
Or. 0002. 5. 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 XXIX / 2017
XXIX   Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 26 czerwca   2017 roku .

   Protokół zawiera:
1. Uchwała Nr XXIX/141/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej

Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2016 rok .
2. Uchwała Nr XXIX/142/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok . 
3. Uchwała Nr XXIX/143/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu

wykonania budżetu za rok 2016 . 
4. Uchwała  Nr  XXIX/144/2017  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  Ochrony  Środowiska

Gminy Szczutowo do 2022 r.”
5. Uchwała  Nr XXIX/145/2017 w sprawie  określenia  zasad i  trybu udzielania  ze  środków

budżetu  Gminy  Szczutowo  dotacji  celowej  na  realizację  zadań  z  zakresu  ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania . 

6. Uchwała  Nr  XXIX/146/2017  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy
dzierżawy. 

7. Uchwała Nr XXIX/147/2017 w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych . 



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

odbytej w dniu 26 czerwca     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.           11:03 
                                                              a zakończono     o godz.            13:30
                                                              Stan radnych                                - 15
                                                              Obecnych                                     - 14
                                                              Procent frekwencji                       - 93

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  XXVIII    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.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
          Szczutowie za 2016 r.          

8.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  
     wykonania budżetu gminy za rok 2016 :  
  1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
      wykonania budżetu  gminy za 2016 rok oraz informacji o stanienie mienia 
      gminy;
   2) odczytanie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu; 
   3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej; 
   4) odczytanie opinii RIO o złożonym wniosku; 
   5) dyskusja;
   6) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
       finansowego za 2016 r.   
 9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok .        
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
      Szczutowie za 2016   r.            

      11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Szczutowo za 2016 rok .
      12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
            Rodzinie oraz Ochrony   Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy 



             Szczutowo  na  lata 2016-2018 i z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 
             do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2016.            

 13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 
        Gminy  Szczutowo do 2022 r „.   
14.   Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu 
        lokalizacji celu   publicznego pn.”Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego 
        w m. Słupia, gm.  Szczutowo” w obszarze Zespołu Przyrodniczo – 
        Krajobrazowego.  
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia ze środków 
        budżetu  Gminy Szczutowo dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 
        ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
        umowy dzierżawy. 
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
        celowej  Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych. 

      18.   Wolne wnioski. 
      19.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

 20.   Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Przebieg : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

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

- Pan Dariusz Pilarski – Przewodniczący Rady – poinformował, że wprowadził do
porządku  obrad  w  pkt  16  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
przedłużenie umowy dzierżawy” ( art.20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym).

- Wójt Gminy - Pan Andrzej Twardowski - wnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad pkt  „Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  w formie
dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych”. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady wprowadzenie w pkt
17 punktu zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy .

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

„Za” głosowało 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada Gminy  jednogłośnie  postanowiła  wprowadzić  do porządku obrad w pkt  17



„Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji
celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych”. 

Kolejne punkty w porządku obrad  otrzymały numerację o dwa więcej. 

Dalej   poddał  pod  głosowanie  Rady  uchwalenie  porządku  obrad  XXIX Sesji  po
zmianach . 

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

„Za” głosowało 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła porządek obrad XXIX Sesji .

