
Or. 0002. 7. 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 I/ 2018
XLI Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 18 czerwca   2018 roku .

 Protokół zawiera:

1. Uchwałę  Nr  XLI/199/2018 w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2017 rok .

2. Uchwałę  Nr  XLI/200/2018  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  za 2017 rok .

3. Uchwałę  Nr XLI/201/2018  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu  za 2017 rok . 

4. Uchwałę Nr XLI/202/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok
2018 .

5. Uchwałę Nr XLI/203/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta . 
6. Uchwałę Nr XLI/204/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Stanica Harcerska”Nasz Dom” w Słupi.



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

odbytej w dniu  18 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.           10:15  
                                                              a zakończono     o godz.            12:20
                                                              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  XL    Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  działalności między sesjami.
5. Informacja Sekretarza Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie między sesjami.    
6. Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2017
rok.         
8. Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie wierzytelności za rok 2017 . 
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z   wykonania budżetu
     gminy za rok 2017:  

1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
     gminy za2017 rok oraz informacji o stanienie mienia gminy;    
  2) odczytanie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu; 
  3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej; 
  4) odczytanie opinii RIO o złożonym wniosku; 
  5) dyskusja;
 6) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok .   
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018.         
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Szczutowie za 2017 rok.
 13. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Szczutowo za 2017 rok .
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
       Rodzinie oraz Ochrony   Ofiar Przemocy w Rodzinie  na  lata 2016-2020  w roku 2017 .  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Słupi .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie  
       wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Stanica Harcerska „Nasz Dom” w Słupi . 
 18. Rozpatrzenie pism skierowanych  do Rady Gminy .
 19. Wolne wnioski. 



 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 21. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Szczutowo.

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

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poinformował,  że  proponowany
porządek obrad XLI 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 XLI 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 – 13 radnych (nieobecni radni: Pan Andrzej
Tylus , Pan Zbigniew Szlomkowski ).
„Za” przyjęciem głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z  XLI Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
 Obrady opuścił radny Pan Damian  Tłuchowski .
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  poinformował  :  w  okresie  tym  były
rozstrzygane przetargi na budowę zaplanowanych w b. r. dróg .
Kończą  się  inwestycje  na drogach w miejscowości  Słupia  (  w najbliższym czasie
nastąpi  odbiór  ),  Dabkowa Parowa,  Maluszyn -  Osówka .  W tygodniu rozpoczęta
zostanie  modernizacja  drogi  w  miejscowości  Grabal  .  24  maja  2018  r.  została
podpisana umowa o przyznaniu dotacji na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na
terenach Agnieszkowo- Łazy-  -  Gójsk  ,  rozbudowę sieci  wodociągowej  w Słupi  ,
budowę  oczyszczalni  przydomowych  w  miejscowościach:  Mościska,  Cisse,
Agmieszkowo, Słupia, Białasy . Wysokość dofinansowania  wynosi  1.948.229 zł, co
stanowi 63,63 % wartości netto zadania. Zadanie obejmuje wykonanie 4,5 km sieci
wodociągowej,  6,4  km  sieci  kanalizacyjnej  i  52  oczyszczalnie  ścieków.  Obecnie
będziemy aktualizować kosztorys  oraz na przełomie sierpień - wrzesień  b.r. zostanie
ogłoszony przetarg . Realizacja tego zadania musi nastąpić  w okresie  dwóch lat .
Przyznano  dofinansowanie w wysokości  25 tys. zł na realizację „Otwartej Strefy
Aktywności”  w miejscowości   Gójsk  (  na placu przy  szkole).  W ramach zadania
wykonana zostanie siłownia plenerowa i strefa relaksu  ( stolik do gier planszowych,
ławki  oraz  zieleń  ).  Podpisaliśmy  umowę  pomiędzy  Gminą,  a  Marszałkiem



