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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 XXXII / 2017
XXXII Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o
odbytej w dniu 13 października 2017 roku .

Protokół zawiera:
1. Uchwałę Nr XXXII/155/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
2.
3.
4.
5.
6.

Gminy Szczutowo .
Uchwałę Nr XXXII/156/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/2016 na rok
2017 .
Uchwałę Nr XXXII/157/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Sierpeckiemu na zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Sierpcu.
Uchwałę Nr XXXII/158/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy .
Uchwałę Nr XXXII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości .
Uchwałę Nr XXXII/160/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo .

P R O T O K O Ł N r XXXII/ 2017
Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o
odbytej w dniu 13 października 2017 roku .
w Zajeździe „Przystań”w Szczutowie przy ulicy 3 Maja 65 .
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

15 :01
17 ;50
- 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 XXXI 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 przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz
informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/ 2016 na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Sierpeckiemu na zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Sierpcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo.
14. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Szczutowo.
15. Wolne wnioski.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
17. Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika .
18. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Szczutowo.

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

Do punktu 2 porządku obrad :
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował, że proponowany
porządek obrad XXXII Sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję .
Zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad sesji. W związku z tym,
że nie wniesiono uwag poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych (nieobecny podczas głosowania
radny – Pan Dziarkowski Zbigniew ).
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada Gminy przyjęła jedogłosnie porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy .
Do punktu 3 porządku obrad :
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i
przed sesją . Radni nie wnieśli uwag do protokołu .
Przybył radny- Pan Zbigniew Dziarkowski.
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 XXXII Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad :
Informację z działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy – Pan Andrzej
Twardowski . Poinformował między innymi :
W związku z występującymi opadami są likwidowane podtopienia, naprawiane
mosty i drogi na terenie gminy. W okresie tym był czas organizacji dożynek
parafialnych, powiatowych. Podziękował sołtysom, którzy uczestniczyli w
dożynkach, a szczególnie sołtysowi wsi Karlewo, który jako jedyny uczestniczył w
dożynkach powiatowych w Gminie Zawidz. Inwestycje drogowe są w trakcie
realizacji. Odbył się przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości
Karlewo . - wygrała firma z Bełchatowa, 23 oczyszczalnie zostaną wykonane do
końca listopada b.r. Zakończyły się zebrania w sołectwach dot. wykorzystania
środków funduszu sołeckiego w roku 2018 . Podziękował sołtysom za zaproszenie i
możliwość uczestnictwa zebraniach wiejskich. Obecnie Skarbnik Gminy będzie
wprowadzać wnioski do budżetu gminy . Podkreślił bardzo niską frekwencję na
zebraniach wiejskich oraz wybierane przedsięwzięć, które do realizacji nie powinny
być na pierwszym miejscu tj. : dodatkowe lampy oświetleniowe, zakup nowych
urządzeń na plac zabaw itp. Budowa drogi do Słupi opóźniona ze względu na to, że
oczekujemy na dofinansowanie realizacji inwestycji wodono-kanalizacyjnej .
Wniosek nasz jest na pozycji pierwszej oczekujących na realizację z rezerwy
środków .