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół z  XXVIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i
przed sesją . Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski   poddał  pod
głosowanie przyjęcie  protokołu  . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 14 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z  XXVIII   Sesji Rady Gminy Szczutowo. 
Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu Przewodniczący Rady udzielił
głosu: 
 - Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki, który poinformował, że zgłaszane
wnioski radnych dot. dróg powiatowych   przekazał Dyrektorowi ZDP w Sierpcu –
Panu Arturowi Obrębskiemu , który radnym  udzielił odpowiedzi za pośrednictwem
Wójta Gminy .  W związku z tym, że jest dzisiaj obecny Dyrektor ZDP – Pan Artur
Obrębski na sesji można zgłaszać uwagi do realizacji wniosków dot.dróg  . 
-  radny – Pan Ryszard Pijankowski  –  wnioskował  o usuniecie  zakrzaczenia  oraz
likwidację dziur w  drodze w miejscowości Białasy ( od znaku z nazwą miejscowości
Białasy) .
- radny – Pan Szlomkowski Zbigniew – naprawę drogi z usunięciem zakrzaczenia
objąć całą drogę powiatowa od Blizna do Łukomia . 
- radna – Pani Rochnowska Wiesława – usunąć zakrzaczenie droga Agnieszkowo-
Łazy . 
-  radna  –  Pani  Barbara  Domin  –  wnioskowała  o  ustawienie  w  miejscowości
Podlesie  znaku „Uwag zwierzęta domowe” oraz  znaku  „Nowa nawierzchnia „.
Usunięcia dziur na szosie Gójsk – Podlesie . 
- radny – Pan Marek Kowalski – oczyścić skarpę, wyciąć zakrzaczenie przy drodze
Blizno – Dąbkowa Parowa ( droga przy oczyszczalni ścieków). 
- sołtys -Adam Stasiak – dokonać naprawy odcinka  drogi  od asfaltu w kierunku
Szczechowa. Doły, kałuże czynią drogę nieprzejezdną . 



- sołtys – Pani Lilla Bigorajska – zamontować progi zwalniające na drodze  przed
placem zabaw w miejscowości Blinno oraz pytała czy będzie remontowana droga
Blinno – Likiec . 
- sołtys – Pan Andrzej Komosiński -  usunąć zakrzaczenie przy ulicy 3 Maja( obok
restauracji  „Przystań  „   i  ul.  Kolejowej  (  na  wysokości  byłych  magazynów)  w
Szczutowie .
- radny – Pan Dziarkowski Zbigniew – odnośnie sprostowania informacji dot. drogi
Gójsk – Maluszyn,  nie prosił o ograniczenie prędkości do 40 km/h tylko o zmianę
tablicy miejscowości zielonej na  białą, co spowoduje ograniczenie prędkości do 50
km/h .
– radny – Pan Paprocki Tomasz – ustosunkował się do udzielonej odpowiedzi
Dyrektora ZDP dot. usunięcia korzeni wrastających i psujących asfalt na drodze w
Mościskach z dnia 26.05.2017 r.  . Stwierdził, że w przypadku nie usunięcia korzeni
asfalt zostanie zniszczony , wystarczy korzenie odciąć bez wycinania drzew .
– sołtys – Pani Beata Leszczyńska – wnioskowała o naprawę całej drogi Gójsk
-Maluszyn – Sudragi . 
–  W związku  z  tym,  że  wszystkie  postulaty  dotyczyły   dróg  powiatowych
odpowiedzi udzielił Pan Artur Obrębski – Dyrektor ZDP w Sierpcu : Podkreślił, że
ZDP  obsługuje  6  gmin.  Wycinanie  zakrzaczenia  odbywa  się  sukcesywnie  w
poszczególnych gminach. Nie ma takiej siły przerobowej, aby co roku we wszystkich
gminach oczyścić  drogi,  400 km dróg powiatowych jest położonych w powiecie
Sierpc.  Po obcięciu krzaki szybko odrastają .  Będzie się starał realizować zgłoszone
wnioski.  Podobny  temat  likwidacja  dziur  na  drogach  za  pomocą  remontera.
Codziennie są naprawiane w innej gminie, nie wyjeżdża w dni kiedy pada deszcz.
Droga Gójsk – Maluszyn została naprawiona . Znak drogowy w Podlesiu  zostanie
ustawiony . Droga w Szczechowie od asfaltu do lasu została naprawiona i  jest w
dobrym stanie – w dniu dzisiejszym jechał tą drogą . Próg zwalniający w Blinnie –
nie stosuje się progów na drogach gdzie jeżdżą autobusy, zagraża to bezpieczeństwu .
Tablice na drodze Gójsk – Maluszyn, poczynione zostaną starania w celu  wymiany
na  białe  .  Nie  ma  możliwości  usunięcia  korzeni  wbijających  się  w   szosę  w
miejscowości  Mościska,  ponieważ  brak  pasa  drogowego,  drzewa znajdują  się  w
lesie, do którego nie można wejść z pracami . 
- radna - Pani Orzyńska Janina – pytała czy będą realizowane prace na drogach  w
miejscowości Szczutowo ?. 
- Dyrektor ZDP – prace na drogach są i będą  stopniowo realizowane we wszystkich
gminach . Zapewnił, że wszystkie wnioski zapisał i sukcesywnie będzie starał się
realizować .   
- Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki – w przyszłym roku na ternie gminy
Szczutowo  będzie  realizowana  droga  do  Maluszyna  i  do  Podlesia  oraz  droga  w
miejscowości  Szczutowo,  od  cmentarza  do  sklepu  Lewiatan  .  Zmiana  ruchu  na
skrzyżowaniu  w  Bliznie  -   jest  zapewnienie  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich, że  będzie  realizowana po sfinansowaniu wykonania projektu  przez
Wójta  i  Starostę  .  Dalej  poinformował,  iż  w związku  z  wprowadzoną  reformą  i
powstaniu sieci szpitali aby sierpecki szpital spełnił wymogi i znalazł się w sieci,
konieczne  jest  jego  doposażenie  .  Stąd  prośba  do  wszystkich  gmin  o  wsparcie



