Or. 0002. 1. 2017

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 XXV/ 2017
XXV Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o
odbytej w dniu 03 lutego 2017 roku .

Protokół zawiera :
1. Uchwała Nr XXV/123/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe .
2. Uchwała Nr XXV/124/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczutowo.
3. Uchwała Nr XXV/125/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/2016 na
rok 2017 .

P R O T O K O Ł N r XXV/2017
Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o
odbytej w dniu 03 lutego 2017 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.
a zakończono o godz.
Stan radnych
Obecnych
Procent frekwencji

10:05
11 :15
- 15
- 15
- 100

Obecność radnych, 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 XXIV Sesji Rady Gminy .
4. Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe .
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Szczutowo .
8. Podjęcie uchwały w zmieniającej Uchwałę budżetową Nr XXIV/117/2016 na
rok 2017 .
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski .
10.Wolne wnioski .
11.Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Szczutowo .
Przebieg:
Do punktu 1 porządku obrad :
Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilarski - dokonał otwarcia XXV Sesji Rady
Gminy. Przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości wg listy obecności. Na
podstawie listy obecności radnych stwierdził, że obrady XXV Sesji są prawomocne,
bierze udział 15 radnych.

Do punktu 2 porządku obrad :
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował, że proponowany
porządek obrad XXV Sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję .
Zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad sesji. Uwag nie
wniesiono . Stwierdził, że Rada Gminy będzie obradowała wg porządku obrad
przesłanego wraz zawiadomieniami na sesję .
Do punktu 3 porządku obrad :
Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i przed
sesją . Radni nie wnieśli uwag do protokołu .
Wobec powyższego Przewodniczący Rady- Pan Dariusz Pilarski 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 XXIV Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad :
Interpelacje składali :
- radna- Pani Orzyńska Janina – interpelowała w sprawie zbyt późnego otrzymania
zawiadomienia na dzisiejszą sesję ( 31 stycznia 2017 r. ) . Stwierdziła, że nie ma
sensu dostarczanie jej dokumentów przez pocztę , po telefonicznym powiadomieniu
odbierze materiały osobiście . Dalej prosiła o zainteresowanie się pozostawionym
psem przez lokatora w lokalu mieszkalnym w budynku byłej poczty w Szczutowie.
Lokator wyjechał, a pies nieustannie wyje w nocy .
- radny - Pan Adam Maśka – prosił o interwencję w sprawie oznakowania drogi do
miejscowości Dąbkowa Parowa w Szczutowie ( przy DPS) . W miesiącu czerwcu u.r.
otrzymał odpowiedź ze Starostwa, że tablice zostały zamówione , a do obecnej chwili
nie zostały ustawione .
-radny- Pan Dziarkowski Zbigniew – spowodowanie realizacji wcześniej składanych
wniosków dot. wymiany tablic z nazwą miejscowości na białe tablice oznaczające
teren zabudowany .
- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – w związku z wcześniejszym posiedzeniem
Komisji do członków Komisji Oświaty, Wychowania , Zdrowia i Porządku
Publicznego zawiadomienia na sesję zostały dostarczone przez kierowcę , natomiast
do pozostałych radnych zostały wysłane pocztą . Nie zawsze kierowca ma czas , aby
rozwieść dokumenty i zdaje sobie sprawę, że dostarczone przez pocztę docierają do
radnych później . Nie ma problemu z telefonicznym powiadamianiem radnej o
posiedzeniach i osobistym odbiorze dokumentów , sprawę należy uzgodnić w Biurze
Rady Gminy .
Wystąpiono z pismem do