Województwa  Mazowieckiego  na  dofinansowanie  w  wysokości   20.215  zł  z
przeznaczeniem na remont stolarki  drzwiowej i  okiennej w Podlesiu.  W realizację
tego zadania nie trzeba  zaangażować środków własnych .  Straż w Gójsku włączona
została  do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego . W dniu 23 czerwca 2018
r. o godz. 11-tej na placu przy remizie OSP w Gojsku   nastąpi uroczyste włączenie do
systemu  KSRG  .  Poinformował  również,  że  w  m-cu  wrześniu  b.r.  chciałby,  aby
została zorganizowana uroczysta sesji  podsumowująca kończącą   kadencję .    W
związku z odejściem pracownika na emeryturę z dniem 1 sierpnia 2018 r.  nastąpi
zmiana na stanowisku inspektora  ds. obsługi rady .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 
Do punktu 5 porządku obrad : 
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski –  poinformował : W okresie między
sesjami  Urząd  zajmował  się  sprawami  przypisanymi  do  jego  kompetencji  .  Na
wnioski klientów również zajmował się indywidualnymi sprawami . Obecny rok jak i
ubiegły  obfituje  w  wydawaniu  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
obecnie  dot.  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  .  Urząd  jest  zobligowany  do
prowadzenia  postępowania,  a  projekty  decyzji  opracowuje  urbanista  .  Wydawane
decyzje   nie  powodują  nabycia  prawa  do  gruntu,  na  których  te  inwestycje  są
prowadzone . Zmiana prawa do gruntu, to sprawa pomiędzy inwestorem , a właściciel
gruntu.  Jednak  projektant  bardzo  często  posiada  upoważnienie  od  inwestora   i
przyjmuje oświadczenia o prawie korzystania z gruntu w czasie budowy . W związku
z  tym,  że  PUP ogłosił  dwa  nabory  na  staże  spośród osób  bezrobotnych,  na  nasz
wniosek zatrudnionych zostało 5 stażystów .  Dwóch od 1 maja b.r.  i  trzech od 1
czerwca b.r., to jest forma pomocy dla osób młodych . Zorganizowaliśmy również
roboty  publiczne  i  złożyliśmy  wnioski  do  PUP o  zatrudnienie  bezrobotnych  .W
pierwszym okresie zostało zatrudnionych 5 osób,  a następnie  trzy kolejne osoby .
Pytano  wcześniej,  czy  jest  możliwość  na  ubieganie  się  o  pozyskanie  środków na
wymianę  źródeł  ciepła-  kotłów.  Ogłoszono   nabór  wniosków,  w Urzędzie  Gminy
zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy z firmą, która złożyła
ofertę w sprawie pomocy w opracowaniu wniosku i  zdobyciu na ten cel  środków.
Pozyskać można 80 % kosztów, a pokryć z własnych środków trzeba 20 % + VAT. W
spotkaniu uczestniczyło 63 mieszkańców gminy .  W ogłoszonym terminie  złożyły
wnioski 43 osoby, jest to zbyt mała liczba, aby móc pozyskać środki. Prawdopodobnie
powstanie  konsorcjum  gmin  partnerskich  (trzech  gmin),  nasza  gmina  będzie
partnerem wiodącym. Złożony zostanie wniosek, ale do końca nie wiadomo czy jest
szansa uzyskać środki .Termin złożenia wniosku został przesunięty na koniec sierpnia
b.r. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów .  W związku z tym, że dwie
osoby spośród pracowników Urzędu Gminy zadeklarowały  przejście  na emeryturę
został ogłoszony nabór na wolne stanowiska urzędnicze . Nastąpiły również pewne
przesunięcia  osób   doświadczonych  na  stanowiska  bardziej  odpowiedzialne  .
Wolnymi  do obsadzenia były stanowiska ds.  obsługi rady gminy oraz ds. obsługi
kancelaryjnej  urzędu.  Na  stanowisko  ds.  obsługi  kancelaryjnej  urzędu  wyłoniona
została   Pani Aneta Bednarska – osoba która wcześniej kilkakrotnie pracowała w UG
jako stażystka . Natomiast na stanowisko ds. obsługi rady gminy  wyłoniona została
Pani Marta Schodowska .  