finansowe w działalność szpitala . Pozostałe gminy z terenu powiatu partycypują w
doposażeniu  szpitala,  jedne  zakupiły  sprzęt  inne  zapewniły  o  dofinansowaniu  w
terminie późniejszym . 
- Dyrektor Szpitala – Pani Beata Bany – w miesiącu marcu wystosowała pismo do
Gminy Szczutowo z prośbą o wsparcie w zakupie sprzętu dla szpitala. Otrzymała
stanowisko Rady i odpowiedź negatywną . Nadal podtrzymuje tę prośbę, potrzeby
sprzętowe są duże, posiada wykaz potrzebnego sprzętu na  podstawie, którego gmina
może wybrać i sfinansować zakup .
-  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski-  dofinansowanie  szpitala  zostanie
rozważone.  Na  poprzedniej  sesji   środki  z  nadwyżki  budżetowe  zostały
rozdysponowane , obecnie brak jest wolnych środków . Uważa, że do sprawy należy
wrócić w m-cu wrześniu b.r.,  być może po przetargach będą jakieś oszczędności.
Dalej podkreślił, że pomimo własnych potrzeb co roku dofinansowujemy z budżetu
gminy  budowy dróg  powiatowych,  policję.  Remontowaliśmy  ośrodki  zdrowia  na
terenie gminy, które służą mieszkańcom naszej gminy . 
- Pan Juliusz Gorzkoś –zaznaczył, że   szpital jest jednostką publiczną, a ośrodki
zdrowia niepubliczne  . Nie chodzi tu o wysoką kwotę ale o dobrą współpracę . 
- Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski -  poinformował, że stanowisko Rady
w tej sprawie zostanie wypracowane w punkcie porządku obrad  „Wolne wnioski .
Poinformuje zainteresowanych o decyzji Rady Gminy w tej sprawie . 
Po realizacji tego punktu sale obrad opuścili : Wicestarosta Sierpecki – Pan Juliusz
Gorzkoś, Dyrektor SPZZOZ – Pani Beata Bany, Dyrektor ZDP - Pan Artur Obrębski.
Do punktu 4 porządku obrad :  
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poinformował : 
- W trakcie realizacji jest budowa dróg na osiedlu w Szczutowie . Występują rożne
komplikacje, dokumentacja była wykonana w 2018 r. brak naniesionych niektórych
zjazdów .  Niektórzy  mieszkańcy  mają  uwagi,  że  droga  jest  za  wąska  oraz  prace
trwają  zbyt  wolno  .  Staramy  się  wpłynąć  na  wykonawcę  o  przyśpieszenie  prac
Inwestycja  jest  dwuletnia,  tylko  dobra  wola  wykonawcy,  że  realizuje  inwestycje
wcześniej  .  Do  końca  roku  chodniki,  krawężniki  i  wysypanie  kamieniem będzie
wykonane.  Staramy  się,  aby  było  jak  najmniej  uciążliwości   dla  mieszkańców .
Rozliczenie nastąpi do końca kwietnia 2018 r. 
– Pracownicy  Urzędu  Gminy  monitorują  w  terenie  segregację  odpadów
komunalnych . Ponieważ nie może być tak, że mieszkańcy deklarują segregowanie
odpadów, a później ich nie segregują i w ten sposób  płacą mniejszą stawkę oraz
gmina nie osiąga poziomu recyklingu . Dalej będzie to monitorowane . 
- Zakończono prace w hydroforni w Gójsku, zainstalowano nowe pompy, zbiorniki
wymontowane z hydroforni ze Szczutowa  – koszt 150 tys. zł .
-  Gmina Szczutowo jest  na 48 miejscu listy rankingowej ( do 46 miejsca zostały
podpisane umowy) o środki unijne  na realizację inwestycji gminnych . Czekamy na
powiadomienie z WFOŚiGW o terminie  podpisania umowy na środki  przeznaczone
na  realizację  przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Karlewo . 
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
Po realizacji tego punktu Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski zarządził 5
przerwę w obradach  .



