółki
Gazownictwa  w Warszawie  ,  który    przedstawił  ofertę  nt.  gazyfikacji  gminy  w
wyniku,  którego  Gmina podpisała list intencyjny . Gazyfikacji gminy dokonywałaby
Polska  Spółka  Gazownictwa,  która  obecnie  przystępuje  do  analizy  możliwości
gazyfikacji  pod  względem  technicznym  i  ekonomicznym  .  W  tym  celu  zostały
przygotowane ankiety do wypełnienia . Ankiety zostały rozdane sołtysom z prośbą o



rozdanie i wypełnienie przez mieszkańców poszczególnych sołectw . 
– W dniu 23 listopada 2016 r. o godz.13 -tej Komenda Powiatowa Policji  w
Sierpcu  zaprasza  mieszkańców do udziału  w  debacie   ewaluacyjnej  .  Tematem
debaty będzie   realizacja wniosków zgłoszonych podczas  tegorocznych spotkań  nt.
bezpieczeństwa na terenie gminy .
– W wyniku kontroli dokonanej przez pracownika  Archiwum Państwowego w
Płocku  otrzymano   zalecenie  pokontrolne  dot.  przystosowania  archiwum
zakładowego do warunków zawartych  rozporządzeniu . Termin realizacji zalecenia
koniec  roku  przyszłego  .  Jesteśmy  jedną  z  nielicznych   gmin,  która  sprawę
pomieszczenia  na archiwum ma jeszcze nie uregulowaną . 
– Przekazał  także  informacje  dot.  ASF,  czyli  afrykańskiego  pomoru  świń
szkodliwego  dla  gospodarki  i  niebezpiecznego  dla  gospodarstw  indywidualnych
zajmujących  się hodowlą trzody chlewnej . 
– W punkcie tym głos  zabrał Wicestarosta Sierpecki – Pan Juliusz Gorzkoś,
który jako lekarz weterynarii mówił o zagrożeniu zakażenia  wirusem afrykańskiego
pomoru  świń,  przyczynie  rozprzestrzeniania  się  oraz  konieczności  urządzenia
grzebowisk dla zwierząt . Wcześniej było grzebowisko na terenie gminy , z racji nie
występowania    chorób zakaźnych  zostało  zlikwidowane.  Dalej  poinformował  o
realizacji inwestycji wspólnych przez Powiat  i Gminę  .    Droga Łukomie – Dziki
Bór – termin zakończenia inwestycji koniec listopada 2016 r. , droga Szczutowo –
Dąbkowa Parowa – Szczechowo - utwardzona , droga Gójsk - Podlesie - wykonano .
Poinformował  również  o  możliwości  pozyskania  środków z  PROW na  realizację
inwestycji do wysokości 3 mln. zł zarówno przez powiat jak i gminy. Z racji tego, że
Gmina Szczutowo należy do gmin  gdzie dochód na 1 mieszkańca jest bardzo niski,
to  wpływa  na  punktację  wniosków  inwestycyjnych  (otrzymano  5  punktów).
Uzyskanie  środków  jest  szansą  dla  gminy  na  zrealizowanie  dużych   inwestycji.
Rezygnuje  się  z  pojęcia  tzw.  „schetynówek”,  a  były  to  inwestycje  drogowe
finansowane  przez  Wojewodę  ,  Marszałka  ,  Powiat  i  Gminę  .  Planowano z  tych
środków skorzystać i zrealizować budowę drogi Gójsk – Podlesie . Prawdopodobnie
będzie to wydanie  PROW, nie znane są do końca zasady finansowania inwestycji .
Uzyskano z PROW zapewnienie, że droga powiatowa Gójsk – Maluszyn (w bardzo
złym stanie) z funduszy unijnych uzyska 63 % , a 37 % w równych sumach pokryje
powiat i gmina . Koszt inwestycji ok. 800 tys. zł .  
Do punktu 6 porządku obrad:
Interpelacje składali : 
- Pani Wiesława Rochnowska – pytała Wójta Gminy o realizację inwestycji,  budowa
kanalizacji  w miejscowości  Blinno , Wójt Gminy obiecał , że będzie realizowana. 
