
Or. 0002. 6. 2018

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 XL / 2018
XL Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 4 czerwca   2018 roku .

 Protokół zawiera:
1. Uchwała Nr XL/198/2018  zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na

rok 2018 . 



P R O T O K O Ł    N r   XL/ 2018
Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu  4 czerwca 2018 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.           10:03  
                                                              a zakończono     o godz.            10:50
                                                              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 XXXIX  Sesji Rady Gminy.
4.  Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
5.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok
     2018.
6. Wolne wnioski. 
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski .
8. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Szczutowo.

P r z e b i e g :
Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilarski    - dokonał otwarcia XL  Sesji Rady
Gminy. Przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości wg listy obecności .
Na  podstawie  listy  obecności  radnych  stwierdził,  że  obrady  XL  Sesji  są
prawomocne . 
Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poinformował,  że  proponowany
porządek obrad XL Sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję . Zapytał
czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad sesji.
 W związku z tym iż nie wniesiono uwag poinformował,  że Rada Gminy będzie
obradowała  na podstawie otrzymanego  porządku obrad . 
Do punktu 3 porządku obrad : 
Protokół  z XXXIX 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  (nieobecny  radny  –  Pan
Tomasz Paprocki  ) . 
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z  XXXIX Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Interpelacje złożyli radni :  
- Pan Janusz Brodziński – wnioskował o zmianę miejsca ustawienia znaku z nazwą
miejscowości Słupia . Obecnie ustawiony jest w środku działek,  a powinien być
zlokalizowany na początku miejscowości  Słupia ,  jak się  kończy wieś  Karlewo.
Dalej prosił o obcięcie  krzaków przy drodze od harcówki w stronę Słupi.   W dniu 3
kwietnia b.r. prosił Pana Wójta o naprawę drogi w miejscowości Słupia za pomoc
równiarki, do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane  . 
- Pan Zbigniew Dziarkowski – wnioskował o usunięcie starych drzew  topoli, które
powinny zostać usunięte przed remontem drogi w Gójsku . 
- Pan Zbigniew Szlomkowski – wnioskował o naprawę równiarką drogi dojazdowej
do pól w Starej Woli ( w kierunku posesji p. R. Szulca) . 
-  Wójt  Gminy  -  Pan  Andrzej  Twardowski  –  poinformował  :  znaki  drogowe  w
miejscowości  Słupia  są  ustawione  tymczasowo,  po  zakończeniu  budowy  drogi
zastaną zlokalizowane w stałych miejscach,  zgodnie z projektem organizacji ruchu .
Do punktu 5 porządku obrad:
Projekt  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Budżetowa  na  rok  2018  przedstawiła
Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  .  Między  innymi  poinformowała,  że
zwiększa się środki na realizację  przebudowy dróg :  Dąbkowa Parowa – Blizno
oraz Grabal – Cisse .  Natomiast  zmniejsza się środki przeznaczone na realizację
inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo
oraz  ochotnicze  straże  pożarne  .  Zgodnie  z  decyzją  Wojewody  Mazowieckiego
również  zwiększa  się  środki   na  realizację  zadań  z  zakresu  wychowania
przedszkolnego.  
-  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  do  przetargu  na  przebudowę  dróg
Dąbkowa Parowa – Blizno oraz Grabal  -Cisse złożył  ofertę   jeden wykonawca i
zaoferował cenę za wykonie wyższą od  zabezpieczonych  środków budżecie gminy .
Na  przebudowę dróg :  Grabal – Cisse wyższą o 96 tys. zł,  Dąbkowa Parowa –
Blizno  wyższa o 59 tys. zł . Trzeba było  podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu
lub rozstrzygnąć przetarg i  zwiększyć środki  na realizację inwestycji.  Brano pod
uwagę  występujące   niebezpieczeństwo,  że  w  drugim  przetargu  ceny  mogą
wzrosnąć. 
Otrzymaliśmy  dotację  na  realizację  inwestycji  z  zakresu  gospodarki  wodno  –
ściekowej  w  wysokości  75  %  kosztów,  została  podpisana   umowa  .  Realizacja
inwestycji  nastąpi  w  ciągu  2  lat.  W  ramach  tego  zadania  zostaną  wykonane
przydomowe oczyszczalnie ścieków w Mościskach oraz kanalizacja w miejscowości
Agnieszkowo .W związku z tym proponuje się przesunięcie środków przeznaczonych
na budowę przydomowych oczyszczalni  w miejscowości  Mościska   na realizację
przebudowy  dróg  oraz   zmniejszenie  dotacji  na  zadania  w  zakresie  ochrony



