
Or. 0002. 9. 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 XXIV/ 2016
XXIV Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku .

Protokół zawiera :
1. Uchwała Nr XXIV/114/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016 .
2. Uchwała Nr XXIV /115/2016 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem
2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków. 
3. Uchwała Nr XXIV/116/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo .
4. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Nr XXIV/117/2016 .
5.Uchwała  Nr  XXIV/118/2016  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok .
6.Uchwała  Nr  XXIV/119/2016   w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok . 
7. Uchwała Nr XXIV/120/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Szczutowo . 
8.Uchwała  Nr  XXIV/121/2016  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XV/75/2015  Rady  Gminy
Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za
udział  członków  ochotniczych  straży  pożarnych  z  terenu  gminy  Szczutowo  w  działaniach
ratowniczo  -  gaśniczych  i  szkoleniach  pożarniczych  organizowanych  przez  Państwową  Straż
Pożarną lub gminę . 
9.  Uchwała Nr XXIV/122/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy 
Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu 
organu wykonawczemu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia tej diety . 



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

odbytej w dniu   30 grudnia    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.           10:05 
                                                              a zakończono     o godz.            12 :15
                                                              Stan radnych                                - 15
                                                              Obecnych                                     - 15
                                                              Procent frekwencji                       - 100

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 XXIII  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.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016.  
8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku
      oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.  
9.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata  
      2017-2027.
        1) Ewentualne odczytanie projektu WPF oraz autopoprawki
        2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
        3) Dyskusja 
        4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) 

              5) Głosowanie projektu uchwały. 
10. Podjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
        1) Ewentualne odczytanie projektu budżetu  oraz autopoprawki
        2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej .
        3) Dyskusja 
        4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawką) 
        5) Głosowanie projektu uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
      na 2017 rok . 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
      Problemów Alkoholowych na 2017 rok . 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Szczutowo z 
      dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
      na terenie Gminy Szczutowo.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/75/2015 Rady Gminy Szczutowo z 
      dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział 



      członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Szczutowo w działaniach 
      ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż 
      Pożarną lub gminę . 
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Szczutowo
      z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu  
     organu  wykonawczemu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia 
     wysokości tej diety . 

      16. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok .   
      17. Wolne wnioski. 
      18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
      19. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Szczutowo.

P R Z E B I E G :

Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilarski  - dokonał otwarcia XXIV Sesji Rady
Gminy. Przywitał przybyłych radnych, sołtysów  oraz zaproszonych gości wg listy
obecności. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził, że obrady XXIV Sesji są
prawomocne, bierze udział 15 radnych.

Do punktu 2 porządku obrad :

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

Następnie  zgłosił wniosek o  wprowadzenie do porządku obrad w pkt 15 „Podjęcie
uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Szczutowo  z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu
organu   wykonawczemu  jednostki  pomocniczej  będzie  przysługiwała  dieta  oraz
ustalenia   wysokości tej diety”.

Innych wniosków nie zgłoszono . 

Przewodniczący  Rady  wniosek  o  rozszerzenie  porządku  obrad  poddał  pod
głosowanie Rady.

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

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

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu –1 radny . 

Rada  postanowiła  wprowadzić  do   porządku  obrad  XXIV  sesji  w  punkcie  15
„Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy
Szczutowo  z  dnia  28 grudnia  2012 r.  w  sprawie  ustanowienia  zasad,  na  jakich
przewodniczącemu   organu   wykonawczemu  jednostki  pomocniczej  będzie
przysługiwała dieta oraz ustalenia   wysokości tej diety”. Pozostałe punkty otrzymały
numerację o jedną więcej .   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie  proponowanego
porządku obrad XXIV sesji po zmianie .