- Pan Dariusz Pilarski – w związku z tym , że jest to sesja  poprzedzająca uchwalenie
budżetu  gminy  na  rok  2017  powinniśmy  pomyśleć  o  sołtysach  i  zrealizować
zapewnienie  o podwyższeniu   diety  miesięcznej   .  
Do punktu 7 porządku obrad : 
W związku z  brakiem uwag do projektu  Rocznego programu współpracy  Gminy
Szczutowo na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których
mowa  w  art.3  ust.3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku



publicznego i  o wolontariacie  Wiceprzewodniczący – Pan Zbigniew Szlomkowski
odczytał projekt uchwały , a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod
głosowanie . 
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr   XXII/105/2016  w  sprawie  przyjęcia
„Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Szczutowo  na  2017  rok  z
organizacjami  pozarządowymi i  podmiotami  ,  o  których mowa w art.3  ust.3
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 8 porządku obrad :
Informacje  o  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Szczutowo  w  roku  szkolnym
2015/2016  Rada Gminy Szczutowo przyjęła bez uwag . 
Informacja stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 9 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zapytał  radnych,  czy  są  uwagi  do
otrzymanych  informacji  o  analizie  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez
Wojewodę  Mazowieckiego,  Urząd  Skarbowy w Sierpcu,  Przewodniczącego  Rady
Gminy Szczutowo, Wójta Gminy Szczutowo. 
Informacje stanowią załączniki do protokołu . 
Radni nie złożyli uwag do przedłożonych informacji .
Do punktu 10 porządku obrad :
W związku z tym, że radni  otrzymali projekty uchwał przed sesją,  Skarbnik Gminy
–  Pani  Hanna  Domagalska  szczegółowo  omówiła  proponowane    zmiany  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy oraz  zmiany w budżecie gminy na rok
2016 . Między innymi poinformowała : 
Zmiany w WPF muszą  zostać dokonane  głównie  z dwóch powodów : 
– została podpisana umowa na realizacje Programu ERAZMUS +,
– rezygnacja  z  realizacji  inwestycji  „Rozbudowa  i  modernizacja  sieci
kanalizacyjnej,  rozbudowa  i  modernizacja  sieci  wodociągowej  (  w  tym SUW w
Szczutowie)  na  terenie  Gminy  Szczutowo”.  Inwestycja  ta  była  rozpisana  na  lata
2016, 2017,2018  z zabezpieczeniem środków  własnych . Ponieważ nie pozyskano
środków  unijnych  zostanie  zdjęta  z  realizacji  ,  a  środki  przeznaczono  na
wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty . W roku 2016 WPF został wpisany
budżet, który zostanie zmieniony w następnym punkcie . W dniu 30 września 2016 r.
wprowadzono dwie duże inwestycje drogowe do realizacji w latach 2017 -2018 oraz
w celu zabezpieczenia środków wstępnie zaplanowano kredyt w wysokości 3. 100
tys. zł , spłata 2018-2028 . W tej chwili w/w  kredyt zostaje zdjęty, a w to miejsce
wchodzi pożyczka z WFOŚ w wysokości 340 tys. zł (spłata maksymalnie 10 lat) ,
pożyczka  na  wyprzedzające  finansowanie  w  wysokości  ok.  2  mln.  zł,  którą
zaciągamy w 2017 r. , a spłacamy jednorazowo w 2018 r. oraz kredyt w wysokości
1.127.490 zł na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań ( przewiduje się, iż będzie to



mniejsza kwota, taka kwota jest zapisana w projekcie budżetu na 2017 rok )  .
Zmiany w budżecie : 
– Dochody  zmiany  nieduże  dotyczą  wypłaconego   odszkodowania  z  firmy
ubezpieczeniowej (dot. ZSO w Gójku)  oraz dwóch  dotacji na oświatę  i dwóch  dla
GOPS .
