
Or. 0002. 9. 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 XXXIII  / 2017
XXXIII Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 20 listopada   2017 roku .

 Protokół zawiera:
1. Uchwałę  Nr  XXXIII/161/2017  w  sprawie  przyjęcia  ”Rocznego  programu  współpracy

Gminy Szczutowo na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.  

2. Uchwałę Nr XXXIII/162/2017 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w
Szczutowie. 

3. Uchwałę  Nr  XXXIII/163/2017  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

4. Uchwałę Nr XXXIII/164/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych. 

5. Uchwałę Nr XXXIII/165/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok. 

6. Uchwałę  Nr   XXXIII/166/2017  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń
wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo.  

7. Uchwałę Nr XXXIII/167/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie
ścieków na terenie Gminy Szczutowo. 



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

odbytej w dniu 20 listopada     2017 roku .
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył : Wiceprzewodniczący Rady Gminy  – Pan Dariusz Pilarski   .
Protokołowała : Celina Szczepańska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy .

                                                              Sesję rozpoczęto o godz.           11:05 
                                                              a zakończono     o godz.            12:50
                                                              Stan radnych                                - 15
                                                              Obecnych                                     - 14
                                                              Procent frekwencji                       - 93

Obecność  radnych,  sołtysów   i  zaproszonych  gości  przedstawiają  załączone  do
protokołu listy obecności . 

Uchwalony porządek obrad  :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

      2.  Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 
3.  Przyjęcie protokołu  z XXXII   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 stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo w roku szkolnym
     2016/2017.   
8.  Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016 .  
9.  Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo na 2018 rok z 
     organizacjami  pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  ustawy z
     dnia 24 kwietnia   2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w 
      Szczutowie . 
11. Uchwalenie wysokości podatków, opłat lokalnych i zwolnień podatkowych na rok 
      2018 . 
    1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości oraz zwolnień z 
         tego  podatku;
    2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
        transportowych ; 
   3)  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta przyjmowanej do 
        obliczenia  podatku rolnego na 2018 rok .
   4)  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży  drewna 
        przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok .     
 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń wodociągowych
       na  terenie Gminy Szczutowo.
 6)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie ścieków
      na terenie Gminy Szczutowo.   



12. Wolne wnioski. 
      13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
      14. Zakończenie obrad XXXIII  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Przebieg : 

Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilarski    - dokonał otwarcia XXXIII Sesji Rady
Gminy. Przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości wg listy obecności .
Na  podstawie  listy  obecności  radnych  stwierdził,  że  obrady  XXXIII  Sesji  są
prawomocne . 
Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan Dariusz  Pilarski   poinformował,  że  porządek  obrad
XXXIII Sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję .Dalej poinformował,
że  na  podstawie  art.20  ust.5  ustawy  o  samorządzie  gminnym  wprowadził  do
porządku  obrad  w  punkcie  11  :  podpunkt  5)  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń  wodociągowych  na  terenie  Gminy
Szczutowo”  oraz podpunkt 6) ”Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo”.    Zapytał czy są
uwagi do zaproponowanego porządku obrad sesji. W związku z tym, że uwag nie
zgłoszono poddał pod głosownie wprowadzenie do porządku obrad :

 - podpunktu 5 . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .

 „Za” głosowało 14 radnych ,.

„Przeciw” - 0 .

 „Wstrzymało się od głosu” - 0.

- podpunktu 6 .

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
 „Za” głosowało 14 radnych .

„Przeciw” - 0 .

 „Wstrzymało się od głosu” - 0.

Rada  jednogłośnie  wprowadziła  do  porządku  obrad  w punkcie  11  :  podpunkt  5)
„Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń
wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo”  oraz podpunkt 6) ”Podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy
Szczutowo”.

Następnie    poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku  obrad  XXXIII  Sesji  z
uwzględnieniem wnioskowanych zmian  .

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .

„Za” głosowało - 14 radnych .



„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .  