Starostwa dot. ustawienia w/w znaków wiosną u.r ,

prawdopodobnie po zebraniu potrzeb z całego powiatu zostanie zorganizowany
przetarg. Wnioski dot. ustawienia znaków na terenie gminy zostaną ponowione.
Wystosowany zostanie wniosek o ustawienia znaku drogi z pierwszeństwem przejazdu
w miejscowości Szczutowo ( obok posesji P. Ornowskich ) . Powiat nie zawsze
reaguje na interwencję ze strony gminy, czego dowodem jest brak reakcji na wnioski
o posypywaniu dróg powiatowych, tłumacząc się brakiem piasku . Na przyszłą sesję
powinno się zaprosić Starostę , Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu i
poruszyć te tematy .
- radny - Pan Dziarkwoski Zbigniew – jakość wykonywanych usług posypywania
dróg pisakiem pozostawia wiele zastrzeżeń .
Sprawa pozostawionego psa bez opieki była przedmiotem interwencji ze strony
Urzędu Gminy i prawdopodobnie pies miał zostać zabrany przez rodzinę lokatora.
Umowa najmu obowiązuje dalej oraz lokator nie zgłaszał, że opuszcza lokal . W
związku z tym, zgłosi się sprawę na Policję .
Do punktu 5 porządku obrad :
W punkcie tym Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski na początku wyjaśnił, że
radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zawierający
rozwiązania poza tymi, które wprowadza ustawa. Natomiast na wniosek Pani Dyrektor
ZSO w Gójsku projekt uchwały uzupełniono w ten sposób, że obejmuje ustrój
szkolny na terenie całej gminy ( II projekt uchwały ). Następnie poinformował , że do
końca marca 2017 r. Rada Gminy ma obowiązek określić ustrój szkolny, który będzie
funkcjonował od 1 września 2017 roku. Również ustawa zobowiązuje Radę Gminy do
podjęcia uchwały w sprawie projekt ustroju szkolnego . Uchwała podjęta w dniu
dzisiejszym zostanie przesłana do Kuratorium Oświaty w celu wydania stosownej
opinii w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Z mocy ustawy wynika, że ZSO w
Gójsku staje się z dniem 1 września 2017 r. Szkołą Podstawową z klasami I-VIII,
który będzie przez okres dwóch lat kończył naukę gimnazjalistów klasy II i klasy III .
Natomiast w Szczutowie, zaproponowane przez Pana Wójta rozstrzygnięcie i
zaopiniowane pozytywnie przez komisję Oświaty, Wychowania , Zdrowia i Porządku
Publicznego stanowi, że od 1 września 2017 r. Gimnazjum włączy się w strukturę
Szkoły Podstawowej. Nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczni staną się
pracownikami Szkoły Podstawowej. W Szkole Podstawowej przybędzie klasa VII , a
w Gimnazjum nie będzie naboru do klasy I . Zakłada się, że obsadzenie etatów w
klasie VII będzie umożliwiało pracę dla nauczycieli z Gimnazjum . Za rok w
Gimnazjum nie będzie klasy II , ale będzie klasa III , a dojdzie w Szkole Podstawowej
klasa VIII . Przez okres dwóch lat nie powinno być sytuacji iż nauczyciele, którzy
świadczą pracę w gimnazjum stracą pracę. Zał. Nr 1, Nr 2 i Nr 3 są praktycznie
tożsame. Wariat ten jest najbardziej optymalny, gwarantujący pracę nauczycielom z
Gimnazjum. Nauczyciele Gimnazjum stają się nauczycielami Szkoły Podstawowej, a
Dyrektor Gimnazjum Zastępcą Dyrektora Szkoły Podstawowej.
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano .
W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał
projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe.
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczył w głosowaniu 15.
„Za” podjęciem uchwały glosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu „ - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/123/2017 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 6 porządku obrad :
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przedstawił Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu .
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski przyjęcie informacji
poddał pod głosowanie Rady .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za przyjęciem glosowało 15 radnych .
Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie .
Do punktu 7 porządku obrad :
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poinformował : projekt uchwały zwiera
propozycję zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 340 tys. zł na realizację
inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Szczutowo”. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z
realizacją tej inwestycji uchwalone zostało w budżecie gminy na rok 2017.
Prawdopodobnie z środków tych nastąpi budowa oczyszczalni przydomowych w
miejscowości Karlewo. Oczekujemy na decyzję, która zostanie wydana
po
weryfikacji wniosku o współfinansowanie w ramach PROW między innymi budowy
przydomowych oczyszczalni w miejscowościach Mościska, Białasy, Słupia.
-Pan Adama Maśka – pytał Wójta Gminy, czym się kierował wskazując miejscowości
do realizacji budowy kanalizacji przydomowych ? Zebrania mieszkańców odbywały
się również w innych miejscowościach, podczas których mieszkańcy wnioskowali o
realizację inwestycji . Wybór tych miejscowości nie był uzgodniony z radnymi. Pytał
co będzie z pozostałymi miejscowościami .

-Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – we wniosku o współfinansowanie w
ramach PROW zostały wskazane miejscowości, które jako pierwsze złożyły wniosek i
wykonały projekty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków tj. Mościska,
Białasy, Słupia . Po uzyskaniu pozytywniej opinii RIO dot. zaciągnięcia pożyczki
dopiero zostanie złożony wniosek o udzielenie pożyczki z NFOŚiGW i wówczas Rada
może podjąć decyzję, w której miejscowości będzie realizowana inwestycja .
Realizację 54 przydomowych oczyszczalni zaplanowano z PROW, 21 po uzyskaniu
pożyczki, razem 75 co stanowi dużą liczbę, biorąc pod uwagę możliwości finansowe
naszego budżetu. W następnych latach będą realizowane w kolejnych sołectwach .
Dalej poinformował, że odbył się przetarg na wykonanie budowy drogi do
miejscowość Słupia, wygrała firma za kwotę 1.600 tys. zł stanowiącą 80 % wysokości
kosztorysu . W związku z tym, że w pierwszej kolejności powinna zostać wykonany
wymiana sieci wodociągowej w m-cu maju b.r. zostanie ogłoszony przetarg na
wykonanie inwestycji . W przypadku braku decyzji dot. uzyskania środków
unijnych, inwestycja ( na odcinku drogi, na którym zostanie wylany asfalt ) zostanie
wykonana ze środków własnych .
-Pan Dariusz Pilarski – decyzję w sprawie zaciągnięcia pożyczki powinno się odłożyć
w czasie, do chwili rozpatrzenia wniosku o dotację z PROW. W przypadku
negatywnej decyzji, wziąć pod uwagę inne źródła, z których można uzyskać dotacje.
Dalej pytał o wysokość środków własnych koniecznych do realizacji inwestycji .
-Wójt Gminy – w budżecie gminy na rok 2017 uchwalono zaciągniecie pożyczki w
kwocie 340 zł, do realizacji inwestycji ze środków własnych dokładamy ok. 40 tys..
Nie zaciągając wyższej kwoty pożyczki, nie ma możliwości wykonania większej
ilości oczyszczalni. Dotacja z WFOŚiGW jest najkorzystniejsza, ponieważ w
przypadku realizacji nowej inwestycji z zakresu ochrony środowiska część pożyczki
może zostać umorzona . Sugerując miejscowości do realizacji, brano pod uwagę także
to, że w nich nie były planowane inne inwestycje . Ostateczna ilość oczyszczalni do
wykonania będzie znana po przeprowadzonych przetargach .
-Pan Czajkowski Andrzej – stwierdził, że pomimo rozbudzonych nadziei wśród
mieszkańców w przypadku gdy wniosek złożony do PRPOW nie zostanie pozytywnie
rozpatrzony, to budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Agnieszkowo nie będzie
realizowana .
-Wójt Gminy – w tej chwili nie znamy decyzji, będzie ogłoszona po dokonaniu
weryfikacji, wniosek naszej gminy znajduje się na 51 pozycji .
-Pan Szlomkowski Zbigniew – pytał w jakim procencie pożyczka zaciągnięta w
WFOŚiGW jest umarzalna oraz ile przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie
wykonanych w rok 2017 , a ile w przyszłym ?
-Wójt Gminy – pożyczka może zostać umorzona w 50 % . W bieżącym roku planuje
się wykonać ok.75 szt. oczyszczalni ścieków przydomowych, wszystko zależy od ceny
wynegocjowanej w przetargu . Na pewno dalej będą realizowane w kolejnych latach .
Po zakończeniu dyskusji przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczący
Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Szczutowo .