– Wydatki :
 Dokonano trzech zmian  w załączniku  inwestycyjnym oraz w wydatkach bieżących
oraz inne  dot. zakupu usług pozostałych , zakupu materiałów itp. Najważniejsza dot.
wynagrodzeń  i  pochodnych  w  oświacie  .  Środki  przeznaczone  na  oświatę  były
zaniżone już podczas uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok . 
– Pan Szlomkowski Zbigniew – zadał pytanie czy nie grozi zawalenie budżetu
gminy w roku 2017 . 
– Skarbnik Gminy – nie można pozwolić na taką   sytuację .W projekcie budżetu
na 2017 rok zostały „obcięte” wydatki na oświatę , Urząd Gminy itp.. W związku z
tym konieczne będzie dokonywanie dużych  zmian w budżecie w ciągu roku 2017 . 
Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2017  ok. 20 % /.
Innych uwag nie zgłoszono . 
– Wiceprzewodniczący  Rady  -   Pan  Zbigniew Szlomkowski  odczytał  projekt
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo  ,
a Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr   XXII/106/2016  w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 11 porządku obrad :
Proponowane zmiany w budżecie gminy na rok 2016  Skarbnik Gminy przedstawiła
w poprzednim punkcie .
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanych zmian . 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt uchwały
zmieniającej  uchwałę  Budżetową  Nr  XV/69/2015  na  rok  2016  .  Przewodniczący
Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr   XXII/107/2016  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016 . 
W  związku  z  tym,  że  odczytano  i  poddano  po  głosowanie  projekt  uchwały
zmieniającej uchwałę XV/69/2015 na rok 2016   zawierający błędy matematyczne
dokonano  reasumpcji  głosowania   .  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Szlomkowski odczytał powtórnie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową



Nr XV/69/2015 na rok 2016 , a Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Pilarski
poddał pod głosowanie Rady . 
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr   XXII/107/2016  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016 . 
Projekt uchwały (błędny ) oraz powtórnie podjęta uchwała  stanowią  załączniki do
protokołu .
 Do punktu 12 porządku obrad : 
W punkcie  tym projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXIV/177/2012
Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan
Zbigniew Szlomkowski . Radni nie wnieśli uwag . W związku z tym Przewodniczący
Rady –Pan Dariusz Pilarski  poddał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr   XXII/108/2016  w  sprawie  zmiany
uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zarządził  15  minutową  przerwę  w
obradach . 
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  wznowił obrady .  
Następnie  zgłosił  wniosek,  aby  sołtysom  dokonać  podwyższenia  diety
zryczałtowanej  miesięcznej  o  100 zł  ,  a  nie  uchwalać  inkasa od zainkasowanych
kwot  należności  pieniężnych  .  Decyzję  w  tej  sprawie  powinni  podjąć  sołtysi  i
przekazać Radzie Gminy.    
 Dalej przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
Do punktu 13 porządku obrad : 
1) Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku odczytał Wiceprzewodniczący Rady –
Pan  Zbigniew  Szlomkowski  .  Zawarte  w  projekcie  uchwały  stawki  zostały
zaproponowane przez Komisje Rady Gminy .
Radni nie wnieśli uwag . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  głosowanie  projekt
uchwały.
 Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 



Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr   XXII/109/2016  w  sprawie  określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
2) Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poinformował,  że  opinia
wszystkich  Komisji  Rady  Gminy  była  jednoznaczna  ,  proponowano   wysokości
stawek podatku od środków transportowych pozostawić na poziomie roku 2016 .
W związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o pozostawieniu stawek podatku
od środków transportowych w wysokościach obowiązujących w roku 2016 .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za”  – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  zadecydowała  o  pozostawieniu  stawek  podatku  od  środków
transportowych w roku 2017 w wysokościach obowiązujących w roku 2016 .
Przewodniczący  Rady  poinformował  ,  że  nadal  będzie  obowiązywała  uchwała
dotychczasowa .
3) Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  odczytał  projekt
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i  oczyszczanie  ścieków  na
terenie Gminy Szczutowo na 2017 rok  zawierający stawki taryf   proponowane przez
wszystkie Komisje .  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski projekt uchwały
poddał pod głosowanie Rady .