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół z XXXII   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 – 14 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało – 14 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 :
Sesja najważniejsza w roku ze względu na uchwalanie wysokości podatków i opłat
lokalnych na rok następny. Podziękował radnym, sołtysom za realizację funduszu
sołeckiego, zostało jeszcze do realizacji jedno sołectwo.  Obecny rok jest wyjątkowy
obfitujący w opady deszczu,  dużo środków finansowych pochłonęły  naprawy dróg,
zakupy  przepustów,  kopanie  rowów  .  Dobiega  końca  budowa  oczyszczalni
przydomowych w miejscowości  Karlewo  .  Pomimo nie  sprzyjających  warunków
pogodowych jest realizowana, ponieważ musi zostać zakończona  w b.r.  ze względu
na  to,  że  jest  współfinansowana  z  funduszy  ochrony  środowiska  .  Tematem
dzisiejszej sesji między innymi  jest informacja o stanie gminnej oświaty i w związku
z tym należy pamiętać, że z budżetu gminy do oświaty dokładamy ok. 2 mln. zł . W
przyszłym  roku  wpłynie  subwencji  o  20  tys.  zł  mniej,  a  od  m-ca  kwietnia
zaplanowana jest   5% podwyżką wynagrodzeń  dla  nauczycieli.  Rada Gminy od
stycznia  przyszłego   roku  nie  będzie  posiadała  kompetencji  do  uchwalania
odpłatności za wodę i ścieki, taryfy zatwierdzać będzie nowa instytucja Państwowe
Gospodarstwo „Wody Polskie”.  Sytuacja  w realizacji  inwestycji  jest  nie ciekawa,
ponieważ ceny w kosztorysach są zaniżone ,  a odpłatności  za roboty  budowlane
poszły w górę . Nie było  możliwości wyłonienia wykonawcy na realizacji inwestycji
w miejscowości Szczechowo , ponieważ kosztorys przewiduje kwotę w wysokości
160 tys. zł , a oferty przewidują realizację za  ok.200  tys. zł . W związku z tym dwa
przetargi zostały unieważnione , obecnie zostanie ogłoszony trzeci .  
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 : Kierownicy Referatów realizują kontrole
zarządczą oraz realizowana jest  ocena pracowników .  Trwa wydawanie decyzji  o
przyznaniu  środków  na  zakup  pomocy  dydaktycznych.  Odbywa  się  duże
zainteresowanie wymianą dowodów osobistych, podkreślił, że wiele dowodów traci



ważność  na co należy zwrócić  uwagę .  Przygotowywany jest przetarg  na  wybór
wykonawcy  odbioru  odpadów  komunalnych  na  terenie  Gminy  Szczutowo  .
Przypomniał, że bieżący rok jest ostatni o ubieganie się o przyznanie wcześniejszej
emerytury   rolnikom,  od 1  stycznia  2018 r.  przestaję  obowiązywać ustawa.  Jeśli
rolnik nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego  - uzyskać prawo do
wcześniejszej emerytury, jeżeli: osiągnął wiek 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat
w przypadku mężczyzn, podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu przez okres
co najmniej 30 lat, zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
Do punktu 6 porządku obrad :
Interpelacje składali : 

– radny – Pan Tomasz Paprocki- prosił o interwencję w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w sprawie drogi w Mościskach . Po wystąpieniu w obecności 
Marszałka Województwa Mazowieckiego częściowo wykonano prace na 
drodze . Mieszkańcy wsi Mościska od 5 lat oczekują na zajęcie się  drogami w 
sposób właściwy .

– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – wniosek w powyższej sprawie 
zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu. 