Po przerwie  wznowił obrady i przystąpiono do realizacji kolejnego punktu  .
Do punktu 5 porządku obrad : 
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – poinformował :
– Od  1  kwietnia  b.r.  zatrudniliśmy  zgodnie  z  umowa  ze  Starostą  11
bezrobotnych w ramach robót publicznych , od 1 lipca zostanie zatrudniona jeszcze
jedna  osoba  .  Kwota  dofinansowania  do  jednej   osoby  to  2.009  zł,   dokładamy
budżetu gminy 200 zł  + pochodne płac . 
- Z dniem 30 czerwca 2017 r. kończą się umowy ze stażystami zatrudnionymi  w
Urzędzie Gminy, z pracy których  jesteśmy bardzo zadowoleni . 
- 8 maja 2017 r. uczestniczył w  zebraniu spółek wodnych . Na tle działania innych
spółek , nasza wypadła najgorzej ,   chociaż  na terenie gminy mamy 212 km  rowów
oraz  2600 ha  gruntów zmeliorowanych .   Podejmowane  są  działania  w sprawie
reaktywowania Gminnej Spółki Wodnej w Szczutowie . 
– W dniu dzisiejszym pod obrady trafił projekt uchwały dot.  udzielania dotacji
na budowę studni głębinowych . Projekt uchwały został uzgodniony z RIO Zespół w
Płocku oraz  zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a  ustawy  z dnia 30  kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  / j.t.  Dz. U.  z 2016 r.
poz. 1808  z późn.  zm./    został przedłożony w  Urzędzie  Ochrony Konkurencji i
Konsumentów  i Ministerstwie  Rolnictwa i   Rozwoju Wsi. Organy  te nie wniosły
zastrzeżeń do projektu uchwały.
-  1  czerwca  2017  r.  weszła  w  życie  nowelizacja  kodeksu  postępowania
administracyjnego  .  Przewidziane  zmiany  mają  na  celu  przede  wszystkim
usprawnienie  prowadzenia  postępowań  administracyjnych   i  zapobieganie
przewlekłości w rozpatrywaniu spraw . Jesteśmy po szkoleniach i jesteśmy w stanie
obsługiwać interesantów.
-   W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja  ustawy  o ochronie
przyrody,  według  obowiązujących  przepisów  osoby  fizyczne   mają  obowiązek
zgłoszenia do Urzędu Gminy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony
na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
– W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy w 

Szczutowie dokona oględzin drzewa. Z oględzin sporządzany będzie protokół.
Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod 
warunkiem, że Wójt Gminy Szczutowo nie wniesie sprzeciwu co do zamiaru 
usunięcia  drzewa  w drodze  decyzji  administracyjnej.  Osoba  ta  nie  będzie  mogła
prowadzić  na rzecz nieruchomości  działalności  gospodarczej  przez okres 5 lat  od
dokonania  zgłoszenia.  Informację  nt.  otrzymali  sołtysi  w  celu  powiadomienia
mieszkańców swoich sołectw.
-  Zostaliśmy włączeni  do  projektu  realizowanego przez  Związek Niewidomych –
monitorowanie  obiektów  użyteczności  publicznej  pod  kątem  przystosowania  dla
potrzeb niepełnosprawnych .