Na stan 15 radnych ,obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymał się od głosu” -0  radny .
Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr XXII/110/2016  w sprawie  zatwierdzenia
taryf za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2017
rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
4)  W związku  z  tym,  że  propozycja  Wójta  i   opinia   wszystkich  Komisji   dot.
wysokości taryfy za pobór wody z urządzeń wodociągowych na terenie gminy była
tożsama i  proponowano w wysokości  2,20  zł  netto  za  1  m³  pobranej  wody  plus
należny podatek VAT ,   Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski
odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń
wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2017 rok. Przewodniczący Rady –
Pan Dariusz Pilarski  – projekt uchwały poddał pod głosowanie . 
Na stan 15radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych. 
„Przeciw”- 0.
„Wstrzymał się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr  XXII/111/2016  w sprawie zatwierdzenia
taryf za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2017
rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
5) Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował, że wszystkie Komisje



zaopiniowały obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty
52,44  zł za 1 dt do kwoty 46 zł / 1 dt. Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew
Szlomkowski  odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Przewodniczący Rady – Pan
Dariusz Pilarski  – poddał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało-14 radnych .
„Przeciw” - 0. 
„Wstrzymało się od głosu”- 0  . 
 Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXII/112/2016  w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
6) W związku z opinią wszystkich Komisji w sprawie nie obniżenia ceny sprzedaży
drewna  do  celów  wymiaru  podatku  leśnego  ogłoszonej  w  Komunikacie  Prezesa
Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz.996  z dnia 24 października
2016 r.) w kwocie 191,01  zł za 1 m ³, Przewodniczący Rady – Pan  Dariusz Pilarski
wniosek  poddał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” nie obniżaniem ceny głosowało  -14 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
Rada jednogłośnie    postanowiła,  że  cena  sprzedażny  drewna do celów wymiaru
podatku  leśnego  ogłoszona  w  Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.  w sprawie średniej  ceny sprzedaży
drewna, obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 996 z dnia 24  października 2016 r.) w
kwocie 191,01  zł za 1 m ³stanowić będzie podstawę do obliczania podatku leśnego w
2017 roku . 
Do punktu 14 porządku obrad : 
1) W związku z opinią wszystkich Komisji o pozostawieniu dziennej stawki opłaty
targowej w dotychczasowej wysokości w kwocie 10 zł  Przewodniczący Rady – Pan
Dariusz Pilarski poddał propozycje pod głosowanie.
 Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 14 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
 Rada Gminy jednogłośnie  postanowiła pozostawić dzienną stawkę opłaty targowej
w kwocie 10 zł .
2) Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował ,   wszystkie Komisje
uznały, że nie należy  wprowadzać opłaty od posiadania psów .
W związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o nie wprowadzaniu opłaty od
posiadania psa . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14  radnych . 
„Za”  wnioskiem głosowało 14 radnych .



„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0  . 
Rada Gminy jednogłośnie  postanowiła, o nie wprowadzaniu  opłaty od posiadania
psa.
3) W punkcie tym głos zabrali :
-Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – proponuje się pozostawienie inkasa
na dotychczasowym poziomie 10 % od zainkasowanych kwot .  Środki z inkasa nie
odzwierciedlają pracy sołtysa . W przypadku małych sołectw środki są znikome, nie
oddają nakładów pracy sołtysa . Każdy sołtys wykonuje swoje obowiązki bardziej
społecznie  niż  zarobkowo,    pełni  funkcję  pośrednika  między  mieszkańcami  ,  a
Urzędem Gminy .  Podczas wyborów sołtysów mówiono wprost  iż  nie ma co się
łudzić , że na  sołtysowaniu zbije się fortunę . Dalej ustosunkował się do propozycji
złożonej przez Przewodniczącego  Rady stwierdzając, że  zgodnie z prawem Rada
Gminy zarządza pobór podatków , wyznacza inkasentów i w związku z tym   musi
określić wysokość prowizji.   Poddał pod wątpliwość  sens dokonywania zmiany i
wyzwalania niepotrzebnych emocji . 
– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – podzielił zdanie Sekretarz Gminy ,
sołtysom  za  ich  pracę  należy  się  wielki  szacunek  i  uznanie  .  Odniósł  się  do
wypowiedzi  Przewodniczącego  Rady  twierdząc,  że  do  podejmowania  decyzji  ,
uchwał jest Rada Gminy , a nie sołtysi. W najbliższym czasie odbędzie się debata nad
budżetem gminy na rok 2017 i wówczas należy się zająć tym tematem . Obecnie
powinno zostać inkaso w wysokości 10 % .
–  Pan Brodziński Janusz – Wójt Gminy wcześniej obiecał dietę dla sołtysów w
wysokości 200 zł oraz taką wysokość proponował radny Pan Paprocki Tomasz . 
–  Pan Dariusz Pilarski –przedstawił tylko pomysł,  Rada nie  może uchwalić
bez konsultacji z sołtysami  . 
– Pan Wójt Gminy – podwyższyć można ale trzeba znaleźć   środki, budżet nie
jest z gumy . Decyzja musi być przemyślana .
 Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  sprawa  ta  będzie  rozpatrywana  na
posiedzeniach  Komisji  ,  Sesji  ,  a  obecnie  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o
pozostawieniu inkasa dla sołtysów na poziomie roku bieżącego – 10 % .
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 1 radnych . 
 Rada Gminy większością głosów   postanowiła pozostawić inkaso dla inkasentów
(sołtysów) należności pieniężnych pobieranych w formie podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości na poziomie roku bieżącego -10 % .
Do punktu 15 porządku obrad : 
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rady  Gminy  od  początku  kadencji   nie
przedstawiano,  radni  otrzymali  na  piśmie  oraz  omówiono  na  posiedzeniach
poszczególnych Komisji . 
Sprawozdania poszczególnych Komisji stanowią załączniki do protokołu . 
Sprawozdania zostały przyjęte bez uwag .



Do punktu 16 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
– Pani  Bońkowska Zuzanna – Dyrektor ZSO w Gójsku  -  poinformowała  o
przystąpieniu  do projektu ERAZMUS , który dotyczy wymiany międzynarodowej
dla dzieci . Dalej mówiła o potrzebie wdrożenia dziennika elektronicznego , co wiąże
się z zakupem komputerów do każdej klasy . Stwierdziła, że będzie to  trudne do
realizacji przy ograniczonych środkach na oświatę .
– Pani  Orzyńska  Janina  –  skończono  budowę  chodnika  przy  ulicy  Polnej  w
Szczutowie, nadal nie został wykonany chodnik na  łuku ul.  Leśnej i ul. Polnej.
– Wójt Gminy – projekt nie przewidywał połączenia dlatego, że wydzielone są
wjazdy na drogę . Również były problemy podczas prac na  odcinku chodnika, gdyż
jedna z mieszkanek była przeciwna wykonaniu . 
Do punktu 17 porządku obrad : 
Odpowiedzi na interpelacje udzielił : 
Wójt Gminy – Pan Twardowski Andrzej – zawsze uważał , że w miejscowości Blinno
kanalizacja  powinna  być   wykonana  ,  gdyż     ze  względu  na  niski  teren  oraz
przepływającą  rzekę  nie  ma  możliwości  wykonania  przydomowych  oczyszczalni.
Gotów jest uczestniczyć w zebraniu wiejskim w Blinnie i wyjaśnić mieszkańcom ,
ponieważ nigdy nie mówił dokładnie  kiedy będzie wykonana kanalizacja . Dopóki
nie zostały wykonane  kosztorysy (wykonano na początku listopada ) nie można było
określić  wysokości   kosztów inwestycji  .  Na przykład,  gdyby kosztorys realizacji
inwestycji  w  Blinnie   wynosił  ok.1.200  tys.  wówczas  zaplanowano  by  budowę
kanalizacji  w  Agnieszkowie  i  Blinnie  .   W przypadku  wolnych  środków można
będzie   realizować   inwestycje  w Blinnie  –  będziemy przygotowani  .   Projekty
powinny  być wykonywane  dużo wcześniej i jak tylko się nadarzy okazja,  zostaną
ogłoszone dodatkowe nabory,  wówczas można składać wnioski  o środki  unijne .
