
Or. 0002. 2. 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 XXVI / 2017
XXVI Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 31 marca  2017 roku .

 Protokół zawiera:

1. Uchwała Nr XXVI/126/2017  zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/2016
            na rok 2017 . 

2. Uchwała Nr XXVI/127/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
    do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1
    września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
3. Uchwała  Nr  XXVI/128/2017  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązku  wymiaru

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczutowo . 

4. Uchwała  Nr  XXVI/129/2017  w  sprawie  określenia  kryteriów  naboru  do  oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo. 

5. Uchwała Nr XXVI/130/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
publicznych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Szczutowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły. 

6. Uchwała  Nr  XXVI/131/2017  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2017
roku . 

7. Uchwała  Nr  XXVI/132/2017  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy . 

8. Uchwała Nr XXVI/133/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
Szczutowo na 2017 rok . 

9. Uchwała Nr XXVI/134/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości . 
10. Uchwała Nr XXVI/135/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Szczutowo . 



P R O T O K O Ł    N r   XXVI/ 2017
Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu 31 marca   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.           11:30
                                                              a zakończono     o godz.            12:40
                                                              Stan radnych                                - 15
                                                              Obecnych                                     - 15
                                                              Procent frekwencji                       - 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 protokołów z  XXV   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.   Informacja o pracy  Urzędu Gminy w Szczutowie za rok 2016 .
8.   Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok . 
9.   Podjęcie  uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/ 2016  na rok 2017 .   
10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
      nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia
     1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  . 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
      zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w 
      szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczutowo. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego w 
      publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla
      których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo .
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych 
      szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo, do 
      postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
14. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
       zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2017 r. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy .
16. Rozstrzygnięcie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku kalendarzowym  
      2018 .      
17. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2017 rok .
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości . 
19.  Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczutowo. 
20. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy . 



      21. Wolne wnioski. 
      22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     23.  Zakończenie obrad XXVI  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Przebieg : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poinformował,  że  proponowany
porządek  obrad  XXVI  Sesji  radni  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniami  na  sesję  .
Zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad sesji. Radni nie zgłosili
uwag .   Następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad : w pkt 18
„ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości”,  w pkt
19 „ Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy”.

Dalej   poddał pod głosowanie Rady: 

1)  wprowadzenie  w   pkt  18   „  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  do
sprzedaży nieruchomości”

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

„Za”  głosowało  -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 1  . 

Rada   postanowiła  wprowadzić   do  porządku  obrad  XXVI  sesji  w  punkcie  18
„ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości”. 

2) wprowadzenie w pkt 19 „ Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy”.

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

„Za”  głosowało  -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 1  . 

Rada   postanowiła  wprowadzić   do  porządku  obrad  XXVI  sesji  w  punkcie  19
„ Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy”. 

W związku z tym następne punkty otrzymały numerację o dwa więcej . 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXVI sesji
po dokonaniu  w/w zmian .

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 porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy . 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół  z XXV Sesji Rady Gminy był wyłożony 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  XXV  Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy – Pan Andrzej
Twardowski . Między innymi poinformował : 
Podpisywano  umowy  z  wykonawcą  na  wykonanie  inwestycji  na  drogach  .  W
miejscowości Szczutowo ( koszt. 1.300 .000 zł )- od poniedziałku rozpoczynają się
prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej . W miejscowości Słupia  –
droga ( koszt 1.600.000 zł) będzie realizowana od września b.r. . Prawdopodobnie
wszystkie  inwestycje  zakończą   się  w  b.r.  .  Na  spotkaniu  z  Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego poinformowano, że jesienią b.r.  zostanie ogłoszony
kolejny nabór wniosków na dotację w zakresie  budowy dróg . W związku z tym
będziemy wnioskować o dotację na budowę dróg: Gójsk – Grądy oraz w Dzikim
Borze  (   o  kwotę  1.200.000  zł  ).  W inny  sposób  będzie  następować  procedura
rozdysponowania środków  na gospodarkę wodno -ściekową . W połowie grudnia b.r.
ukarze się lista rankingowa i kolejno gminy będą podpisywać umowy. Mamy duże
szanse  na  otrzymanie  dotacji  i  ze  względu  na  oczekiwanie  na  te  środki,  termin
modernizacji   wodociągu w Słupi może zostać  przesunięty. Również może być tak,
że przydomowe oczyszczalnie ścieków wcześniej zostaną wykonane ze środków z
WFOŚiGW ( pożyczka). Powiat będzie się ubiegał o środki z PROW na budowę
drogi  powiatowej  w  miejscowości  Podlesie  .  Prace  w  hydroforni  w  Gójsku   są
realizowane na bieżąco.  Trwały prace nad opracowaniem  arkuszy organizacyjnych
szkół na rok szkolny 2017/2018 . W naszych placówkach oświatowych nie będzie
zwolnień nauczycieli . Zarówno w szkole w Gójsku jak i w Szczutowie od tego roku
klasy I będą pojedyncze . 
Do punktu 5 porządku obrad :
W  punkcie  tym  Pan  Bogdan  Kaczorowski  –  Sekretarz  Gminy   między  innymi
poinformował :
Na  dzisiejszą  sesję  przygotowano  projekty  uchwał  dot.  ustalenia  sieci  szkół
publicznych na terenie Gminy Szczutowo na podstawie przepisów Prawo oświatowe .
Radni projekt  zaakceptowali i  został przesłany do zaopiniowania przez Kuratora
Oświaty oraz ZNP,  opinie wpłynęły.  W związku z tym na dzisiejszą sesję został