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

„Za” przyjęciem porządku   obrad głosowało -15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

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

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół  z  XXIII Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i
przed sesją . Radni nie wnieśli uwag do protokołu .
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie
protokołu . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 15 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad: 
Sprawozdanie Wójta  Gminy z  działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy
– Pan Andrzej Twardowski poinformował : 
- Do projektu budżetu gminy zaproponowana została autopoprawka, która dotyczy
zmiany  budżetu  ZSO w Gójsku,  która  pozyskała  80  tys.  na  realizację  Programu
ERAZMUS+  jest  to  wymiana  uczniów  między  krajami  europejskimi  .
Podziękowania należą się dla szkoły za pozyskanie środków unijnych .  
- Wykonana została inwestycja na  drodze  powiatowej  Dziki Bór – Łukomie.  
-  Podpisana  została  umowa  na  wykonanie  modernizacji  hydroforni  w Gójsku  za
kwotę 120 tys. zł, termin wykonanie czerwiec 2017 r. , wykonawca ten sam, co w
Szczutowie.  Po  wykonaniu  modernizacji  nie  będzie  problemów  z  pozyskaniem
wody. 
- Podpisana zostanie umowa z wykonawcą budowy dróg na osiedlu w Szczutowie .
Do przetargu przystąpiły cztery firmy, wygrała firma z Lipna za kwotę 1.300 tys. zł 
( kosztorys wynosił  2.600 tys. zł ) . Inwestycja będzie dwuletnia ale większość prac
zostanie wykonana w roku 2017 . 
-  Inwestycje  w Słupi  –  zostanie  ogłoszony  przetarg,  oczekuje  się  na  pozyskanie
środków na wymianę sieci  wodociągowej .
- Złożony został wniosek o  pozyskanie  środków unijnych na gospodarkę wodno-
ściekową – na pełną kwotę ok. 2 mln. zł .
-  Podpisana  została  umowa  na  odbiór  odpadów.  W  przetargu  wygrało
Przedsiębiorstwo  Komunalne  EMPEGEK  w  Sierpcu,  o  wyborze  tej  firmy
zadecydowała cena.  Na spotkaniu z Dyrektorem ustalono, że samochody  po odbiór
odpadów będę dojeżdżać do wszystkich mieszkańców . Śmieci zostaną  zabrane po
25 stycznia 2017 r., można składować w innych workach. Wydzierżawiane kosze od
firmy „BŁYSK” zostaną zabrane po opróżnieniu przez „EMPEGEK”. W przypadku
nieprawidłowości prosił o zgłaszanie . 