Mieszkańcy Blinna na dzień  dzisiejszy nie ponieśli kosztów, dokumentacja została
wykonana ze środków budżetu gminy .  Bez sensu jest budowanie drogi, w której
zlokalizowany jest  korektor i  podczas budowy sieci  kanalizacyjnej  droga zostanie
przekopana . Uważa , że Agnieszkowo dużo wcześniej złożyło  wniosek o realizację
kanalizacji  i  należy  się  im pierwszeństwo .  Podkreślił,  że  on  nie  ma  wpływu na
wysokość dotacji ( zawsze wielka niewiadoma ), ale w przypadku oszczędności po
przetargach  i  ogłoszeniu  dodatkowego  naboru,  posiadając   dokumentację  będzie
można złożyć drugi wniosek .
– Pani   Wiesława  Rochonowska  –  stwierdziła,  że  jak  tylko  została  radną
przeprowadziła rozmowę z Panem Wójtem w sprawie budowy drogi w Blinnie , o
którą  mieszkańcy  prosili   .  Wówczas  p.  Wójt   stwierdzi,  że  droga  nie  będzie
wykonywana,  gdyż  będzie  realizowana  kanalizacja  .  Obecnie,  kiedy  nie  będzie
realizacji kanalizacji , ani budowy  drogi czuje się oszukana . Zarzucała wójtowi brak
konsultacji  z radnymi przy wyborze realizacji inwestycji .  Dalej pytała z kim Pan
Wójt uzgodnił, że wybrano do realizacji inwestycję  w Agnieszkowie .
– Pan Wójt  Gminy – nadal  uważa,  że nie  ma sensu wykonanie  drogi  przed
budową  kanalizacji  .  Również  stwierdził,  że   wnioskowana  droga  prowadzi  do
czterech  zabudowań . Natomiast, są inne drogi na terenie gminy w tak złym  stanie,



że   mleczarnia  zapowiada  iż  nie  będzie  od  rolników obierać  mleka  .  Jeśli  Rada
Gminy w dniu dzisiejszym zajmie stanowisko, że ma być realizowana inwestycja w
Blinnie,  a  nie  w  Agnieszkowie,  to  taka  decyzja  będzie  realizowana  .  Decyzję  o
złożeniu wniosku o dotację na realizacje kanalizacji w Agnieszkowie  podjął sam , o
której poinformował sołtysów wsi Agnieszkowo i Blinno .
_  Pani Wiesława Rochnowska – stwierdziła, że na Komisji Rolnictwa i Rewizyjnej
Pan  Wójt   nadmienił,  że  radni  mają  się  dogadać,  która  inwestycja  miałaby  być
realizowana ,  natomiast  na posiedzeniu Komisji Oświaty już nie mówił nic . W
związku z tym uważa , że nie liczy  się z jej ( radnej )  zdaniem wręcz nie chce z nią
rozmawiać  . 
- Pan Wójt Gminy – przypomniał  słowa wcześniej wypowiedziane przez radnego
Pana Tomasza Paprockiego, że radnym jest się  nie miejscowości Blinno  tylko całej
gminy i należy podejmować takie decyzje , które są korzystne  dla gminy . Cały czas
starał się udowodnić, że najrozsądniejsze jest złożenie wniosku o środki  na realizacji
kanalizacji w Agnieszkowie ale  Rada może mieć  inne zdanie  - prosił o stanowisko,
wniosek o dotację  należy złożyć do 5 grudnia 2016 r. 
– Pan Zbigniew Szlomkowski – zawsze pisze, że jest radnym Gminy, a nie Starej
Woli,   Mierzęcina czy Gugół  .  Odkąd jest radnym Rady Gminy czyni starania o
budowę dróg w tych miejscowościach, projekty  zostały  sporządzane   ( jeszcze za
czasów byłego Wójta)  i do tej pory nie są  zrealizowane, też  ubolewa nad tym . 