radnym  przedłożony  projekt  dostosowania  sieci  szkół  publicznych  na  okres
2017/2019  –  ostatni  dzień  na  podjęcie  tej  uchwały  .  Początek  roku  upłynął  na
przygotowaniach  sprawozdań,  zestawień  –  praca  ciała  urzędu  .  W  związku  z
przystąpieniem  do  opracowania  studium  uwarunkowań  zagospodarowania
przestrzennego gminy upłynął  pierwszy termin składania wniosków od właścicieli
działek  .  Dużo  wniosków  wpłynęło,  jednak  zostanie  wyznaczony  jeszcze  jeden
termin. Wykonawca opracowuje  dokumentem, który zostanie przedłożony Radzie do
uchwalenia . W m-cu lutym b.r.  przyjmowano wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej  -
złożono 330 wniosków . W m-cu marcu b.r. złożono wniosek do PUP  o środki na
zorganizowanie robót publicznych na co,  otrzymaliśmy limit środków w wysokości
116 tys. zł. W ramach tych środków przewiduje się zatrudnienie 12 osób . Pierwsza
grupa 7 osób rozpocznie prace od 1 kwietnia b.r. ,  a pozostali  od 1 maja 2017 r.
Również w   marcu b.r. odbyła się kwalifikacja wojskowa . Z terenu naszej gminy
obowiązkowi  kwalifikacji  podlegało  37  osób.   Odnotowano  dwa  przypadki  nie
stawienia się  osób, które przebywają za granicą, natomiast pozostali się zgłosili .
Przygotowany  został  Program  Ochrony  Środowiska  do  roku  2022  ,  w  dniu
dzisiejszym wpłynęła pozytywna opinia powiatu sierpeckiego .  Odbyła się kontrola
dokonana  przez  Inspektorów  Nadzoru  Budowlanego  w  trzech  budynkach
komunalnych . Obiekty,  w których zamieszkują najemcy muszą być we właściwym
stanie technicznym .  Gmina otrzymała jedno zalecenie, dot. wykonania  kominów
wentylacyjnych .  Dalej  przypomniał,  że od 1 stycznia 2017 r.  osoby fizyczne nie
mają  obowiązku  uzyskania  pozwolenia  na  usunięcie  drzew i  krzewów z  własnej
posesji. Obecnie ten stan obowiązuje dalej, chociaż został złożony projekt o zmianę
tej ustawy  i prawdopodobnie osoba, która będzie chciała usunąć drzewa będzie miała
obowiązek zgłoszenia do urzędu. Natomiast urząd przez 5 lat będzie miał obowiązek
monitorowania,  że  ich  usunięcie  nie  było   związane  z  prowadzoną  działalnością
gospodarczą .  Przekazał  również informację,  że  do końca 2017 r.  jest  możliwość
przechodzenia  na  wcześniejszą  emeryturę  dla  osób,  które  mają  30  letni  okres
składkowy,  kobieta  ma  ukończone  55  lat,  a  mężczyzna  60  lat  .   Wystarczy
wydzierżawić gospodarstwo osobom obcym lub dzieciom rolnika . Przepis daje to
prawo tylko do końca roku . W związku ze zdarzeniami kradzieży i włamań,   prosił
sołtysów o przekazywanie i wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach apelu
do  mieszkańców  o  zabezpieczeniu  swojego  mienia  oraz  przestrzegania
elementarnych zasad bezpieczeństwa .
Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacji radni nie składali .
Do punktu 7 porządku obrad : 
Sprawozdanie  z  działalności  Urzędu  Gminy  w  Szczutowie  w  roku  2016  radni
otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniami na sesję oraz Sekretarz Gminy – Pan
Bogdan Kaczorowski  przedstawił na posiedzeniach Komisji, wobec tego Rada nie
życzyła sobie ponownego przedstawiania na sesji . 
W zarządzonej dyskusji radni głosu nie zabierali . 
W  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod
głosowanie przyjęcie informacji .