-Przymierzamy się  do sporządzenia  programu gospodarki  niskoemisyjnej  .  Mamy
obowiązek  zdiagnozowania skali zagrożenia na terenie gminy . Dlatego  też zostaną
sporządzone  ankiety  zawierające  szczegółowe  dane  dot.  rodzaju  opału,  ilości
spalania,  zużycia  energii   przez  gospodarstwa domowe .   W związku  z  tym jest
prośba do sołtysów, o przekazanie informacji    mieszkańcom w swoich sołectwach o
przygotowanie  danych  do ankiety,  którą  będzie  sporządzał  Pan Mariusz  Olewnik
podczas odczytów wodomierzy .
-  Prowadzone  są  na  bieżąco  postępowania  egzekucyjne  dot.  niezapłaconych
podatków i  opłat za odpady komunalne ( zaległości za odpady 40 tys. zł) .
Realizowane są sprawy o wydanie warunków zabudowy - ok. 30 spraw rozpoczętych,
16 jest w uzgodnieniach . 
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag . 
Do punktu 6 porządku obrad : 

Nie zgłaszano interpelacji . 

Do punktu 7 porządku obrad : 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnej
Biblioteki Publicznej  w Szczutowie za 2016 rok przedstawił Wiceprzewodniczący
Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod
głosowanie .   

Na stan 15 radnych ,  obecnych i uczestniczyło w glosowaniu 13 radnych ( Dalej
nieobecna – Pani Wiesława Rochnowska ) .

„Za” podjęciem uchwały glosowało – 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/141/2017 w sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2016
rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

Do punktu 8 porządku obrad : 

W  punkcie  tym  Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska      przedstawiła
sprawozdanie  finansowe wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  gminy  za
2016   rok  oraz informację o stanienie mienia Gminy Szczutowo . 
Sprawozdania i informacje  stanowią załączniki do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał 
Uchwałę Nr Pł. 125.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 13 kwietnia 2017 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonych
przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok
wraz uzasadnieniem .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 



Wniosek Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Szczutowo z dnia  19 maja  2017 r.  w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczutowo za 2016 rok odczytał
Pan  Zbigniew Szlomkowski   -  Wiceprzewodniczący Rady .
Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 
Dalej Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał  Uchwałę
Nr  Pł.  207.2017  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
Warszawie z dnia 25 maja 2017  r. w sprawie wydania opinii  o przedłożonym przez
Komisję  Rewizyjną  Rady  Gminy  Szczutowo  wniosku  w  sprawie  udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy .
Powyższa uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Pana Dariusza Pilarskiego  dyskusji radni
głosu nie zabierali, nie zgłoszono uwag do przedstawionych materiałów.
Natomiast  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  podkreślił,  że   w roku  2016
Gmina Szczutowo nie zaciągnęła żadnego kredytu ani pożyczek, a zadłużenie gminy
stanowiło 13,19 % wykonanych dochodów ogółem .   
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2016  r.  przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady, a  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał
pod głosowanie jawne . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXIX/142/2017 w
sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z
wykonania budżetu gminy  za 2016 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 9  porządku obrad : 
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu gminy  za 2016 rok. W związku z brakiem uwag do projektu
uchwały  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski   poddał  pod  głosowanie
jawne .
Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła   Uchwałę  Nr XXIX/143/2017  w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski   podziękował  wszystkim  radnym   za
udzielenie  absolutorium  oraz  podkreślił  dobrą   współpracę  pomiędzy   Wójtem
Gminy i  Radą Gminy  .  