W poprzednim roku udało się zrealizować 700 m. drogi Stara Wola -  Dziki Bór  z
czego trzeba się cieszyć, czeka się na dalsze wykonanie  . Cieszy się również  z tego,
że będzie  realizowana inwestycja na drodze powiatowej  Dziki  Bór  -. Łukomie,
gdzie stan nawierzchni drogi jest bardzo zły .  
– Pan  Stasiak  Adam  -   prosił  o  spowodowanie  wyznaczenia   przejścia  dla
pieszych na drodze w  Szczechowie,   którego brak stanowi zagrożenie szczególnie
dla dzieci przechodzących przez jezdnię . 
– Wójt Gminy – poinformował,  że  jest  to droga wojewódzka i   od 5 lat  jest
przesyłany wniosek,  zawsze   rozpatrzony  negatywnie .  Uzasadniając tym,  że po
badaniu natężenia ruchu nie widzą potrzeby na wyznaczenie przejścia dla pieszych .
Podobnie jest ze skrzyżowaniem na drodze Blizno – Skrwilno ( obok Kościółka), też
nie widzą konieczności zmiany. . 
–  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  -   zapoznał  Radę z  pismem
Stowarzyszenia   na  Rzecz  Ochrony  i  Rozwoju  Środowiska  Naturalnego  EKO-
SKRWA w Sierpcu zawierającym wniosek o udostępnienie informacji publicznej .
Kserokopia pisma stanowi złącznik do protokołu . 
Dwa  pytania dotyczą Wójta Gminy oraz trzy Rady Gminy .  
- Wójt Gminy – Pan Andrzej Tardowski – poinformował, że umowa dzierżawy na
wydzierżawienie  działek w Słupi zawarta  w roku 2013 z  dzierżawcą p.   Dorotą
Ejsmont nie była nigdy aneksowa i taka odpowiedź zostanie udzielona. 
Przewodniczący Rady dalej poinformował, że udzieli  następującej  odpowiedzi na
pytania zawarte do Rady Gminy : Rada Gminy Szczutowo w okresie od 14 maja
2013 r. do chwili obecnej nie opiniowała zawarcia nowych umów na działki nr ewid.
454, 463, 464, 465, 483, 484, 485, 486, 481  obrębu Słupia gm. Szczutowo . 



Również  nie  opiniowała  aneksu  do  obowiązującej  umowy  dzierżawy  z
dotychczasowym dzierżawcą p. Dorotą Ejsmont . Rada Gminy  nie była  zapoznana z
propozycją  zawarcia  partnerstwa  publiczno-  prywatnego,  którego  przedmiotem
działania  miała  by  być  budowa  i  utrzymanie  ogólnodostępnej  infrastruktury
rekreacyjnej na działkach  nr ewid. 1, 454, 463, 464, 465, 483, 484, 485, 486, 481   w
m. Słupia gm. Szczutowo . 
– Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – wyjaśnił, że Rada Gminy nie
została zapoznana, gdyż nie było przedmiotu sprawy, nie było aneksu do umowy, a
nawet  wniosku  o  sporządzenie  aneksu  .  Skoro  Rada  Gminy  decydowała  o
wydzierżawieniu  na okres 5 lat,   to  również musiałaby decydować o zmianie  tej
umowy . Pytanie dotyczy również działek, których Gmina nie wydzierżawiała . Po
raz pierwszy  słowa „partnerstwo publiczno-prywatne” padły na spotkaniu radnych,
przedstawicieli stowarzyszeń , dzierżawcy i właścicieli ośrodka wypoczynkowego .
Wyprzedzająco padło, że być może inwestycja mogłaby być prowadzona w  ramach
współpracy partnerskiej,    żadnych decyzji nie było podjętych, nie ma też wniosku  o
podjęciu współpracy, jeśli tylko wpłynie  Rada zostanie zapoznana .
Do punktu 18 porządku obrad :  

W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad XXII  Sesję Rady Gminy Szczutowo . 
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