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

„Za” przyjęciem informacji głosowało -15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

Informacja stanowi załącznik do protokołu . 
Rada Gminy nie wniosła uwag , informacja została przyjęta . 
Do punktu 8 porządku obrad :
W związku z tym, że radni otrzymali materiał na piśmie oraz zapoznali  się z nim na
posiedzeniach Komisji,  informacji  o  realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok nie przedstawiano na sesji . 
Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  przyjęcie
informacji poddał pod głosowanie Rady .
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” przyjęciem  informacji   głosowało -15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

Rada  Gminy  przyjęła  jednogłośnie  informację   o  realizacji  Gminnego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok

Informacja stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 9 porządku obrad : 
Projekt zmian w budżecie gminy na 2016 przedstawiła Pani Hanna Domagalska –
Skarbnik  Gminy  .  Poinformowała,  że  oprócz  zmian  przedstawionych  na
posiedzeniach  Komisji  w  projekcie  uchwały  po  stronie  wydatków  i  dochodów
uwzględniona została dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.  
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały . 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  przedstawił  projekt
uchwały, a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało -15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXVI/126/2017  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XXIV/117/2016  na rok 2017 . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 



Do punktu 10 porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał projekt uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczego Rady głosu nie zabierano . 

W związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt
uchwały poddał pod głosowanie . 

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

„Za” podjęciem uchwały glosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXVI/127/2017 w sprawie dostosowania
sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 11 porządku obrad  : 

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  tygodniowego  wymiaru  godzin  zajęć
pedagogów,  psychologów,  logopedów  i  doradców  zawodowych  zatrudnionych  w
szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  gminę  Szczutowo  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . 

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczego Rady głosu nie zabierano . 

W związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt
uchwały poddał pod głosowanie . 

Na stan 15 radnych, 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  XXVI/128/2017  w  sprawie  określenia
tygodniowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,  psychologów,  logopedów  i
doradców  zawodowych  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach
prowadzonych przez gminę Szczutowo.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 12 porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący Rady – Zbigniew Szlomkowski -odczytał projekt uchwały w
sprawie  określenia  kryteriów  naboru   do  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej
szkole podstawowej  lub publicznej  innej  formie wychowania przedszkolnego,  dla
których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie.

 Na stan 15 radnych, 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  XXVI/129/2017  w  sprawie  określenia
kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 13 porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały
w sprawie określenia  kryteriów naboru do klas  pierwszych publicznych do szkół
podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Szczutowo,  do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie.

 Na stan 15 radnych, 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  XXVI/130/2017  w  sprawie  określenia
kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych do szkół podstawowych, dla
których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Szczutowo,  do  postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .



Do punktu 14 porządku obrad :

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  –  odczytał  projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2017 roku . 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie.

 Na stan 15 radnych, 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  XXVI/131/2017  w  sprawie  przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2017 roku . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 15 porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  –  odczytał  projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy ( gruntu o
pow. 1, 00 ha położonej w Mierzęcinie z dotychczasowym dzierżawcą ) .

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały .  

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie.

 Na stan 15 radnych, 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  XXVI/132/2017  w  sprawie  wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy dzierżawy .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 16 porządku obrad:

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski   poinformował,  że   Komisje Rady
Gminy wypowiedziały się za dalszym wyodrębnianiem  w budżecie gminy środków
stanowiących funduszu sołecki  . W związku z tym poddał pod głosowanie  powyższe
stanowisko Komisji . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 

„Za”  głosowało – 12 radnych .



„Przeciw” - 1 .

„Wstrzymało się od głosu” - 2 . 