Do punktu 5 porządku obrad :
Informację o pracy Urzędu Gminy między sesjami przedstawił Sekretarz Gminy –
Pan Bogdan Kaczorowski . Poinformował między innymi, że poza czynnościami
codziennymi Urząd Gminy zajmował się :Ostatnia informacja została złożona w mcu lipcu b.r. Przeprowadzono odprawę dla konserwatorów w zakresu bhp .W związku
ze zgłoszonym naborem na staże, został złożony wniosek do PUP i zatrudniono od 1
września b.r. na półroczny staż 6 stażystów. Złożony został wniosek o powołanie
komisji do szacowania szkód w lasach, jednak Wojewoda odmówił jej powołania . Z
końcem września b.r. zakończyli
prace bezrobotni zatrudnieni w ramach prac
interwencyjnych .Trwają prace nad opracowaniem
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy . Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze w UG .
Zainteresowanie było małe, złożono dwie oferty. Wybrana została Pani Dorota
Sadowska .Od 1 stycznia 2018 r. przestaje obowiązywać możliwość przejścia na
emeryturę przez rolników w wieku 55 lat kobieta i 60 lata mężczyzna, przy 30 latach
składkowych . W dniu 25 .10.2017 r. w godz.10:30-14:30 utworzony zostanie
mobilny punkt na sali posiedzeń UG, w którym można uzyskać informacje dot.
pozyskania środków unijnych .
Do punktu 6 porządku obrad :
Interpelacji radni nie składali .
Do punktu 7 porządku obrad :
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska .
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski przedstawił Uchwałę Nr
PŁ.291.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 11 września 2017 r. wyrażającą opinie o przedłożonym przez Wójta Gminy
Szczutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Informacja oraz kserokopia uchwały stanowią załącznik do protokołu .
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod
głosowanie przyjęcie w/w informacji .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” przyjęciem głosowało 15 radnych .
„Przeciw” - 0
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Informacja została przyjęta jednogłośnie .
Do punktu 8 porządku obrad :
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Szczutowo przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie projekt
uchwały .
Na stan 15 , 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 XXXII/ 155/2017 w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 9 porządku obrad :
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski przedstawił projekt
uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/2016 na rok 2017 .
Do proponowanych zmian w budżecie oraz projektu uchwały uwag nie wniesiono .
W związku z tym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski projekt uchwały
poddał pod głosowanie .
Na stan 15, 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 XXXII/156/2017 zmieniająca 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 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Sierpeckiemu na zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Sierpcu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie projekt
uchwały .
Na stan 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych ( od tego punktu
nieobecny radny – Pan Andrzej Tylus) .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/157/2017 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na zakup
sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Sierpcu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 11 porządku obrad :
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie projekt
uchwały .
Na stan 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/158 /2017 w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy dzierżawy .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 12 porządku obrad :
W punkcie tym udział również wzięły osoby spośród mieszkańcy wsi Gójsk .
W punkcie tym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski – poinformował, że do
Wójta Gminy wpłynęły dwa podania dot. wydzierżawienia nieruchomości
zabudowanej położonej w Gójsku przy ulicy Lipnowskiej z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności pogrzebowej oraz drugie na działalność usługową
-handlową. Mieszkańcy Gójska są przeciwni wydzierżawieniu budynku na
działalność pogrzebową – wpłynął sprzeciw podpisany przez 135 mieszkańców .
Następnie udzielił głosu mieszkańce wsi Gójsk , która poinformowała, że podpisani
mieszkańcy wsi Gójsk stanowczo się sprzeciwiają powstaniu zakładu pogrzebowego
w budynku gminnym. Budynek wcześniej przeznaczony został na potrzeby
kulturalno -oświatowe mieszkańców np. zorganizowanie świetlicy wiejskiej,
czytelni gazet, można przenieść bibliotekę. W pobliżu znajdują się domy mieszkalne
oraz szkoła i widok trumien nie wpłynie pozytywnie na psychikę dzieci i młodzież
jak również osób dorosłych . Miejscem odpowiednim na wybudowanie kaplicy jest
teren obok kościoła lub na cmentarzu . Zebranie mieszkańców sołectwa Gójsk
odbyło się o godz. 15 – tej nie jest to odpowiednia godzina dla osób pracujących . W
ogłoszeniu nie było informacji o temacie zebrania oraz okólnik nie dotarł do
wszystkich mieszkańców sołectwa, stąd małe uczestnictwo mieszkańców .
–
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski – Rada powinna się przychylić
do sprzeciwu podpisanego przez 135 mieszkańców wsi Gójska . W zebraniu udział
wzięło 15 mieszkańców, 9 mieszkańców opowiedziało się za wydzierżawieniem
obiektu, a 6 mieszkańców było przeciw . W związku z tym powinno się umożliwić
wypowiedzenie się mieszkańcom na zorganizowanym zebraniu wiejskim po raz
drugi.
- radny – Pan Tomasz Paprocki – stwierdził, że nie jest „za” ani „przeciw”, nie dziwi
się reakcji sąsiadujących mieszkańców . Natomiast należy brać pod uwagę, że
budynek stoi nieużytkowany od wielu lat i niszczeje, a mieszkańcy nie mają na jego
wykorzystanie pomysłu .
- radny – Pan Dziarkowski Zbigniew – odbyło się zebranie wiejskie, okólniki zostały
rozesłane oraz rozwieszone na tablicach ogłoszeń . Zgłaszał na wcześniejszych
zebraniach wiejskich wnioski o zagospodarowaniu budynku w miejscowości Gójsk
ale odzewu nie było. Budynek niszczeje, a w przepadku wydzierżawienia będą
zyski . Pytał Pani, która zbierała podpisy dlaczego wchodziła tylko do wybranych
mieszkańców Gójska .
–
Radny – Pan Tomasz Paprocki - że budynek jest naprzeciwko szkoły to nie
jest argument przemawiający przeciwko lokalizacji działalności pogrzebowej .
Śmierć jest naturalną koleją rzeczy , od oczywistego procesu nie można izolować
dzieci.
–
Radny – Pan Dziarkowski Zbigniew - pytał Panią, która zbierała podpisy od
osób popierających sprzeciw dlaczego nie wchodziła do domów wszystkich
mieszkańców Gójska tylko do wybranych. Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na