-  Wypowiedział  się również  w sprawie wniosku o zmianę wysokości  inkasa dla
sołtysów . Prawdopodobnie od m-ca stycznia 2017 r.  zostanie uchwalona  dieta dla
sołtysów w wysokości 200 zł miesięcznie . Uważa, że jest to wysoka kwota . Miesiąc
temu Rada podjęła decyzję o utrzymaniu inkasa na dotychczasowym poziomie w
wysokości 10 % . Nie byłoby właściwe dokonywanie zmian  (co miesiąc zmiana ),
prosił o rozwagę w tej sprawie.
W  sołectwach  Gójsk  i  Szczutowo  sołtysi  zbierają  w  granicach  50  %  wymiaru
podatku . Wielu sołtysów angażuje się  w prace na rzecz sołectwa, współpraca układa
się bardzo dobrze  . Różnice w  wysokości otrzymywanego inkasa wynikają z tego,
że sołectwa nie są równe . Od powstania samorządu terytorialnego uchwalano inkaso
w wysokości 10 %  i jego zdaniem jest to prawidłowe . 
Do punktu 5 porządku obrad: 
Pan Bogdan Kaczorowski – Sekretarz Gminy – w okresie od 18 listopada 2016 r.
Urząd Gminy na bieżąco realizował indywidualne sprawy. Od 1 grudnia 2016 r. przez
okres  6 m-cy  umożliwiono  odbywanie stażu 7 bezrobotnym . W dniu 14 grudnia
2016 r. z inicjatywy Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy
ubezpieczeniowej  BROKIER, w której ubezpieczamy nasz majątek . W spotkaniu
również  udział wzięli dyrektorzy jednostek organizacyjnych . Przedstawiciel firmy
ubezpieczeniowej wskazał na pewne rzeczy , które wynikają z  zawartej umowy .Na
tym spotkaniu omówiono także sprawy centralizacji podatku VAT.  Od 1 stycznia
2017 r. wszystkie faktury bez względu na to, czy zamówienia dokonuje szkoła czy
inna jednostka organizacyjna wystawiane są na Gminę, a odbiorcą jest np. szkoła.  
W związku z tym,  są to dodatkowe  zadania  dla  szkół, każda jednostka będzie
prowadziła rejestr zakupu i taka informacja będzie składana do gminy, która będzie
rozliczała się z Urzędem Skarbowym . Wydane zostało zarządzenie Wójta Gminy w
tej sprawie . Prowadzono negocjacje w sprawie zakupu systemu informacji prawnej .
Testowano  przez  1  m-c  próbny  system  LEGALIS   i  wspólnie  z  pracownikami
zdecydowano o zakupie tego systemu , z którego będziemy korzystać od 1 lutego
2017  r.  Dostęp  do  systemu  otrzymały  jednostki  organizacyjne  .  Do  tego  czasu
korzystaliśmy z systemy firmy LEX . Odbyło się spotkanie z Kuratorem Sądowym w
sprawie realizacji wyroków ograniczenia wolności i kierowania do prac społecznych .
Ze zmienionych  przepisów  wynika, że więcej osób  będzie kierowanych na prac
społecznych .  W 2017 roku na dotychczasowych zasadach nadal będzie realizowana
nieodpłatna pomoc prawna , w piątki w godz.10 -14- ta ,  prawdopodobnie zmieni się
tylko adwokat . W Urzędzie Gminy zakończyła się kontra zarządca przeprowadzona
przez  kierowników  referatów  na  stanowiskach  pracy  ,  realizowana  w  celu
wyeliminowania niedociągnięć  .  Jesteśmy po zapytaniu ofertowym na wykonanie
studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy .  Wcześniej  Rada
Gminy  podjęła  uchwałę  o  przystąpieniu  do  wykonania  studium.  W  ubiegłym
tygodniu  została  podpisana  umowa  z  wykonawcą  p.  Alicją  Jaworska  –  Pejta  z
Płocka  .  Wartość  zadania  49.200  zł  .  Zadanie  to  nie  może  być  realizowane  bez
udziału społeczeństwa, ponieważ uwarunkowania urbanista jest w stanie określić ,
natomiast kierunki rozwoju będą wyznaczali właściciele nieruchomości . 
W najbliższym czasie  zostaną przygotowane okólniki  i  jest  prośba do sołtysów o
rozesłanie w swoich  sołectwach. Będzie wyznaczony termin do zgłaszania planów w



