
Or. 0002. 10. 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 XXXIV  / 2017
XXXIV Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 18 grudnia    2017 roku .

 Protokół zawiera:

1.  Uchwała  Nr  XXXIV/168/2017  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXIII/163  Rady  Gminy
Szczutowo  z  dnia  20  listopada  2017  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2. Uchwała Nr XXXIV/169/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/124/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.
w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Szczutowo . 
3. Uchwała Nr XXXIV/170/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/138/2017 z dnia 2 czerwca
2017 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego-na sfinansowanie
planowanego  deficytu  budżetowego-  wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowych  ze
środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w  związku  z  realizacją  inwestycji  pn:
„Budowa  dróg  gminnych  Karlewo-  Słupia  (  odcinek  drogi  370609W od  km 0+  000  do  km
2+298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15) Etap I – budowa odcinka drogi
370609W od km 0+000 do km 2+298,07” oraz „Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z drogami
stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie”. 
4. Uchwała Nr XXXIV/171/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Szczutowo .
5.  Uchwała  Nr XXXIV/172/2017 zmieniająca  uchwałę  Budżetową Nr  XXIV/117/2016 na  rok
2017 .
6. Uchwała Nr  XXXIV/173//2017 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem
2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków . 
7. Uchwała Nr XXXIV/174/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo
8. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr XXXIV/175/2017 .
9.  Uchwała  Nr  XXXIV/176/2017  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok . 
10.  Uchwała  Nr  XXXIV/177/2017  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 
11.  Uchwała Nr XXXIV/178/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
12.Uchwała Nr XXXIV/179/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Szczutowo na lata 2018-2023 . 
13. Uchwała Nr XXXIV/180/2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Szczutowo . 



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

odbytej w dniu 18 grudnia    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.           11:10 
                                                              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 XXXIII  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.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy   
      Szczutowo  z  dnia 20  listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
      nieruchomości  oraz zwolnień od tego podatku .
8.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/124/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w  
      sprawie    zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony  
      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie  planowanego deficytu  
      budżetu Gminy Szczutowo. 
9.   Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XXVIII/138/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w   
      sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego – na sfinansowanie 
      planowanego deficytu budżetowego – wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze 
      środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji 

 pn: „Budowa dróg gminnych Karlewo - Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000 do km 
2 +298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15 ) Etap I – budowa odcinka 
drogi 370609W od 0+000 do km 2+298,07”oraz „Budowa ulicy Polnej i Lipowej wraz z 
drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego w 
Szczutowie”.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
      Szczutowo.             

      11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXIV/117/2016  na rok 2017.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku



      oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.  
13.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo.
       1) Ewentualne odczytanie projektu WPF oraz autopoprawki
       2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
       3) Dyskusja 
       4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) 
       5) Głosowanie projektu uchwały. 
14. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
       1) Ewentualne odczytanie projektu budżetu  oraz autopoprawki
        2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej .
        3) Dyskusja 
        4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawką) 
        5) Głosowanie projektu uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
      na 2018 rok . 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
      Problemów Alkoholowych na 2018  rok . 
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
      schroniskach dla osób bezdomnych. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
      mieszkaniowym zasobem Gminy Szczutowo na lata 2018-2023 . 
19. Podjęcie uchwały  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
      mieszkaniowego zasobu Gminy Szczutowo. 

      20. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok .   
      21. Wolne wnioski. 
      22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
      23.  Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Przebieg : 

Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilarski    - dokonał otwarcia XXXIV 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 proponowany porządek
obrad XXXIV 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 poformował,  że  Rada  Gminy  będzie  obradowała   na  podstawie  otrzymanego
porządku obrad . 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół  z XXXIII 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  XXXIV  Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy – Pan Andrzej
Twardowski . Między innymi poinformował : Zaplanowane inwestycje na b.r. zostały
zrealizowane  .  W  dniu  dzisiejszym  następuje  odbiór  przydomowych  oczyszczalni
ścieków  .  Pomimo  nie  sprzyjających  warunków  atmosferycznych  (  dużo  opadów
deszczu)  inwestycja  została  zrealizowana.  Nie  dokonano  przerwania  prac  głównie
dlatego,  że  realizowano  ją  ze  środków  dotacji  .  Inwestycja  została  zrealizowana
właściwie, firma była solidna . Po świętach odbędzie się odbiór budowy ulic na osiedlu
w Szczutowie . Budowa drogi w miejscowości Słupia zostanie wykonana w 2018 r.
Odbył się przetarg dla wyłonienia firmy odbierającej odpady komunalne, do którego
przystąpiła i wygrała dotychczasowa firma EMPEGEK z Sierpca . Cena w stosunku do
bieżącego  roku  wyższa o 11 % (ok.60 tys.zł więcej  ). Szacowany koszt ok.400 tys. zł,
a  pozyskane  środki  z  odpłatności  od  mieszkańców  w wysokości  300  tys.  zł  .  Na
dzisiejszej sesji zostanie uchwalony budżet gminy na rok 2018, który będzie starał się
realizować  najefektywniej.  Ze  względu  na  realizację  inwestycji  oraz  nie  znaną
wysokość  środków pozabudżetowych będzie wymagał częstych zmian . Poczynione
zastaną  starania,  aby  zrealizować  jak  najwięcej  z  pożytkiem  dla  wszystkich
mieszkańców gminy .  Podkreślił, że w obecnych czasie kwoty zawarte w kosztorysach
dot. realizacji inwestycji są niższe od ofert   firm przystępujących do przetargu .W roku
2018  przewiduje  się  dalsze  zaciągniecie  kredytu,  aby  móc  skorzystać  ze  środków
unijnych na  realizacje  inwestycji.  Zadłużenie  gminy  nie  jest  wysokie,  ale  dochody
własne  bardzo  małe  .  Prosił  sołtysów  o  zachowaniu  rozsądku  podczas
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego aby były przeznaczane na właściwe
cele. Tegoroczne warunki pogodowe spowodowały, że wiele dróg jest nieprzejezdnych,
na naprawę których wydatkowano dodatkowe  środki  z budżetu gminy . Wniosek o
środki  unijne  na   budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  budową
kanalizacji  (duży  projekt)  nadal  jest  nie  rozstrzygnięty.  Nastąpiła  zmiana
rozporządzenia  i  termin  rozstrzygnięcia  przesunięto  do  końca  czerwca  2018  r.  Nie
powinno  się  wycofać  wniosku,  gdyż  są  to  duże  środki  ale  nie  można  realizować
inwestycji zaplanowanych w tym projekcie (np. budowy oczyszczalni przydomowych),
nadal  trzeba oczekiwać  na rozstrzygnięcie.   W dniu wczorajszym odbył się trzeci
przetarg  (  dwa  zostały  nie  rozstrzygnięte)  na  realizację  remontu  budynku   w
Szczechowie . Kosztorys inwestycji wynosi 160 tys. zł.  a najtańsza oferta  zawierała
kwotę 206 tys.  zł  ,  kolejna 250 tys. zł.,  aby rozstrzygnąć przetarg trzeba brakującą
kwotę  dołożyć  z  budżetu  gminy  (w  części  będą  to  środki  zewnętrzne  ).Pamiętać
również należy o oświacie  gminnej,  subwencja  oświata  jest  za  mała,  ok.  2  mln.  zł
należy dołożyć z budżetu gminy .  
Do przedstawione informacji radni nie zgłosili uwag . 
Do punktu 5 porządku obrad :
W  punkcie  tym  Pan  Bogdan  Kaczorowski  –  Sekretarz  Gminy   poinformował  o
sprawach jakimi zajmował się Urząd Gminy w okresie między sesjami  :
- zakończono okresowe oceny pracowników Urzędu Gminy,
- zakończono kontrolę zarządcą w Urzędzie,