Do punktu 7 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zapytał  radnych,  czy  są  uwagi  do
otrzymanych  informacji  o  analizie  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez
Wojewodę Mazowieckiego,  Urząd Skarbowy w Sierpcu,  Przewodniczącego Rady
Gminy Szczutowo, Wójta Gminy Szczutowo. 
Informacje stanowią załączniki do protokołu . 
Radni nie złożyli uwag do przedłożonych informacji . Przewodniczący Rady 
przyjęcie informacji poddał pod głosowanie . 
„Za” przyjęciem głosowało 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Informacje zostały przyjęte . 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Informację  o  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Szczutowo  w  roku  szkolnym
2016/2017  Rada Gminy Szczutowo przyjęła bez uwag . 
„Za” przyjęciem głosowało 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Informacja stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 9 porządku obrad : 
W związku z brakiem uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy
Szczutowo na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których
mowa  w  art.3  ust.3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie” Wiceprzewodniczący – Pan Zbigniew Szlomkowski
odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod
głosowanie. 
Na stan 15 radnych , 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  XXXIII/161/2017  w sprawie przyjęcia
„Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Szczutowo  na  2018  rok  z
organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.3  ust.3
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 9 porządku obrad: 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zapytał  radnych,  czy  są  uwagi  do
projektu Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie . Wobec braku uwag
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały ,
a Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych , 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  XXXIII/162/2017  w sprawie  nadania
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 10 porządku obrad: 
1) Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku odczytał Wiceprzewodniczący Rady –
Pan  Zbigniew  Szlomkowski  .  Zawarte  w  projekcie  uchwały  stawki  zostały
zaproponowane przez Komisje Rady Gminy .
Radni nie wnieśli uwag . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  głosowanie  projekt
uchwały.
 Na stan 15 radnych, 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  XXXIII/163/2017 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
2) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
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 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr  XXXIII/164/2017 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
3) Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował, że wszystkie Komisje
zaopiniowały  obniżenie  średniej  ceny  skupu  żyta  mającą  zastosowanie  przy
obliczeniu   podatku  rolnego  z  kwoty  52,49   zł  za  1  dt  do  kwoty  47  zł  /  1  dt.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał projekt uchwały
w  tej  sprawie.  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski   –  poddał  pod
głosowanie .
Na stan 15 radnych , 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 XXXIII/165/2017  w sprawie obniżenia
średnie ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia  podatku rolnego na 2018
rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
4) W związku z opinią wszystkich Komisji w sprawie nie obniżenia średniej ceny
sprzedaży  drewna  przyjmowanej  do  obliczenia  podatku  leśnego,  ogłoszoną  w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 20 października 2017
r.  w  sprawie  średniej  ceny  sprzedaży  drewna,  obliczonej  według  średniej  ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017,
poz.963  z  dnia  20  października  2017  r.)  w  kwocie  197,06   zł  za  1  m  ³,
Przewodniczący Rady – Pan  Dariusz Pilarski  wniosek  poddał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” nie obniżaniem średniej ceny  drewna głosowało  -14 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
Rada  jednogłośnie    postanowiła,  że  średnia  cena  sprzedażny  drewna  mająca
zastosowanie przy obliczaniu  podatku leśnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej
ceny  sprzedaży  drewna,  obliczonej  według  ceny  drewna  uzyskanej  przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 963 z dnia 20
października 2017 r.) w kwocie  197,06  zł za 1 m ³ stanowić będzie podstawę do
obliczania podatku leśnego w 2018 roku . 
5)  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski   odczytał  projekt
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń  wodociągowych  na
terenie  Gminy  Szczutowo,  zawierający  stawkę  zaopiniowaną  przez  wszystkie
Komisje Rady .  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  – projekt uchwały
poddał pod głosowanie . 
Na stan 15radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych. 
„Przeciw”- 0.
„Wstrzymał się od głosu” – 0 . 
Rada  jednogłośnie    podjęła  Uchwałę  Nr   XXXIII/166/2017   w  sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń  wodociągowych  na  terenie  Gminy
Szczutowo .



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
5)  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  odczytał  projekt
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i  oczyszczanie  ścieków  na
terenie Gminy Szczutowo, zawierający stawki taryf   proponowane przez wszystkie
Komisje .  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski projekt uchwały  poddał pod
głosowanie Rady .
Na stan 15 radnych ,obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymał się od głosu” -0  radny .
Rada  jednogłośnie    podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIII/167/2017   w  sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i  oczyszczanie  ścieków  na  terenie  Gminy
Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
   Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie
wniosek o pozostawieniu inkasa dla sołtysów na poziomie roku bieżącego – 10 % , o
pozostawieniu dziennej stawki opłaty targowej w dotychczasowej wysokości  oraz o
nie wprowadzaniu  opłaty od posiadania psa.  
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 14 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
 Rada Gminy jednogłośnie postanowiła pozostawić inkaso dla inkasentów (sołtysów)
należności  pieniężnych  pobieranych  w  formie  podatku  rolnego,  leśnego,  od
nieruchomości na poziomie roku bieżącego -10 % o pozostawieniu dziennej stawki
opłaty targowej w dotychczasowej wysokości  oraz o nie wprowadzaniu  opłaty od
posiadania psa.
Do punktu 12 porządku obrad 
W punkcie tym głos zabrali : 
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował, że w sesji uczestniczą
przedstawicielki mieszkańców wsi Gójsk, które przedstawią  podjęte   na   zebraniu
stanowisko  dot.   wydzierżawienia  budynku gminnego z  przeznaczeniem na dom
pogrzebowy w miejscowości Gójsk  . 