stosunku   swoich  nieruchomości  (wniosków)  .  Ważna  jest  to  sprawa,  ponieważ
założenia   planów miejscowych muszą   być zgodne ze  studium .  Ogłoszony jest
Komunikat Ministra Finansów który mówi , że stawka zwrotu paliwa w przyszłym
roku  jest  zachowana  na  poziomie  obecnego  roku  .  Od  1  stycznia  2017  r.  osoby
fizyczne  na  swoich  posesjach  mogą  wycinać  drzewa  bez  obowiązku  uzyskania
zezwolenia  -  Ustawa  oczekuje  na  podpis  Prezydenta  RP .  Natomiast  wiatrołomy
muszą zostać zgłoszone do Wójta Gminy  i uzyskać pozytywną decyzję. Z dniem 17
października 2016 r. ukazał się nowy przepis, który obliguje wszystkich właścicieli
zwierząt,  w  terminie  do  końca  grudnia  każdego  roku,  spisania  spisu  z  natury  i
podanie  do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa . Są zarzuty, że gmina
nie poinformowała rolników o tym obowiązku . Gminy przepis ten nie dotyczy, a
Agencja nie występowała z taką informacją  . 
Do punktu 6 porządku obrad:
Interpelacje składali : 
- Pan Dariusz Pilarski – wpłynęło do Wójta Gminy pismo z dnia 14.09.2016 r. od
OSP w  Gójsku  w  sprawie  dofinansowania  zakupu  samochodu  ,  dlaczego  Rady
Gminy  o tym nie poinformowano , chociaż w piśmie zawarto zapis „do wiadomości
Rada Gminy Szczutowo” .
-Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – pisma z wnioskami do budżetu, prośby  o
dofinansowanie działalności wpływają od rożnych jednostek do Wójta Gminy, które
podczas opracowywania projektu budżetu gminy są rozpatrywane . Pismo od OSP w
Gójsku  o  zaplanowanie  środków  w  wysokości  90  tys.  zł  na  zakup  samochodu
bojowego   nie  zostało  uwzględnione  w  projekcie  budżetu  gminy  ,   ponieważ
zakupienie  sprowadzonego  samochodu bojowego wymaga uzyskanie świadectwa
dopuszczenia  - koszt 50 tys. zł . Nadzór nad jednostkami OSP w sprawie zakupu
sprzętu  gaśniczego  przejęła  PSP  ,  w  bieżącym  roku  OSP  w  Gójsku  i  OSP  w
Szczutowie nie mają co narzekać,  gdyż  zostały odpowiednio dofinansowane .  W
związku z tym , że OSP w Gójsku stara się o włączenie o jednostki KSRG i musi
spełnić odpowiednie kryteria, PSP będzie wnioskować o zakup samochodu bojowego
od innej jednostki PSP .
-  Sekretarz  Gminy  –  pismo  było  zaadresowane  do  Wójta  Gminy  i  zostało
zadekretowane   do  Skarbnika  Gminy,  natomiast  nie  było  drugiego  pisma
skierowanego  Rady Gminy . Powinny zostać złożone dwa pisma .  
Do punktu 7 porządku obrad : 
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska – poinformowała,  że od czasu odbytych
posiedzeń Komisji,  w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok
2016 wydane zostały dwa zarządzenia Wójta i w związku z tym w projekcie uchwały
zmienił się  plan dochodów i wydatków budżetu gminy  na rok 2016 – jest wyższy . 
W zarządzonej dyskusji przez  Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano .
W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał
projekt  uchwały,  a  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod
głosowanie .
Na stan 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu”- 0.  



Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV/114/2016  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016 . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska poinformowała, że w projekcie uchwały
ustalającej  plan  finansowy  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  2016  r.
pojawiła się trzecia inwestycja – System informacji prawnej – na kwotę 5 tys. zł . 
Radni nie wnieśli uwag . 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt uchwały,
a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie . 
Na stan 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu”- 0.  
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV/115/2016  w  sprawie  ustalenia
wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem 2016  roku  oraz  określenia  planu
finansowego i terminu dokonania tych wydatków . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 9 porządku obrad : 
W związku z tym, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo
radni  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniami  na  sesję  oraz  został  przedstawiony  na
posiedzeniach Komisji, radni nie życzyli sobie ponownego przedstawienia. 
Skarbnik Gminy – Pani  Hanna Domagalska   przedstawiła   zaproponowaną przez
Wójta  Gminy   autopoprawkę  do  przedłożonego  projektu  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Szczutowo,  dokonanej w związku z przyznaniem dotacji celowej
na  wydatki  bieżące  w  ramach  programów  finansowych  z  udziałem  środków
europejskich  -    realizacja  Programu  ERAZMUS+,  unijnego  programu  na  rzecz
kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu. 
Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu . 
Wiceprzewodniczący   Rady  Gminy  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski    zapoznał  z
Uchwałą Nr Pł.306.2016  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 25 listopada  2016  r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Szczutowo projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej,
zawierającą  opinię pozytywną .
Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano .
Radni nie zgłosili uwag do projektu WPF  oraz przedstawionej autopoprawki .
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy- Pan Dariusz Pilarski   poddał pod
głosowanie  jawne   przyjęcie  autopoprawki  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Szczutowo .
Skład   ustawowy   w liczbie 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych .
„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Autopoprawka została przyjęta    jednogłośnie . 