-  dobiegają  do  końca  rozliczenia  decyzji  o  przyznaniu  pomocy  materialnej  o
charakterze edukacyjnym ,  
- po przeprowadzonych przetargach trwają  przygotowania i rozmowy z ofertami  w
sprawie  dostarczenia    dokumentów  do  podpisania  umowy  tj.  umowę  na  odbiór
odpadów w przyszłym roku  oraz remont budynku w Szczechowie . 
- zwrócił uwagę na dużo zapytań komorniczych w Sierpcu, są już przypadki zajęcia
zwrotu akcyzy za paliwo rolnice  oraz wiele zapytań z Sądu elektronicznego w Lublinie
– który wydaje postanowienia na podstawie wniosku firm wykupujących trudne długi .
-odbyło  się  szkolenie  pracowników  w zakresie  korzystania  z  informacji  Legalis,  z
którego  również  korzystają  jednostki  organizacyjne  .  Umowa  została  podpisana  do
końca roku 2018 – koszt 3.800 zł miesięcznie . 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 
Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacji radni nie składali .
Do punktu 7 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXIII/163/2017  Rady  Gminy
Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku odczytał Wiceprzewodniczący Rady –
Pan Zbigniew Szlomkowski . 
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 14 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV/168/2017   w  sprawie  zmiany
Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8 porządku obrad :

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska . 

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady,  radni nie zabierali głosu. 

W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady – 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 XXXIV/169/2017 zmieniającą Uchwałę Nr
XXV/124/2017 z  dnia 3 lutego 2017 r.  w sprawie zaciągnięcia  długoterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu  budżetu Gminy Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9 porządku obrad: 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały .

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady,  radni nie zabierali głosu. 

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 XXXIV/170/2017  zmieniającą uchwałę Nr
XXVIII/138/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w   sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Banku  Gospodarstwa  Krajowego  –  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu
budżetowego  –  wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowych  ze   środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn:
„Budowa dróg gminnych Karlewo - Słupia (odcinek drogi 370609W od km 0+000
do km 2 +298,07 i odcinek drogi 370622W od km 0+000 do km 2+323,15 ) Etap I –
budowa odcinka drogi 370609W od 0+000 do km 2+298,07”oraz „Budowa ulicy
Polnej i Lipowej wraz z drogami stanowiącymi ciągłość komunikacyjną w obrębie
osiedla mieszkaniowego w Szczutowie”.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10 porządku obrad :

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy
Szczutowo odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . 

W zarządzonej dyskusji głosu nie zabierano . W związku z tym 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  XXXIV/171/2017   w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 11 porządku obrad: 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/117/2016 na rok 2017
odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . 

W zarządzonej dyskusji głosu nie zabierano . W związku z tym 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  XXXIV/172/2017  zmieniającą  uchwałę
Budżetową Nr XXIV/117/2016 na rok 2017 . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 porządku obrad :

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2017
roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . 

W dyskusji radni głosu nie zabierali . 

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  XXXIV/173/2017   w  sprawie  ustalenia
wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  2017  roku  oraz  określenia  planu
finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13 porządku obrad : 
Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  przedstawiła     projekt  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo oraz   zaproponowaną przez Wójta Gminy
autopoprawkę  dokonanej w oparciu o ponowną analizę projektu .
Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu . 
Wiceprzewodniczący   Rady  Gminy  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski    zapoznał  z
Uchwałą Nr Pł. 363. 2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 29 listopada  2017  r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Szczutowo projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej,
zawierającą  opinię pozytywną z uwagami. 



Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano .
Radni nie zgłosili uwag do projektu WPF  oraz przedstawionej autopoprawki .
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy- Pan Dariusz Pilarski   poddał pod
głosowanie  jawne   przyjęcie  autopoprawki  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Szczutowo .
Skład   ustawowy   w liczbie 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14
radnych .
„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Autopoprawka została przyjęta    jednogłośnie . 
Następnie    Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  przedstawił
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo , a
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał pod głosowanie jawne .
Skład ustawowy  w liczbie  15 radnych, obecnych i  uczestniczyło w głosowaniu 14
radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXXIV/174/2017  w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo  . 
Uchwała wraz z załącznikami  stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 14  porządku obrad : 
Projekt uchwały budżetowej na rok 2018  szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy –
Pani Hanna Domagalska. Dalej przedstawiła  treść zaproponowanej przez Wójta Gminy
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2018, dokonanej  w związku ze
zmniejszeniem  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  inwestycji  pn
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” oraz w związku
z  wprowadzeniem  do  realizacji  inwestycji  pn  „Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w
miejscowości Słupia – etap I” . 
Autopoprawka   stanowi załącznik do protokołu .
Wiceprzewodniczący Rady  – Pan Zbigniew Szlomkowski   zapoznał   Radę Gminy z
Uchwałą Nr  Pł. 364.2017   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 29 listopada  2017 r.  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Szczutowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym  na 2018 rok,
zawierającą pozytywną opinię .  
Kserokopia powyższej uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
Dalej  Przewodniczący  Rady  zarządził dyskusję .
Radni nie zabierali głosu oraz nie  wnieśli   uwag do projektu uchwały budżetowej na
rok  2018 oraz przedstawionej autopoprawki .
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie
autopoprawki .
Skład ustawowy w liczbie   15 radnych, obecnych i  uczestniczyło w głosowaniu 14
radnych.



„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 14 radnych .
„Przeciw”  - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę zaproponowaną przez Wójta Gminy . 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt
Uchwały Budżetowej na rok 2018, którą Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski
poddał pod głosowanie jawne . 
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 14
radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła  Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XXXIV/175/2017  .
Uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokółu .
Po  realizacji  tego  punkty  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zarządził
przerwę w obradach . 
Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady  o godz.12:10 przystąpiono do
realizacji kolejnych punktów porządku obrad . 
Do punktu 15 i 16 porządku obrad : 
Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok oraz projekt
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok  przedstawiła  Pani  Jolanta  Rubinowska  –  Przewodnicząca  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 
W dyskusji głos zabrali : 
– radny - Pan Tomasz Paprocki  - pytał o wysokość niewykorzystanych środków  z
roku  2017  oraz  proponował  uwidocznienie  w  gminnych  programach   wysokości
środków przeznaczonych na realizację  poszczególnych zdań .
–  Przewodnicząca GKRPA - Pani Rubinowska Jolanta –zaplanowano środki na
realizację  zadań  w wysokości  ubiegłego  roku,  zgodnie  z  ustawą  o  wychowaniu  w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie . Trudno jest przewidzieć wysokość środków na poszczególne zadania. W
obecnym czasie nie wiadomo w stosunku do ilu  osób będą   podejmowane czynności
zmierzające  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  nich  obowiązku  poddania  się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w szczególności badania przez biegłych
sądowych, opłaty sądowe. Nie znane są  koszty  związane  z wynagrodzeniem osoby
prowadzącej punkt konsultacyjny w zakresie terapii uzależnień w Szczutowie .
Innych uwag nie zgłoszono . 
 Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, a
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie .
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 12
radnych ( od tego punkty nie nieobecna radna – p. Anna Komorowska oraz radny – p.
Damian Tłuchowski ) .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .



„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada   jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV/176/2017  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok, a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski
poddał pod głosowanie . 
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 12
radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV/177/2017  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 17 porządku obrad: 
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew
Szlomkowski .
Do projektu uchwały, radni nie wnieśli uwag .
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie
Rady . 
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 12
radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/178/2017 w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 18 porządku obrad :
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu  gospodarowania
mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Szczutowo  na  lata  2018-2023  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . 
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag . 
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski – poddał pod głosowanie . 
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 12
radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV/179/2017  w  sprawie  przyjęcia



wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Szczutowo na lata 2018-
2023 .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 19 porządku obrad : 
Projekt  Uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Szczutowo odczytał Wiceprzewodniczący Rady – pan
Zbigniew Szlomkowski . 
W związku z tym, że radni nie zgłosili  uwag Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski poddał pod głosowanie .
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 12
radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIV/180/2017  w  sprawie  zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 20 porządku obrad :
W punkcie tym Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy na 2018 rok . 
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 12
radnych . 
„Za” przyjęciem  głosowało – 12 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady Gminy na 2018 rok . 
Powyższy plan  stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 21 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
– radny – Pan Tomasz Paprocki – sprawa usuwania odpadów komunalnych dotyczy
wszystkich mieszkańców . Nie spełniamy warunków jakościowych i ilościowych oraz
finansowych  .  Pytał  czy  jest  akt  prawny  –  rozporządzenie  ,  które  reguluje  sprawę
jakościową odpadów ? Czy tylko te sprawy reguluje odbiorca odpadów ?
– Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – wyjaśnił :sprawa finansowa – ile
zbierzemy środków tyle powinniśmy ponosić kosztów. Jednak cały czas dokładamy z
budżetu gminy .Wpływ ze składek wynosi 300 tys. zł , a wydatki 400 tys. zł, przy tej
ofercie  wykonawcy -  którą  musimy przyjąć  -  100 tys.  zł  trzeba  dołożyć z  budżetu
gminy  .  Nie  możemy  mówić  o  jakości  usług  jak  jest  niska  stawka  odpłatności
:segregowane 7 zł od osoby, niesegregowane 12 zł  od osoby .  Na podstawie ustaw
gmina  ma  obowiązek  osiągnięcia  wymaganych  poziomów  recyklingu  i  odzysku
odpadów  .  Konsekwencją  nie  wykonania  tego  obowiązku  jest  opłata  –  kara,  po
uprzedniej  kontroli  nalicza  przez  WIOŚ  .  Pracownicy  Urzędu  w  terenie  podczas
odbioru  odpadów   kontrolują  segregację  przez  poszczególnych  właścicieli
nieruchomości . W warunkach  przetargu określono, że jeżeli wykonawca doprowadzi



do takiego stanu, że osiągniemy  poziom recyklingu, to nie będzie poddany karze, która
w przypadku odwrotnym zostanie nałożona w trybie administracyjnym .  Motywuje się
w ten sposób odbiorcę  do odzyskiwania odpadów ze zmieszanych śmieci na sortowni .
Trzeba się liczyć z tym, że przy zachowaniu obecnych stawek trzeba dołożyć środków
finansowych   z  budżetu  gminy  .  Na  podstawie  ustawy  utrzymujemy,  że  mamy
obowiązek odbierać, a mieszkańcy wystawiać odpady  do obioru . Potwierdzeniem tej
tezy byłby Sądu Administracyjnego wyrok w sprawie jednego mieszkańca (  od 1,5
roku nie  ma  rozstrzygnięcia).  Odkąd Urząd Skarbowy prowadzi  egzekucję  jest  ona
skuteczna, bardziej niż przy podatkach . 
– Pan  Tomasz  Paprocki  –  stwierdził,  dlaczego  się  godzimy  na  wersję  dotyczą
kwestii  jakościowej  odpadów przedstawioną  przez  wykonawcę  tej  usługi,   nie  ma
żadnej weryfikacji. Od uznania jednego człowieka zależy kwestia oceny tych odpadów,
z którą nie muszą się zgadzać właściciele nieruchomości  . 
– Sekretarz Gminy – wykonawca usługi ocenia właściwościowi odpadów. Jedyną
konsekwencją jest, że w przypadku gdy nie uzyska wymaganego poziomu recyklingu
musi się liczyć z tym iż może zostać nałożona kara zgodnie z umową .
Do punktu 22 porządku obrad : 
W punkcie tym głosu nie zabierano .
Do punktu 23 porządku obrad:
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad   Przewodniczący  Rady  –  Pan
Dariusz  Pilarski  dokonał  zamknięcia   obrad  XXXIV   Sesję  Rady  Gminy
Szczutowo . 

Protokółowała :                                                                     Przewodniczący Rady   
Celina Szczepańska                                                                                        
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 