– Mieszkanka Gójska – pytała Radę,  dlaczego podjęła uchwałę o przeznaczeniu
budynku  gminnego  w  Gojsku  na  zakład  pogrzebowy  ,  skoro  wcześniej
planowano   wykorzystać  budynek  na  zorganizowanie  świetlicy  wiejskiej.
Mieszkańcy  oczekiwali,  że  jak  będą  środki,  to  budynek  zostanie
wyremontowany i powstanie świetlica , z której będzie korzystała młodzież,
dzieci  i  osoby  starsze.   Mieszkańcy  nie  sprzeciwiają  się   powstaniu  domu
pogrzebowego , ale jego lokalizacji . Odpowiednim miejscem byłyby okolice
cmentarza. Na spotkaniu Pan Wójt Gminy poinformował , że to Rada podjęła
taką decyzję, którą  prosiła o ponowne rozpatrzenie sprawy .

– Radny – Pan Dziarkowski Zbigniew – poinformował, że Rada Gminy podjęła
uchwałę o wydzierżawieniu nieruchomości z przeznaczeniem na działalność
usługowo-handlową , a nie na organizację domu pogrzebowego . 



–  Radny – Pan Tylus Andrzej – nie głosował za podjęciem uchwały w sprawie
wydzierżawienia  nieruchomości  (w  tym  punkcie   był  nieobecny  )jednak
obecnie  zastanawia  się  z  jakich  środków  mieszkańcy  chcą  finansować
funkcjonowanie  świetlicy.  Poinformowano nas,  że  z  budżetu dołożyliśmy 2
mln. zł do oświaty, subwencja oświata zmniejszona i skąd wziąć jeszcze środki
na utrzymanie świetlicy.

– Mieszkanka  Gójska  Pani  Cichocka  E.  -  radni  zostali  wybrani  przez
mieszkańców i  podejmując decyzję powinni słuchać ich głosu .  Dalej  pytał
jakie  środki  oczekują  pozyskać  do  budżetu  gminy  z  dzierżawy
nieruchomości .Zdaniem jej wydzierżawienie budynku na okres 5 lat równa się
z przejęciem własności przez dzierżawcę  .Uważa, że jeżeli ktoś wydzierżawi
oraz  duże kwoty zainwestuje, to po 5 latach rezygnując z dzierżawy gmina
będzie  musiała  dzierżawcy  dopłacić.  Podobnie  było  z  budynkiem apteki  w
Gójsku, jakie środki  wpłynęły ze sprzedaży budynku . Fundusz sołecki nie był
przeznaczany  na  zagospodarowanie  budynku,  ponieważ  była  rozpoczęta
budowa drogi i oświetlenia w Gójsku  . 

– Pan Paprocki Tomasz – radny – pomysł o zagospodarowanie budynku powstał
jeszcze  za  czasów  poprzedniego  Wójta,  również  był  radnym  Rady,  która
zadecydowała  o  wydzieleniu  budynku  i  przeznaczeniem  na  działalność
kulturalno  –  oświatową  .  Od  wielu  lat  budynek  niszczeje  i  nie  widzi
aktywności mieszkańców w sprawie jego zagospodarowania . 