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 2 .
Rada podjęła Uchwałę Nr XXV/124/2017 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Szczutowo .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .
Do punktu 8 porządku obrad :
Projekt zmian w budżecie gminy na rok 2017 przedstawił Wójt Gminy – Pan Andrzej
Twardowski – poinformował, że w uchwale budżetowej gminy na rok 2017
zaplanowano środki w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki . Po
dokonaniu rozeznania wiadomo już, że koszt zakupu kosiarki wyniesie ok.12.900 zł ,
a więc pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na zakup rozsiewacza piasku
( używanego) .
Radni w dyskusji poparli konieczność oraz przydatność zakupu rozsiewacza do
piasku, wskazywali na zakup sprzętu w odpowiednim standardzie .
–
radny – Pan Paprocki Tomasz - zaplanowano przeznaczenie 70 tys. zł z
przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo, w związku tym pytał czy odbył
się przetarg na wykonawcę studium ? Dalej pytał, skąd są środki 80 tys. zł na zadanie
inwestycyjne „Modernizacja gminnego budynku komunalnego” w Szczechowie ?.
- Wójt Gminy - w drodze konkursu wyłoniono urbanistę, który dokona opracowania
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Szczutowo. Środki na modernizację świetlicy pochodzą w 75 % z LGD –
prawdopodobnie będzie to wykonane w b.r.
- radny – Pan Dziarkowski Zbigniew – uważa, że wydane zostaną środki, a budynek
będzie stał niewykorzystany .
-Wójt Gminy – mieszkańcy decydują i uważają, że jest to zasadne. Na przykład w
miejscowości Maluszyn mieszkańcy zadecydowali o sprzedaży budynku byłej szkoły
i został sprzedany .
- radny – Pan Brodziński Janusz – stwierdził, że załącznik inwestycyjny powinien
zawierać dodatkowo dwie rubryki, które informowały by z jakich środków będą
realizowane zadania, z własnych czy z funduszu sołeckiego. Pytał skąd wynika
rozbieżność w wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w
miejscowości Białasy – stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce
gminnej, w uchwale podejmowanej w miesiącu grudniu było ok. 13 tys. zł, a w
projekcie dzisiejszej jest ok.14 tys. zł .
- Wójt Gminy – na realizację zadania w Białasach ze środki funduszu sołeckiego w
grudniu dotyczyły roku 2016, a obecnie roku 2017 r. - wg wyliczenia dokonanego
przez Skarbnik Gminy .

Po zakończonej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski
odczytał projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/2016 na rok
2017, a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 1 radny .
Większością głosów Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/125/2017 zmieniającą
Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/2017 na rok 2017 .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 9 porządku obrad :
Udzielono odpowiedzi na interpelacje w punkcie 4 .
Do punktu 10 porządku obrad:
W punkcie tym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował, że
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu Wydział Prewencji w Sierpcu zwrócił się z
pismem do Urzędu Gminy w Szczutowie z prośbą o udzielenie informacji, czy Rada
Gminy Szczutowo podjęła uchwałę dotyczącą stworzenia w rejonie działki nr
ewidencyjny 487 -stanowiącej własność Gminy Szczutowo i działki ewidencyjnej
nr 1- stanowiącej własność Skarbu Państwa plaży publicznej oraz pobudowania
sklepu restauracji i kolejnych domków dla wczasowiczów . Proszą o przekazanie
treści uchwały .
Pismo stanowi załącznik do protokołu .
–
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski poinformował Rada Gminy
Szczutowo w dniu 9 września 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/103/2016 w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
„ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Słupia, gm. Szczutowo”
w obszarze Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego .
Powyższa uchwała pozwoliła na wydanie decyzji przez Wójta Gminy Szczutowo o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa ogólnodostępnej
infrastruktury rekreacyjnej w m. Słupia, gm. Szczutowo” w obszarze Zespołu
Przyrodniczo – Krajobrazowego. Powyższa decyzja na skutek wniesionego
odwołania, została uchylona w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
(SKO) w Płocku i przekazana do ponownego rozpatrzenia. W związku z decyzją SKO,
wnioskodawca ( Gmina Szczutowo) wystąpiła o wycofanie wniosku, wskutek czego
postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie
umorzone jako bezprzedmiotowe .
Natomiast Rada Gminy nie rozpatrywała sprawy pobudowania sklepu, restauracji i
kolejnych domków dla wczasowiczów ponieważ nie było, to w kompetencji Rady i
nikt nie występował z wnioskiem w tej sprawie .
Stwierdził, że zostanie udzielona odpowiedź zgodnie z prawdą.
Rada nie wniosła uwag .

Do punktu 11 porządku obrad :
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski dokonał zamknięcia obrad XXV Sesji
Rady Gminy Szczutowo .
Na tym obrady zakończono.
Protokółowała:
C. Szczepańska

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