Następnie   Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski przedstawił
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo , a
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał pod głosowanie jawne .
Skład ustawowy  w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXIV/116/2016  w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo  . 
Uchwała wraz z załącznikami  stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 10 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  budżetowej  na  rok  2017  został  szczegółowo  omówiony  na
posiedzeniach komisji Rady, również  radni otrzymali materiały na piśmie. Wobec
powyższego   radni  stwierdzili,  że  nie  ma  potrzeby  ponownego  przedstawiania
projektu budżetu . 
Dalej  Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  przedstawiła   treść
zaproponowanej przez Wójta Gminy   autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
na  rok  2017,  dokonanej   w  związku  z  przyznaniem dotacji  celowej  na  wydatki
bieżące  w  ramach  programów  finansowych  z  udziałem  środków  europejskich  -
realizacja Programu ERAZMUS+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia
młodzieży i sportu .
Autopoprawka   stanowi załącznik do protokołu .
Wiceprzewodniczący Rady  – Pan Zbigniew Szlomkowski   zapoznał   Radę Gminy z
Uchwałą Nr  Pł.307.2016   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 25 listopada  2016 r.  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Szczutowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym  na 2017
rok, zawierającą pozytywną opinię .  
Kserokopia powyższej uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
Dalej  Przewodniczącego Rady  zarządził dyskusję .
- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poinformował, budżet roku 2017 będzie
trudny do realizacji ze względu na to , że zaplanowano realizację dużych inwestycji
na terenie  gminy tj  :  budowa dróg gminnych Karlewo – Słupia  ,  budowa ulic w
obrębie osiedla w Szczutowie . W związku z tym  będą konieczne częste zmiany w
budżecie oraz zwiększenie zadłużenia gminy .  
Radni nie wnieśli  innych uwag do projektu uchwały budżetowej na rok  2017 oraz
przedstawionej autopoprawki .
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie
autopoprawki .
Skład ustawowy w liczbie  15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych.
„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 15 radnych .
„Przeciw”  - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę zaproponowaną przez Wójta Gminy . 



Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt
Uchwały  Budżetowej  na  rok  2017,  którą  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz
Pilarski  poddał pod głosowanie jawne . 
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIV/117/2016  .
Uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokółu .
Do punktu 11 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok .
Wobec  braku  uwag   Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski   poddał  pod
głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV/118/2016  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 12 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  –  odczytał  projekt
uchwały  w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych   na  2017  rok  .  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz
Pilarski  poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV/119/2016   w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2017 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Po  realizacji  powyższego  punktu  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski
zarządził 10 minutową przerwę w obradach . 
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  wznowił obrady i  przystąpiono do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
Do punktu 13 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Szczutowo . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczego Rady głosu nie zabierano .



Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  głosowanie   projekt
uchwały. 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr XXIV/120/2016  w  sprawie  uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 14 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały
w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XV/75/2015  Rady  Gminy  Szczutowo  z  dnia  30
grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział 
członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Szczutowo w działaniach
ratowniczo  -  gaśniczych  i  szkoleniach  pożarniczych  organizowanych  przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę . 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwał. 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie Rady . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV/121/2016  w  sprawie  zmiany
uchwały Nr XV/75/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w
sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  za  udział  członków
ochotniczych  straży  pożarnych  z  terenu  gminy  Szczutowo  w  działaniach
ratowniczo  -  gaśniczych  i  szkoleniach  pożarniczych  organizowanych  przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 15 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Szczutowo  z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu  organu
wykonawczemu  jednostki  pomocniczej  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  ustalenia
wysokości tej diety . 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 1 . 
Rada  podjęła Uchwałę Nr XXIV/122/2016 w sprawie  zmiany  Uchwały 
Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Szczutowo  z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
ustanowienia  zasad,  na  jakich  przewodniczącemu  organu   wykonawczemu



jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia  wysokości tej
diety . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 16 porządku obrad  : 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  głosowanie  otrzymany
przez radnych projekt planu pracy Rady Gminy na 2017 rok . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” przyjęciem  głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła Plan Pracy Rady Gminy Szczutowo  na 2017
rok . 

Plan pracy stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 17 porządku obrad : 

W punkcie  tym Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poinformował,  że
wpłynął wniosek radnego w sprawie podwyższenia sołtysom diety do kwoty 200 zł
miesięcznie oraz pozostawienie inkaso w wysokości 10 % od kwoty do 3 tysięcy
złotych zebranego podatku . Po przekroczeniu wyżej wymienionej kwoty, od każdej
kolejnej złotówki 1 % inkaso w rozliczeniu kwartalnym . Pierwsza część wniosku
dot. podwyższenia diety do kwoty 200 zł  została uwzględniona, Rada podjęła  na
dzisiejszej sesji  stosowną  uchwałę. Prosił o wypowiedź w sprawie drugiej części
wniosku dot. zmiany inkasa dla sołtysów . 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

- radny -Pan Janusz Brodziński – sołtysi powinni wypowiedzieć  się w tej sprawie . 

- sołtys- Pani Lilla Bigorajska  – uchwalając 1 % inkaso to lepiej nie  uchwalać 

wogóle , niech sołtysi pracują społecznie . 

- radny - Pan Tylus Andrzej – na sesji w dniu 18 listopada b. r. zapadła decyzja, ze
inkaso dla sołtysów wynosi  10 %  . Po upływie miesiąca proponuje się zmianę tej
decyzji, co jest nieodpowiedzialne, niepoważne i przez organy nadzoru tak zostanie
oceniona Rada Gminy .   Posłużył się przykładem , że wyglądałoby to  tak , jak by
ktoś pracował pół miesiąca za stawkę godzinową 12 zł , a następne  pół m-ca  za 1,20
zł.  Uważa,  że  za  każdą   uczciwie  wykonaną   pracę  powinno  być  uczciwie
wynagrodzenie . W przypadku głosowania tego wniosku proponował  zastosowanie
głosowania imiennego .

- radny – Pan Tomasz Paprocki - decyzja w tej sprawie została podjęta i nie ma co
zmieniać.  Wnioskował  wiele  lat  temu i  przez  kilka  lat  się  utrzymały  uchwalone
konsekwencje  nieobecności  sołtysów ,  którzy  są  najważniejszymi  „łącznikami”  z
mieszkańcami gminy . Większością głosów radnych  konsekwencje  za nieobecność
na sesji dla sołtysów zostały przez Radę zdjęte, gdyż prawdopodobnie sołtysi na sesji
przeszkadzają(  tak  niektórzy  twierdzili)  .  Efekt  jest  widoczny,  ilu  sołtysów  jest



nieobecnych na sesji . Nadal uważa, że powinny być  sankcje z tytułu absencji na
sesjach . 