Do punktu 10 porządku obrad :
Informację  „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczutowie za 2016 rok ”  radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniami na 
sesję oraz szczegółowo została omówiona przez Kierownika GOPS w Szczutowie na 
posiedzeniach Komisji Rady Gminy . W związku z tym radni  nie życzyli sobie 
ponownego przedstawiania sprawozdania   na sesji .
W zarządzonej dyskusji  przez Przewodniczącego Rady  radni nie zabierali głosu . 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski przyjęcie  
sprawozdania  poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych .
„Za” przyjęciem informacji głosowało 13 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczutowie za 2016 rok . 
Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokółu .  
Do punktu 11  porządku obrad :
Informację  „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2016 Gminy Szczutowo”  
radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniami na sesję oraz szczegółowo została
omówiona przez Kierownika GOPS w Szczutowie na posiedzeniach Komisji Rady 
Gminy . W związku z tym radni  nie życzyli sobie ponownego przedstawiania 
informacji  na sesji .
W zarządzonej dyskusji  przez Przewodniczącego Rady  radni nie zabierali głosu . 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski przyjęcie 
informacji poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych .
„Za” przyjęciem informacji głosowało 13 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła  informację Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej na rok 
2016 Gminy Szczutowo.
 Do punktu 12 porządku obrad :
Informację  „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy 
Szczutowo na lata 2016-2018 i z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2016 ”  radni otrzymali na piśmie wraz 
z zawiadomieniami na sesję oraz została omówiona przez Kierownika GOPS w 
Szczutowie na posiedzeniach Komisji Rady Gminy . W związku z tym radni  nie 
życzyli sobie ponownego przedstawiania informacji  na sesji .
W zarządzonej dyskusji  przez Przewodniczącego Rady  radni nie zabierali głosu . 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski przyjęcie 
sprawozdania poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych .
„Za” przyjęciem sprawozdania  głosowało 13 radnych . 
„Przeciw” - 0 .



„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła   sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
terenie Gminy Szczutowo na lata 2016-2018 i z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2016 ”.
 Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokółu .  
Do punktu 13 porządku obrad :
Radni  nie  życzyli  sobie  przedstawiania  projektu  Programu  Ochrony  Środowiska
Gminy  Szczutowo  do  2022  r.  ponieważ  otrzymali  materiał  na  piśmie  wraz  z
zawiadomieniami na sesję . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano .
W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  Ochrony  Środowiska  Gminy
Szczutowo do 2022 r.”  . Wobec   braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący
Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał pod głosowanie jawne .
Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Rada  jednogłośnie podjęła   Uchwałę  Nr XXIX/144/2017  w sprawie uchwalenia
„Programu Ochrony Środowiska Gminy Szczutowo do 2022 r.”  .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 14 porządku obrad :

W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał
projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego  pn.”Budowa  obiektu  sportowo—rekreacyjnego  w  m.  Słupia,  gm.
Szczutowo” w obszarze Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego” .   

W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji głos zabrali : 

-  Prezes  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Ochrony  i  Rozwoju  Środowiska  Naturalnego
„EKO-SKRWA”  w  Sierpcu  –  Pan  Andrzej  Gromelski  –  poinformował,  że
przedstawiciele  Stowarzyszenia  zorganizowali  spotkanie  z  właścicielami  domków
letniskowych w miejscowości Słupia , na którym uznano, że inwestycja słuszna ale
budzi wiele wątpliwości, które wynikają  z działań  inwestora, który jest dzierżawcą
działek  stanowiących  własność  Gminy  Szczutowo  .  Działania  dzierżawcy   są
niezgodne z zawartą umową . Mieszkańcy są przekonani, iż realizacja inwestycji nie
będzie  służyła  celowi  publicznemu,  a  komercyjnemu  i  plaża  nie  będzie
ogólnodostępna.  Mieszkańcy  nie  tylko  sąsiadujących  działek  ale  również
mieszkający dalej potrzebują ciszy i  spokoju, ponieważ przyjeżdżają tu odpocząć.
Podkreślają brak infrastruktury tj.  odpowiednich dróg, parkingów dot.  planowanej
działalności.  Dzierżawca  nie  miał  prawa  bez  uzgodnienia  z  Wójtem  Gminy  na
realizację  :   linii  energetycznej,  grodzenia  części   działki  i  dokonania  nasadzeń,
wykonania  schodów  .  Mieszkańcy  wskazują  na  zorganizowanie  spotkania  z
władzami  gminy  ponieważ  mają  obawy,   co  do  rzetelności  władzy  gminnej  .
Wskazywali  również  na  podobne  działania  służące  dobru  społecznemu   jakie