– Pani Bońkowska Zuzanna – była również wnioskodawcą, aby nieruchomość
została  wydzielona  i  przeznaczona  na  działalność  kulturalno-oświatową  w
Gójsku  tzn.  miała  na  myśli  pozyskanie  środków  zewnętrznych  i
wyremontowanie budynku  oraz przeniesienie biblioteki z remizy, aby każdy
mógł  przyjść,  młodzież,  dzieci   również  osoby  starsze  by  mogły  z  niej
korzystać . Obecna lokalizacja biblioteki na pietrze uniemożliwia korzystanie
przez  osoby  starsze  .  Biblioteka  powinna  być  otwarta  po  południu,  kiedy
młodzież  wraca  ze  szkoły  średniej  .  Z  biblioteki  otwartej  w  godzinach
porannych tj.  do  godz.  12  -tej  nie  mają  możliwości  korzystania   dzieci  ze
szkoły   podstawowej  ani   ze   szkół  średnich  .   Na  początku  kadencji
skierowano do Rady pismo w tej sprawie, które  zostało odrzucone. To nie jest
brak  aktywności  tylko  rozsądne  wyjście  z  sytuacji.  Modernizacji  budynku
można  dokonać  oszczędnie  jak  najtańszym  kosztem,  sposobem
gospodarczym .   Praca bibliotekarki powinna być od godz. 12 – tej do 20 -tej
oraz w soboty. Należało pozyskać środki ,w co  była gotowa  się zaangażować.
Obecnie  nie  opowiada  się  po  żadnej  stronie,  gdyż  nie  chce  aby  ją
wykorzystywano w jakieś kampanii. Na pewno w centrum wsi taka świetlica
by się przydała . 

– Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  obejmując  stanowiska  Wójta
budynek,  w  którym jest   apteka  był  już  wydzierżawiony   i  była  to  dobra
decyzja, ponieważ   dzierżawca budynek wyremontował oraz zagospodarował ,
w przeciwnym razie   budynek uległ  by dewastacji  .  Obecnie apteka służy
mieszkańcom . Inna była rzeczywistość 4 lata temu, nie było planów odnowy



wsi  .  Na  chwilę  obecną,  są  poniesione  nakłady  finansowe   w  zakresie
modernizacji   remizy  i  zagospodarowania  placu  wokół  niej  ze  środków
odnowy wsi .  W związku z tym, że funkcjonują w niej biblioteka, związek
emerytów, straż daje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.   Zgodnie
z wydanym rozporządzeniem w tej  sprawie  jedynym budynkiem na terenie
gminy , który spełnia warunki do dofinansowania w ramach odnowy wsi jest
remiza w Gójsku . W przypadku, gdy nie byłoby działalności biblioteki i koła
emerytów nie byłoby możliwości złożenia wniosku o dotację . Na pytanie jakie
korzyści  będzie  osiągać  gmina  ,  może  odpowiedzieć  dopiero  po  odbyciu
przetargu  .  Nie  można  pracownikowi  na   krótko  przed  emeryturą,  osobę
niepełnosprawną  dojeżdżająca   z  Sierpca  często  rowerem,  ponieważ  brak
autobusów kursowych,  wyznaczać    pracę  w godzinach popołudniowych lub
w wolne dni, trzeba by go zwolnić .

– Pan  Tomasz  Paprocki  –  bywa  w  takich  miejscach,  że  szkoły  dawno  nie
istnieją , a budynki „żyją” i są utrzymywane przez społeczność , a z budżetu
gminy  nie  są  dokładane  żadne  środki  .  Społeczności  stworzyły  komitety,
stowarzyszenia i środki pozyskują z rożnych  źródeł .  Wypowiadał się za tym ,
aby  coś  powstało  w  tym budynku  ,  ale  jest  przeciwny   utrzymywaniu  ze
środków  budżetu  gminy,   gmina  ma  inne  zadania  .   Dlaczego  nie  ma
aktywności społecznej od tylu lat. 

–  Pan  Dziarkowski  Zbigniew  –  wykorzystując  prywatne  doświadczenie,
dlaczego w ciągu trzech lat obecnej kadencji Przewodniczący Rady nie zdobył
środków na zagospodarowanie tego budynku . 

– Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  –  przewodniczący  rady  nie
pozyskuje środków unijnych tylko gmina . Społeczność, Rada Gminy nie ma
możliwości  wystąpienia o środki , natomiast  mogą stowarzyszenia . 

– Pan  Dziarkowski  Zbigniew  –  „chodzą  słuchy”  ,że  przeciwko
Przewodniczącemu Rady zostały wszczęte sprawy i w związku z tym radni
tracą do niego zaufanie . 

– Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  –  wyjaśnił,  że  są  to  sprawy
prywatne . 