- sołtys – Pan Komosiński Andrzej – wyrażając zgodę na kandydowanie na sołtysa
nie myślał o wynagrodzeniu . Spotykając się ze społeczeństwem, często mieszkańcy
zadają pytania dot. działalności gminy, na które nie potrafi odpowiedzieć . Radni się
spotykają na komisjach , a sołtysi nie wiedzą  co tam się dzieje ,  nie są  informowani
przez radnych  np. nie został powiadomiony przez radnego o spotkaniu dot. budowy
chodnika na ulicy Kolejowej w Szczutowie .  Uczestniczył  Starosta ,  uczestniczy
radna z osiedla , a sołtys nie był  poinformowany i nie wie co się dzieje . W ten
sposób  została  poniżona  cała  wieś,  gdyż   wniosek  o  budowę  chodnika  na  ulicy
Kolejowej podpisało 400 osób ze Szczutowa i do dnia dzisiejszego nie otrzymano
odpowiedzi . 

- Przewodniczący Rady - Pan Dariusz Pilarski – spotkanie ze Starostą , w którym
również  uczestniczył  zostało zorganizowane na prośbę radnego, uczestniczyła radna
z osiedla  oraz   Wójt Gminy. Spotkanie było uzgodnione z Wójtem Gminy .  W
związku z tym w tej sprawie nie widzi winy  tylko  radnego . 

- radny – Pan Szlomkowski Zbigniew – podkreślił, każdego z sołtysów, z którym
współpracował  darzy  dużym  szacunkiem  i   uznaniem   za  ich  pracę,  dobrą
współpracę. Chciałby nadal współpracować jak do tej pory i będzie bronił swoich
sołtysów. Został zgłoszony wniosek dot. podwyżki diet dla sołtysów, a druga część
dot. wysokości  inkasa – zacytował wniosek .  Pytał wnioskodawcę wniosku czym
argumentował  takie  kryteria  wysokości   inkasa,   były  to  kryteria  społeczne   czy
ekonomiczne ?  Chciałby również wiedzieć jakie byłyby korzyści dla gminy, czy
wogóle  warto  roztrząsać  ten  temat  .  Głosując  w  tej  sprawie  chciałby  znać
uzasadnienie,  nie chciałby mieć wątpliwości . 

- sołtys – Pan Olewnik Mariusz – pytał Przewodniczącego Rady dlaczego popiera
wniosek . Brak  ekonomicznego uzasadniania wniosku , raczej prywatna motywacja .
Kandydując na funkcję sołtysa, nie wiedział jakie profity otrzymuje sołtys .   

- Przewodniczący Rady – Dariusz Pilarski - nie są to sprawy prywatne, Rada musi
dbać o finanse gminy, pretensje są bezpodstawne . Rada poparła podwyższenie diety
dla sołtysów. Uregulowanie sprawy  inkasa zgodnie z wnioskiem pozwoliłoby na
wyeliminowanie różnic w wysokościach  wypłacanych  poszczególnym sołtysom . 

- radny – Pan Dziarkowski Zbigniew – autor wniosku, uzasadnieniem wniosku były
oszczędności  w  budżecie  gminy  .  Na  podwyższenie  diet  dla  sołtysów  należy
wygospodarować w budżecie  gminy ok.  12 tys.  zł  .  Zrealizowanie drugiej  części
wniosku i uchwalenie w proponowanej wysokości pozwoliłoby na oszczędności ok.
7.200 zł , z budżetu gminy trzeba by dołożyć kwotę w wysokości 4.800 zł . . 

- radny – Pan Pijankowski Ryszard – szukając oszczędności należy zacząć od siebie .
Przewodniczący Komisji   mają  dietę wyższą od pozostałych członków o 300 zł.
(takich różnic nie ma w sąsiednich  gminach ). 

- radny – Pan Dziarkowski Zbigniew – poparł wypowiedz poprzednika  twierdząc ,
że posiedzenie Komisji Oświaty trwa 15 minut . 



- radny – Pan Andrzej Tylus – powiedział , że może złożyć  wniosek o rezygnacji z
tych 300 zł . Różnica jednak  dotyczy nie tylko Przewodniczących  Komisji  ale i
Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady   . 