zastosowała  władza  Gminy  Skrwilno,  którzy  stworzyli  z  własnych  środków
infrastrukturę rekreacyjną nad Jeziorem Urszulewskim nawet częściowo na gruntach
Gminy Rogowo . 

-  Pan  Bogdan  Żmijewski  –  Przewodniczący  Komitetu  Mieszkańców  ul
Modrzewiowej i ul. Energetyków w Słupi – stwierdził, że przez  40 lat wraz z innymi
mieszkańcami starali się stworzyć własną enklawę sprzyjającą wypoczynkowi . Na
ośrodku przebywają przez okres 7-8 m-cy w roku, w większości jako   osoby starsze
oczekują ciszy i spokoju, aby nikt im nie zakłócał wypoczynku . Nie mogą pogodzić
się  z  faktem,  że   wszystko co  stworzyli  może zostać  zniszczone .  Podkreślił,  że
dotychczas  popierali każdą inwestycję realizowaną przez samorząd gminny i nadal
będą  popierać  oraz  pomagać  w  realizacji   ale  tych,  które  będą  służyć  celom
publicznym . Prosił radnych o rozsądne podejście do tego tematu . 

-  Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski  -  nie  ma podstaw do stwierdzenia,  że
inwestorem budowy obiektu  sportowo -  rekreacyjnego  w Słupi  będzie  właściciel
ośrodka wypoczynkowego oraz dzierżawca dziełek gminnych w Słupi .   W maju
2018 r. upływa termin dzierżawy dziełek w Słupi, o dalszych losach zadecyduje Rada
Gminy. Po wygaśnięciu umowy dzierżawca  naniesienia  zabiera lub pozostawia na
nieruchomości . Decyzję w formie uchwały o wydzierżawieniu podjęła Rada Gminy
poprzedniej kadencji, na podstawie której Wójt Gminy zawarł umowę . Obecnie nie
jest przesądzone kto miałby być realizatorem zadania o tym będzie decydować Rada
Gminy  .  Podkreślił,  że  aby wystąpić  o  środki  unijne   trzeba  mieć  przygotowane
właściwe  dokumenty.  Gmina  jako  właściciel  tego  gruntu  ma  prawo  do  jego
urządzania.  Jedni  właściciele  działek  letniskowych  zgłaszają  wnioski  dotyczące
poprawy  warunków wypoczynku, a inni  sąsiadujący z nieruchomością gminną są
przeciwni jego zmianie. 

- Pan  Bogdan Żmijewski – pytał czy  Gmina występując z wnioskiem   posiada
środki na realizację tego zadania ?   

- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – obecnie gmina nie posiada środków na
realizację tego zadania . Przygotowanie dokumentacji wymaga czasu. W przypadku
pojawienia  się  możliwości  pozyskania  środków  pozabudżetowych,  posiadając
opracowaną  odpowiednią  dokumentację,  będziemy  przygotowani  do  złożenia
wniosku . 

- Pan Andrzej Gromelski –  mówi się o realizacji inwestycji w ramach partnerstwa
publiczno -  prywatnego .  W związku z tym nie można się dziwić, że właściciele
działek obserwując bezprawne działania dzierżawcy oraz iż Gmina nie egzekwuje
warunków umowy dzierżawy,   robią wszystko  aby do tego  nie doszło .