przeciwpożarowej - środków przeznaczonych na zakup samochodu dla OSP .  Po
zakończeniu   w/w  inwestycji  planuje  się  realizować  budowę  kanalizacji  w
miejscowości  Blinno .  W zakresie  realizacji  inwestycji  na terenie   gminy,  znając
realia naszego budżetu, nie mamy się czego wstydzić.  Zadłużenie budżetu gminy
również jest bezpieczne .  
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni głosu nie zabierali . 
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  XL/198/2018  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XXXIV/175/2018 na rok 2018 . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 6 porządku obrad :
W punkcie tym głos zabrali :
1)  Sekretarz  Gminy  –  Pan  Bogdan  Kaczorowski  –  poinformował,  że  do  Urzędu
Gminy  wpłynęło  podanie  w sprawie  zakupu działki  rolnej  w Gójsku.  Działka  ta
przylega do gruntu szkolnego. Położona jest  w planowanej   strefie aktywności, na
której  nie przewiduje się  urządzenia. Ponieważ  wcześniej  granicę wyznaczał rów ,
kształt działki jest nieregularny.  
-  Pan Pilarski Dariusz – jest to niewielka działka, o  powierzchni  3 ary . Warto by
przed sprzedażą  wyrównać granice działki, aby powstał prosty kształt . 
- Sekretarz Gminy – wnioskodawca obecnie użytkuje tę działkę.  Kształt jej stanowi
trójkąt .
- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski -prosił Radę o zajęcie stanowiska  sprawie
rozpoczęcia  procedury  dot.  sprzedaży  tej  działki.  Istnieje  obawa,  że  po
przygotowaniu do sprzedaży nieruchomości   wnioskodawca może zrezygnować z
zakupu, ponieważ uzna iż cena jest za wysoka .
Rada  Gminy  uznała,  że  powinno  się  wszcząć  procedurę  dot.  sprzedaży  działki
dopiero  po  uprzednim  poinformowaniu   o  przybliżonej   cenie  i  uzyskaniu
zapewnienia od  wnioskodawcy o jej zakupie .
2)  Sekretarz  Gminy  –  Pan Bogdan  Kaczorowski  –  informował,  że  na  podstawie
Rozporządzenia  od  1  lipca  2018  r.   zostały  obniżone  o  20  %  wynagrodzenie
zasadnicze  wójtów .  Wynagrodzenie  wójta  składa  się  pensji  zasadniczej,  dodatku
funkcyjnego , dodatku za wieloletnia pracę i dodatku specjalnego . Decyzję o tym ,
ile  wójt  będzie  zarabiał  podejmą  radni  na  podstawie  widełek  zawartych   w
rozporządzeniu . W związku z tym pytał radnych w jaki sposób przygotować projekt
uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta na następną sesję . Dalej poinformował o
wysokości obecnego  wynagrodzeniu wójta w rozbiciu na poszczególne składniki .
Dotychczasowa kwota wynagrodzenie zasadniczego  musi zostać obniżona z kwoty
5.300 zł do kwoty 4.700 zł, co nie oznacza, że łącznie indywidualne wynagrodzenie
miesięczne musi ulec obniżeniu o 20 % . 
Rada Gminy ustaliła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta



powinien zostać opracowany w ten sposób,  że łącznie wynagrodzenie miesięczne
powinno pozostać na poziomie dotychczasowym ( ok.9569 zł ). 
3) W punkcie tym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski przedstawił pismo
skierowane  do  przewodniczącego  Rady  dot.  spotkania  inaugurującego  powstanie
Forum Przewodniczących Rad oraz programu szkolenia dot. zmian wprowadzonych
ustawą  dnia 11 stycznia 2018 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania  i  kontrolowania
niektórych  organów  publicznych  w  dużym  zakresie  modyfikujące  działalność
samorządowych organów stanowiących .
Dalej zapoznał z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego zawierające apel
o włączenie się w obronę Portu Lotniczego Warszawa/ Modlin oraz poparcie działań
dotyczących rozwoju Portu. 
Rada  Gminy  nie  zajęła  stanowiska  w  powyższych  sprawach,  przyjęła  do
wiadomości.
4) Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski –  odnoście braku równiarki na drogach w
Słupi od 3 kwietnia 2018 r. poinformował, że w natłoku spraw po prostu  gdzieś
umknęło.  Jednak  radny  mógł   zadzwonić   w  tej  sprawie  do  niego  lub  Pana
Kalinowskiego .
-  Pan  Brodziński  Janusz  –  poinformował,  że  bardzo  dużo  śmieci  zostało
zgromadzonych w miejscowości Słupia . 
- Pan Wójt Gminy -  prawdą jest, że śmieci jest bardzo dużo. W dniu dzisiejszym
zostaną wywiezione.  . 
-  Pan  Sekretarz  Gminy  –  Pan  Bogdan  Kaczorowski  w  odpowiedzi  na  pytanie
uczestnika  w  sesji  Pan  Żmijewskiego  w  sprawie  przejęcia  gruntu  od
dotychczasowego dzierżawcy  poinformował : W związku z tym, że  wygasła umowa
dzierżawy,  wyznaczono  termin  przejęcia   nieruchomości  i  wysłano  pismo  do
dzierżawcy,   jednak   zwrotne   poświadczenia  odbioru  nie  wróciły  do  urzędu  .
Pomimo  tego,w  tym dniu   pracownicy  Urzędu  stawili  się  na  gruncie,  natomiast
dotychczasowy dzierżawca nie przybył . Wyznaczono kolejny  termin na przekazanie
nieruchomości   na  dzień  14  czerwca  2018  r.  i  wysłano  pismo  informujące  do
dotychczasowego   dzierżawcy.  Umowa  dzierżawy  zawarta  była  na  matkę,  która
figuruje  jako  dzierżawca  .  Natomiast  syn  podpisał   umowę  dzierżawy  jako
pełnomocnik ( dołączył pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania matki). Nie
wyklucza się sądowego nakazu wydania nieruchomości .
- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – w związku z tym, że radnych interesują
sprawy  dotyczące  stanu  obiektów  należących  do  Gminnej  Spółdzielni  „SCh”  w
Szczutowie,  o  zagospodarowanie  tych  nieruchomości   wystąpił  z  pismem   do
Likwidatora . Z udzielonej odpowiedzi wynika ,że Likwidator nie zamierza obecnie
podejmować  przeprowadzenia  procedury  sprzedaży    nieruchomości   z  braku
środków. Wskazuje na możliwość podjęcia działań  w tym kierunku  przez gminę .
Wójtowi Gminy często zarzuca się,  że nie prowadzi żadnych działań w kierunku
poprawy  stanu  technicznego  obiektów.  Wójt  Gminy  jednak  nie  ma  podstaw
prawnych do działania, uprawnienia w tym kierunku posiada likwidator. 
- Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – kopia odpowiedzi od Likwidatora
trafiła do biura Rady Gminy, którego kserokopię radni otrzymają wraz z materiałami



na przyszłą sesję . . W piśmie likwidator udzielił informacji, że  nieruchomości które
posiadają  urządzone księgi  wieczyste  i  jest   dokonanych szereg wpisów hipoteki
przymusowej w tym na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego oraz innych wierzycieli  nie
będzie przygotowywał do sprzedaży, ponieważ poniesie koszty, a uzyskane środki
trafią do wierzycieli. Nieruchomość byłej piekarni, być może zostanie przeznaczona
do sprzedaży, ponieważ nie ma uregulowanego stanu prawnego, a tym samym nie ma
obciążonej hipoteki. Obecnie toczy się postępowanie sądowe w sprawie uzyskania
własności przez zasiedzenie .  Sugeruje, aby gmina włączyła się w proces zmiany
stanu technicznego obiektów. Gminna Spółdzielnia nadal posiada  organy jak Rada
Nadzorcza i Komisja Rewizyjna .  Na koniec pisma zawarł myśl, że rozważa się
możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję likwidatora .
 Dalej  poinformował,  że   kilkakrotnie  występowano   do   Inspektora  Nadzoru
Budowlanego,  aby  zlustrował  i  nałożył  obowiązek  zabezpieczenia  budynków
szczególnie  byłej  restauracji  Turystyczna  –  jest  to  miejsce  gdzie  występuje
zagrożenie  utraty  życia  .  Inspektor   zobowiązał  Likwidatora  do   zabezpieczenia
obiektu w terminie do końca maja b.r. , co nie zostało dokonane . 
Do punktu 7 porządku obrad : 
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  -   poinformował,  że  odnoście  braku
równiarki na drogach w Słupi od 3 kwietnia 2018 r.  po prostu w  natłoku spraw
gdzieś umknęło. Jednak można było zadzwonić  w tej sprawie do niego lub Pana
Kalinowskiego  .  Prosił  o  zgłaszanie  potrzeb  w  tym zakresie,  naprawy  dróg   za
pomocą równiarki zastaną wykonane. Na usunięcie drzew (topoli) w miejscowości
Gójsk wydać zgodę musi powiat .  
Do punktu 8 porządku obrad : 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad XL  Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

Protokółowała :                                                                     Przewodniczący Rady   
Celina Szczepańska                                                                                        
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 