– Mieszkanka Gójska – Pani  Cichocka E.  -  prosiła  Radę ,  aby ponownie się
zastanowiła i wzięła pod uwagę opinię mieszkańców wsi . Należy wziąć pod
uwagę fakt, że obecnie nie ma środków ale w przyszłości może być lepiej i
mogą  być.  Zaznaczyła,  że  w miejscowości  Gójsk  wszystkie  nieruchomości
zostały  sprzedane,  jest  to  jedyny  budynek  komunalny,  który  może  służyć
mieszkańcom .  

– Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski  –  lepiej  będzie  w samorządach w
których powstają duże zakłady . Prawdopodobnie na terenie naszej gminy nie
powstanie  żaden  zakład  przemysłowy,  który  zwiększyłby  dochody  gminy  .
Brak  zakładów  przemysłowych  oraz  ubywanie  mieszkańców  gminy  nie
stanowią przesłanek do zwiększania budżetu gminy .  Zmodernizowana remiza
oraz  zagospodarowany  teren  wokół  niej  zgodnie  z  projektem  w  pełni
zabezpieczy potrzeby mieszkańców Gójska . Należy pamiętać, że na terenie



gminy  są  inne  miejscowości,  które  oczekują  na  realizację  zadań  .  Radni
rozumieją,  że  realizowane  są  zadania,  na  które  można  pozyskać  środki
zewnętrzne .  Do Programu Odnowy Wsi  została  wybrany obiekt  remizy w
Gójsku , ponieważ spełnił wszystkie kryteria . 

– Radny – Pan Tomasz Paprocki – podkreślił, że nie wie jak długo Wójt Gminy
może się  wstrzymać z  realizacją  uchwały oraz jakie  byłyby  skutki  jej  nie
wykonania . Radni  zastanowili się przed  głosowaniem  za podjęciem uchwały
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości .

– Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski – w związku z tym, że jest w
posiadaniu  protokołu  z  zebrania  mieszkańców   zawierającym  sprzeciw
wydzierżawianiu nieruchomości na zakład  pogrzebowy, a nie ma wniosku o
uchyleniu  podjętej  uchwały  proponował  przegłosowanie  stanowiska  Rady  ,
aby Wójt Gminy wstrzymał się z realizacją uchwały do następnej sesji .  

–  Radny – Pan Andrzej Tylus – formalnie nie ma  wniosku o uchyleniu uchwały
i jest przeciwko głosowaniu jakiekolwiek stanowiska Rady .

– Radny-  Pan  Adam  Maśka  –  radni  wypowiedzieli  się  w  tej  sprawie  na
poprzedniej sesji podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie
na  działalność  usługowo  -  handlową  .  W  związku  z  tym  sprawę  należy
zakończyć i uchwałę realizować .

– Pani Bońkowska Zuzanna – poinformowała, że jeżeli jest sensowna propozycja
rozbudowy remizy , budynku ogólnodostępnego w Gójsku to prawdopodobnie
poprzednie stanowisko Rady (uchwała) pozostanie do realizacji . 

–  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski – proponował, aby do następnej
sesji złożyć wniosek o uchyleniu podjętej uchwały i dalej wstrzymać się z jej
realizacją . 

–  Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski – nie można stawiać go w takiej
sytuacji,  że  dalej  ma  się  wstrzymać z  realizacją  uchwały  .  Na spotkaniu  z
mieszkańcami  Gójska  wyraźnie  wyjaśnił,  że  wstrzymuje  się  z  realizacją
uchwały i oczekuje  na wniosek do kolejnej sesji . Skoro nie ma w porządku
obrad  sesji  punktu  dot.  uchylenia  podjętej  uchwały,   to  zgodnie  z  prawem
zobowiązany jest do wykonania uchwały i po sesji przystąpił do  rozpisania
przetargu na wydzierżawienie nieruchomości w Gójsku . 
Przewodniczący  Rady  zakończył  dyskusję  w  tym  temacie  i  przystąpił  do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad .

Do punktu 13 porządku obrad : 
W punkcie tym głosu nie zabierano . 
Do punktu 14 porządku obrad : ,
W związku  z  wyczerpaniem porządku  obrad   Przewodniczący  Rady  –  Pan
Dariusz  Pilarski  dokonał  zamknięcia   obrad  XXXIII   Sesję  Rady  Gminy
Szczutowo . 

Protokółowała :                                                                     Przewodniczący Rady   
Celina Szczepańska                                                                                        
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 



 