-  Pan  Bukowski  Bartłomiej  –  jako  jeden  z  najstarszych  stażem   sołtys  –
poinformował jak wyglądały dużo wczesnej( za czasów Naczelników Gmin )  diety
za  udział  w  sesji,  radni  otrzymywali  zwrot  kosztów  podróży,  co  zaledwie
wystarczyło na zakup paliwa .  Natomiast  sołtysi  nie  otrzymywali  wogóle diety  .
Prowizja  od  zebranych  podatków  kształtowa  się  w  poszczególnych  latach  na
wysokości od 5 % do 10 % w zależności od liczby gospodarstw w sołectwie , brano
pod uwagę ile sołtys musiał obejść.  Gdyby nie było tak wysokich diet, to  nie byłoby
tak dużo chętnych na kandydowanie na radnych.

- Pani Zuzanna Bońkowska –Dyrektor SZO w Gójsku -  na 20 mln. budżet gminy 12
tys.  zł  z  przeznaczeniem dla  sołtysów to nie  jest  dużo .  Sołtysi  wykonują  dobrą
robotę,  ich praca jest  społecznie pożyteczna . Niewdzięczna jest to funkcja biorąc
pod uwagę,  że    muszą być   dyspozycyjni  ,   chodzić  od domu do domu  oraz
przyjmować   mieszkańców w prywatnych  domach  ,   informować  i  wysłuchiwać
często  nieuzasadnionych  uwag  .  Uważa,  że   należy  wygospodarować  środki  dla
sołtysów i zakończyć ten konflikt . 

- sołtys – Pan Stasiak Adam – ponad 25 lat jest sołtysem i nigdy nie żądał zapłaty ,
dziękuje za podwyżkę diet i jak będzie większa to ją również przyjmie . Nigdy nie
narzekał chociaż  był okres , że   pracował za przysłowiową  1 zupę  . 

- radny - Pan Adam Maśka – wnioskował o zakończenie tej dyskusji ,  która  nic
dobrego nie wniesie .

-  sołtys-  Pan  Komosiński  Andrzej-  może  być  inkaso  zerowe ,  bo  nie   chodzi  o
pieniądze , robimy coś dla własnych sołectw . Rozmawiamy z ludźmi, gdyż o wielu
sprawach mieszkańcy nie wiedzą , przypominamy  o ważnych dla nich  termiach ,
przekazujemy  informacje . Zamieszkuje na ulicy Kolejowej ,  na której odbyło się
spotkanie  w  sprawie  budowy  chodnika   i  ma  żal,  że  nikt  go  nie  powiadomił  ,
uczestniczył Starosta ,Przewodniczący Rady i  radny z tej samej ulicy  . Chodnik
przy tej ulicy, chociażby  metrowy  po jednej stronie jest bardzo potrzebny, gdyż
piesi ( przewagę stanowią  dzieci i osoby starsze)  korzystają z  bardzo ruchliwej
szosy  . 

Kończąc  dyskusję  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Pilarski  Dariusz  –  poddał  pod
głosowanie wniosek o oddalenie drugiej części wniosku radnego dot. proponowanej
zmiany inkasa dla sołtysów. 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .

„Za” wnioskiem głosowało -14 radnych .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu – 1 radny . 

Większością głosów Rada Gminy oddaliła powyższy wniosek . 



-  Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski  –  radny z  sołtysem wspólnie  powinni
uczestniczyć w sprawach ważnych dla danego sołectwa ,  zawsze powinni z  sobą
współpracować.   W  związku  z  przystąpieniem  do  opracowania   Studium
Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Szczutowo
apelował o przekazanie informacji w sołectwach o możliwości składania wniosków o
zmianę  przeznaczeniu gruntów . 

Do punktu 18 porządku obrad :

W punkcie tym głosu nie zabierano . 

Do punktu 19 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  dokonał zamknięcia obrad XXIV Sesji
Rady Gminy Szczutowo .

Na tym obrady  zakończono. 

Protokółowała:                                                               Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska
                                                                                        mgr Dariusz Pilarski 