zorganizowanym zebraniu wiejskim , a nie indywidualnie przez złożenie podpisu .
- Mieszkanka wsi Gójsk – od mieszkańców, których odwiedziła ( nie wszyscy w
tym czasie byli w domu) nie spotkała się z sprzeciwem podpisania, więc o czymś
to świadczy . Lokalizacja zakładu pogrzebowego w sąsiedztwie spowoduje to, że
po wyjściu na działkę lub podczas spotkań rodzinnych przed domem słuchać się
będą pieśni żałobnych i trzeba patrzeć na wyjeżdżające karawany. W pobliżu
również jest zlokalizowana remiza, przed którą może odbywać się festyn. Zakład
pogrzebowy może zostać zlokalizowany w innej okolicznej miejscowości .
Mieszkańcy powinni mieć ostatnie zdanie w tej sprawie, o tym nie powinni
decydować jednostkowe osoby.
–
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski – radni powinni podejmować
decyzje zgodnie z intencją mieszkańców, między innymi chociażby dlatego, że są to
nasi wyborcy i mamy ich reprezentować. Zebranie, które się odbyło do końca nie
było zgodne z prawem. Powinno się zorganizować jeszcze jedno zebranie wiejskie
w tej sprawie, skutecznie ogłosić i znając opinię mieszkańców dopiero podjąć
decyzję.
–
Pan Paprocki Tomasz –wyraźnie stwierdził, że o takich sprawach decyduje
Rada Gminy, a mieszkańcy decydują kogo wybrać na radnego .
Po skończeniu dyskusji Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski –
odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w Gójsku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowohandlowej . Przewodniczący Rady -Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie .
Na stan 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych .
„Przeciw” - 1 .
„Wstrzymało się od głosu” - 4.
Rada większością głosów podjęła Uchwałę Nr XXXII/159/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 13 porządku obrad :
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt
uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo.
Radni nie wnieśli uwag od przedstawionego projektu uchwały .
Przewodniczący Rady - Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie .
Na stan 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XXXII/160/2017 w sprawie zmiany
Statutu Gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 14 porządku obrad :
W punkcie tym Rada Gminy zapoznała się z pismami jakie wpłynęły do Rady Gminy
:
1) Od mieszkańców wsi Gójsk zawierającym wniosek dot. zorganizowania