-  Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – mówi się wiele rzeczy nieprawdziwych
Zarzut naruszania linii brzegowej jeziora , wogóle gminy nie dotyczy . Gmina nie
prowadzi żadnych prac na terenie swojej nieruchomości,  graniczącej z działką do
jeziora stąd, też nie jest stroną w sprawie.  Obecny dzierżawca kupił nieruchomości
w Słupi oraz sam się zgłosił   do Rady Gminy z propozycją dzierżawy. Jeśli ktoś
uważa, że są realizowane  działania nie zgodne z  obowiązującym prawem, to należy
poinformować organy ścigania . 



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

 Na stan 15 radnych obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych ( od tego
punktu nieobecna radna Pani Anna Komorowska).

„Za” podjęciem uchwały głosowało  - 0 .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 12 radnych . 

Rada  nie  podjęła  Uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  decyzji  o  ustaleniu
lokalizacji  celu publicznego pn.”Budowa obiektu sportowo -  rekreacyjnego w m.
Słupia, gm. Szczutowo” w obszarze Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 15 porządku obrad : 

Salę obrad opuścił radny – Pan Zbigniew Dziarkowski . 

W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał
projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ze środków budżetu
Gminy Szczutowo dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania . 

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

Na stan 15 radnych obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 11 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało  - 11 radnych  .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 

Rada  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr XXIX/145/2017 w sprawie  określenia
zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Szczutowo dotacji celowej
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i  gospodarki  wodnej oraz
sposobu jej rozliczania . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 16 porządku obrad :

Przybył radny – Pan Dziarkowski Zbigniew .

Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  poinformował,  że  dotychczasowy
dzierżawca wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy, na przedłużenie na okres 5 lat
dzierżawy zawartej na działkę położoną w Blinnie  nr ewid. 108/1 o pow. 0,30 ha .

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy, a Przewodniczący
Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie . 

Na stan 15 radnych obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych .



„Za” podjęciem uchwały głosowało  - 12 radnych  .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 

Rada  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr XXIX/146/2017 w sprawie  wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy dzierżawy .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 17 porządku obrad : 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi  Sierpeckiemu  na  realizacją  zadań  inwestycyjnych  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . 

W dyskusji  głosu  nie  zabierano  .  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski
poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

 Na stan 15 radnych obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało  - 12 radnych  .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 

Rada  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr XXIX/147/2017  w sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Sierpeckiemu  na
realizację zadań inwestycyjnych . 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

Do punktu 18 porządku obrad :

- W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał
pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego „EKO-SKRWA”
w  Sierpcu  z  dnia  12  czerwca  2017  r.  o  udostępnienie  informacji  publicznej
skierowany  do  Urzędu  Gminy  w  Szczutowie  i  przesłany  do  wiadomości  Rady
Gminy.

Pismo stanowi załącznik do protokołu . 

Wójt Gminy poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona.

-  Przewodniczący  Rady  Gminy  –  Pan  Dariusz  Pilarski  odczytał  podziękowanie
Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku dla Rady Gminy Szczutowo
za bezinteresowną pomoc i życzliwość .

-  Dalej przewodniczący Rady zaproponował poddanie pod głosowanie stanowiska w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla szpitala w Sierpcu . 

- radny – Pan Andrzej Tylus – pytał czy są środki w budżecie gminy, które można by
przeznaczyć na zakup sprzętu dla szpitala ? 

Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska – obecnie nie ma  środków w budżecie
gminy,  które  można by przeznaczyć na ten cel  .  Uważa,  że  można by rozważyć



udzielenie pomocy po III kwartale b.r.  .     

-  radny  -  Pan  Tomasz  Paprocki  –  intencje  radnych  są  pozytywne,  proponował
oddzielną debatę na ten temat . 

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie zapytanie Kto
jest za udzieleniem pomocy finansowej szpitalowi w Sierpcu ?

Za” głosowało – 11 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” – 1 radny . 

Rada Gminy wypowiedziała się za udzieleniem pomocy finansowej dla szpitala w
Sierpcu . 

Do punktu 19 porządku obrad : 

W punkcie tym głosu nie zabierano .

Do punktu 20 porządku obrad : 

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

Na tym obrady  zakończono. 

Protokółowała:                                                               Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska
                                                                                        mgr Dariusz Pilarski 