Większością  głosów Rada  postanowiła,  że  w budżecie   2018 roku wyodrębnione
zostaną środki stanowiące   fundusz sołecki .

Do punktu 17 porządku obrad :  

W  punkcie  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski
przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy Szczutowo na 2017 rok . 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy – 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 – 1 radny . 
Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI/133/2017  w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Gminy Szczutowo na 2017 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 18 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości
(  nieruchomość  o  pow.  0,2255  ha  położonej  w  miejscowości   Gójsk  )  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
W związku z tym, że radni nie zabierali głosu w tej sprawie, Przewodniczący Rady –
Pan Dariusz Pilarski projekt uchwały poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu – 4 radnych . 
Rada  większości  głosów    podjęła  Uchwałę  Nr  XXVI/134/2017   w  sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 19 porządku obrad :
 Treść skargi radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję, w związku z tym nie
odczytywano jej na sesji . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano .  
Wobec  powyższego  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski
odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
wraz z uzasadnieniem .
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie. 
Na stan 15 radnych, 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 XXVI/135/2017 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 20 porządku obrad : 

Dalej nieobecny radny – Pan Andrzej Tylus .

W punkcie tym rozpatrzono następujące pisma :

1. Gminnej Spółki Wodnej Szczutowo  w sprawie dofinansowania działalności . 

Rada w głosowaniu : „Za” - 12 radnych , „Przeciw”- 0 , „Wstrzymało się od głosu” –
2  radnych,   wskazała  na  dofinansowanie  działalności  w  formie  zapłaty  faktury
wystawionej za wykonaną  usługę . 

2. Państwa xxxxxxxx – zawierającym  propozycję sprzedaży działki o pow.0,0066 ha
w miejscowości Szczutowo przy ulicy Lipowej . 

Rada Gminy w głosowaniu : „Za”- 14 radnych, „Przeciw”- 0, „Wstrzymało się od
głosu” - 0 , pozytywnie zaopiniowała możliwość pozyskania gruntu  na poszerzenie
drogi . Ponieważ droga bezpośrednio granicząca z przedmiotową nieruchomością jest
drogą gminną . Pozyskanie dodatkowego gruntu spowodowałoby poszerzenie drogi
oraz  uporządkowanie  jej  przebiegu  .   W  przyszłości  umożliwiłoby  wykonanie
nawierzchni  asfaltowej  z  zachowaniem  minimalnych  dla  tej  kategorii  drogi
szerokości .  

3. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w
sprawie dofinansowania szpitala, uzyskane środki przeznaczone zostałyby na zakup
sprzętu i aparatury medycznej . 

Rada Gminy w głosowaniu:  „Za”  udzieleniem pomocy finansowej – 0 radnych,
„Przeciw”  -  0  ,  „Wstrzymało  się  od  głosu”  –  14  radnych  wypowiedziała  się
przeciwko udzielaniu pomocy finansowej dla szpitala w Sierpcu .

4.  Stowarzyszenia  na  rzecz  Ochrony  i  Rozwoju  Środowiska  Naturalnego  „EKO-
SKRWA” w Sierpcu  zawierającego wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego . Rada Gminy przyjęła wniosek do wiadomości. Z
wyjaśnień Sekretarz Gminy wynika iż wniosek, który również został  złożony do
Wójta  Gminy  został  przekazany  urbanistce  wykonującej  studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczutowo . Wniosek zostanie
w odpowiednim czasie  rozpatrzony .

Do punktu 21 porządku obrad  : 

W punkcie tym głos zabrali : 

- Pani Zuzanna Bońkowska – Dyrektor ZSO w Gójsku – wnioskowała o ustawienie
koszy na śmieci w miejscowości Gójsk . 

-  Wójt  Gminy  –  poinformował,  że  ustawione  kosze  na  śmieci  na  terenie
miejscowości  Szczutowo  zostały  zakupione  ze  środków  funduszu  sołeckiego  .



Mogłoby być podobnie w miejscowości Gójsk, chociaż może  wystąpić  problem z
ich usytuowaniem ze względu iż jest to  pas przydrożny drogi  nr 10. Podkreślił, że
zasadne jest ustawienie koszy, sprawę należy  rozważyć .

Do punktu 22 porządku obrad :  

W punkcie tym głosu nie zabierano . 

Do punktu 23 porządku obrad : 

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

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                   
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 
Protokółowała :                                                                   
Celina Szczepańska