ogólnodostępnego miejsca rekreacji w formie napowietrznych urządzeń i zestawów
do ćwiczeń siłowych ze środków pochodzących ze sprzedaży działki gruntu nr 536 w
Gójsku . Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
- Sołtys wsi Gójsk – Pan Mariusz Olewnik – poinformował, że w imieniu
mieszkańców swojego sołectwa złożył wniosek uchwalony na zebraniu wiejskim o
przeznaczeniu środków pochodzących ze sprzedaży działki przy ulicy Pogodnej w
Gójku na sfinansowanie urządzenia terenu oraz na zakup i na zamontowanie
urządzeń siłowni zewnętrznej. Prosił Radę o przychylenie się do tej prośby .
- radna - Pani Orzyńska Janina – siłownie zewnętrzne powinny być finansowane
wyłącznie ze środków funduszu sołeckiego tak jak w Szczutowie -rozpoczęte prace
w jednym roku są kończone w następnym. Nie każda miejscowość posiadania do
sprzedania nieruchomości. W innych miejscowościach, też były sprzedawane
nieruchomości komunalne i pozyskane środki wprowadzone zostały do budżetu
gminy .
- Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski – na zebraniu sołeckim w Gójsku
mieszkańcy zgłosili wniosek aby 36 tys. zł, które gmina pozyskała ze sprzedaży
działki przeznaczyć na urządzenie siłowni zewnętrznej. W ostatnich latach
pozyskano środki, że sprzedaży działki w Gójsku (36 tys. zł ) oraz nieruchomości po
byłej Gminnej Spółdzielni „SCH” (ok.450 tys. zł) plus działki przy młynie . Są to
środki sołectwa i powinny chociaż w części zostać przeznaczone na realizację
przedsięwzięć w sołectwie Gójsk .
- radny – Pan Dziarkowski Zdzisław – poparł wniosek sołtysa, należy wspierać
inicjatywy społeczne – urządzenie siłowni zewnętrznej.
- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – niezależnie w jakiej miejscowości było
sprzedawane, to środki w ten sposób pozyskane zostały wprowadzone do budżetu
gminy i rozdysponowane na realizację budżetu b.r. W niedługim czasie będzie
uchwalany budżet gminy na przyszły rok i jeśli Rada Gminy uchwali zadanie pn.
urządzenie silowi zewnętrznej w Gójsku, będzie realizowane . Idąc podobnym
tokiem myślenia, to środki jakie wpłynęły z podatku od nieruchomości z
miejscowości Słupia, powinny zostać przeznaczone
wyłącznie na realizację
przedsięwzięć w tej miejscowości . Podkreślił, że budżet jest gminny i dotyczy
realizacji zadań w gminie Szczutowo .
Rada zapoznała się z wnioskiem i przyjęła do wiadomości .
- Pismo w sprawie przyłączenia działki w miejscowości Karlewo do sieci
wodociągowej. W podjętych wcześniej uchwałach zabezpieczono środki na wydatki
inwestycyjne „Budowa wodociągu w miejscowości Karlewo” .
Do punku 15 porządku obrad:
W punkcie tym głosu nie zabierano .
Do punktu 16 porządku obrad :
W punkcie tym głosu nie zabierano .
Po realizacji powyższego punktu Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski
zarządził 15 minutową przerwę w obradach .
Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady przystąpiono do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad .

Do punktu 17 porządku obrad :
Na sesję przybył Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik .
Przewodniczy Rady – Pan Dariusz Pilarski dokonał powitania Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Następnie udzielił głosu Prezesowi Stowarzyszenia
na Rzecz Ochrony i Rozwoju Środowiska Naturalnego EKO-SKRWA Panu
Andrzejowi Gromelskiemu, który odczytał apel w sprawie podjęcia działań na
akwenach wodnych – jeziorach i rzekach . Pan Marszałek zadeklarował pomoc w tej
sprawie. Następnie zapoznał obecnych z ogólną sytuacją gospodarczą w regionie
mazowieckim oraz zapoznał z programami pomocowymi, które zostaną uruchomione
w najbliższym czasie. Zwrócił się do władz gminy o przygotowywanie projektów
zadań, żeby być przygotowanym do składania wniosków.
Do punktu 18 porządku obrad :

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia obrad XXXII Sesję Rady Gminy Szczutowo .
Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski
Protokółowała :
Celina Szczepańska