Po  pożarze jaki miał miejsce w miejscowości  Szczechowo Pan Wójt wystąpił  do
Wojewody o powołanie komisji ds. oszacowania strat poniesionych przez rolnika .
Wojewoda  zarządzeniem powołał  komisję,  która  oszacowała  straty  i  wystąpiła  do
Wojewody do zatwierdzenia  .  W tej  chwili  nie wiadomo,  co będzie  ze szkodami
wyrządzonymi  przez   występującą  suszą.  Dalej  poinformował,  że  Urząd  Gminy
oprócz zadań własnych wykonuje zdania zlecone . Odnośnie zadań własnych jesteśmy
poddawani kontroli przez RIO ( co 4 lata są dokonywane kontrole kompleksowe ) ,
natomiast  w  zakresie  wykonywania  zadań  zleconych  przez  służby  Wojewody
-Wydział Kontroli .   W tej chwili jesteśmy poddawani takiej kontroli przez służby
Wojewody, zespół  dwu osobowy przez okres 4 tygodni kontroluje  sprawy z zakresu
ewidencji  ludności,  wydawania   dowodów  osobistych  i  aktów  urzędu   stanu
cywilnego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 
Do punktu 6 porządku obrad :
Interpelacje złożyli : 
– radny – Pan Dziarkowski Zbigniew – odczytał wniosek skierowany do Wójta
Gminy w sprawie budowy chodnika przy ulicy Lipowej w Gójsku . Wniosek tej samej
treści zostanie dostarczony  do Starosty Sierpeckiego.  Kserokopia wniosku stanowi
załącznik do protokołu .
– radny  –  Pan  Tomasz  Paprocki  –  pytał  czy  wszystkie  pisma  dot.  drogi  w
miejscowości Mościska , złożone  przez niego do Wójta  Gminy , a skierowane do
Powiatu   docierały do adresata ?
– radny  –  Pan  Dziarkowski  Zbigniew  –  pytał  czy  zostały  wyjaśnione
pomówieniami  odnośnie   nieprawnie  podpisanej   uchwały,   które  miały  miejsce
podczas debaty policyjnej,  zgłoszone przez p. D. Lazarowskiego? 
 - Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poinformował, że wniosek w sprawie
budowy chodnika w Gójsku  skieruje do Powiatu . Uważa, że zasadne jest połączenie
wnioskowanych ulic w m. Gójsk . Jednak obecnie nie do zrealizowania, ponieważ jest
to inwestycja finansowana z dotacji  PROW.  Wnioskował będzie o jak najszybsze
wybudowanie  chodnika  przy  ulicy  Lipowej  .   Wszystkie  pisma  składane  przez
radnego  były  przesyłane  do  Powiatu  .  Odnośnie   pomówienia  poinformował,  że
zarzuty były bezpodstawne i sprawa prawdopodobnie została umorzona. Z jego strony
został przygotowany wniosek, który zostanie złożony  do Prokuratury .  
Do punktu 7 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2017 rok przedstawił Przewodniczący Rady –
Pan Dariusz Pilarski  i wobec braku uwag  poddał pod głosowanie .   

Przybył radny – Pan Zbigniew Szlomkowski .

Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 



Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XLI/199/2018  w sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2017
rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

Do punktu 8 porządku obrad :
W związku z tym ,że radni otrzymali  sprawozdanie   z udzielonych ulg w spłacie
wierzytelności za rok 2017 na piśmie wraz z materiałami na sesje radni nie życzyli
sobie ponownego przedstawia na sesji . 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady radni głosu nie zabierali .
W  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarki  przyjęcie
sprawozdania poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych .
„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie wierzytelności
za rok 2017. 
Do punktu 9 porządku obrad :
W  punkcie  tym  Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska      przedstawiła
sprawozdanie  finansowe  wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  gminy  za
2017  rok  oraz informację o stanienie mienia Gminy Szczutowo . 
Sprawozdania i informacje  stanowią załączniki do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał 
Uchwałę Nr Pł. 144.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Wójta  Gminy  Szczutowo  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2017  rok  wraz
uzasadnieniem .
Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokołu . 
Wniosek Nr Or.0014.48.2018  Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy  Szczutowo  z  dnia 
16 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczutowo za
2017 rok odczytał Pan  Zbigniew Szlomkowski   -  Wiceprzewodniczący Rady .
Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 
Dalej Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał  Uchwałę Nr
Pł. 214.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia  21 maja 2018  r.  w sprawie wydania opinii   o  przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną  Rady  Gminy  Szczutowo  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Wójtowi Gminy .
Powyższa uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Pana Dariusza Pilarskiego  dyskusji radni
głosu nie zabierali, nie zgłoszono uwag do przedstawionych materiałów.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2017  r.  przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady, a  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał



pod głosowanie jawne . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Rada  w głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr XLI/200/2018  w
sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z
wykonania budżetu gminy  za 2017 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 10  porządku obrad : 
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu gminy  za 2017 rok  . W związku z brakiem uwag do projektu
uchwały Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał pod głosowanie jawne .
Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła   Uchwałę  Nr XLI/201/2018  w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za
2017 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski   podziękował  wszystkim  radnym   za
udzielenie absolutorium oraz  dobrą  współpracę pomiędzy  Wójtem  Gminy i  Radą
Gminy  .  
Do punktu 11 porządku obrad:  
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018
odczytał Wiceprzewodniczący  Rady  . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano. 
W związku z tym Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Na  stan  15  radnych,  obecnych  i  uczestniczyło  w  głosowaniu  12  radnych  (dalej
nieobecny radny – Pan Marek Kowalski) .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XLI/202/2018   zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018 .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 12 porządku obrad: 
Informację  „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczutowie za 2017 rok ”  radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniami na sesję
oraz szczegółowo została omówiona przez Kierownika GOPS w Szczutowie na 
posiedzeniu  Komisji Oświaty, Wychowania, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady 
Gminy . W związku z tym radni  nie życzyli sobie ponownego przedstawiania 



sprawozdania   na sesji .
W zarządzonej dyskusji  przez Przewodniczącego Rady  radni nie zabierali głosu . 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski przyjęcie  
sprawozdania  poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych .
„Za” przyjęciem informacji głosowało 12 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczutowie za 2017 rok . 
Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokółu .  
Do punktu 13 porządku obrad :
Informację  „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2017 Gminy Szczutowo”
radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniami na sesję oraz szczegółowo została
omówiona  przez  Kierownika  GOPS  w  Szczutowie  na  posiedzeniu  Komisji
Oświaty,Wychowania, Zdrowia i Porządku Publicznego  Rady Gminy . W związku z
tym radni  nie życzyli sobie ponownego przedstawiania informacji  na sesji .
W zarządzonej dyskusji  przez Przewodniczącego Rady  radni nie zabierali głosu . 
W związku  z  powyższym Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  przyjęcie
informacji poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych .
„Za” przyjęciem informacji głosowało 12 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła  informację Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej na rok
2017 Gminy Szczutowo.
Informacja stanowi załącznik do protokółu .  
Do punktu 14 porządku obrad: 
Informację  „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2016-2020 w
roku 2017 „  radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniami na sesję oraz została 
omówiona przez Kierownika GOPS w Szczutowie na posiedzeniach Komisji 
Oświaty,Wychowania, Zdrowia i Porządku Publicznego   Rady Gminy . W związku z 
tym radni  nie życzyli sobie ponownego przedstawiania informacji  na sesji .
W zarządzonej dyskusji  przez Przewodniczącego Rady  radni nie zabierali głosu . 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski przyjęcie 
sprawozdania poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych .
„Za” przyjęciem sprawozdania  głosowało 12 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła   sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na
lata 2016-2020 w roku 2017 ”.
Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokółu .  



Do punktu 15 porządku obrad: 
W punkcie  tym Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  udzielił  głosu  Pani
Barbarze  Ejssymont  dotychczasowemu  dzierżawcy  nieruchomości  w  Słupi,  która
między innymi poinformowała, że dzierżawi nieruchomość w Słupi  od 5 lat. Obecnie
wniosek o wydzierżawienie złożył współwłaściciel dawnego ośrodka energetycznego
(wspólnik).   W  okresie  dzierżawy  uporządkowano  nieruchomość,  usunięto
zakrzaczenie,  dokonano oczyszczenia  jeziora ze śmieci,  szkła  itp.  ,  co pochłonęło
wiele  środków  finansowych.  Oddawany  teren,  z  którego  korzystają  mieszkańcy
gminy    jest  wysprzątany.  Zakładane  wcześniej  projekty  zostały  niezrealizowane,
ponieważ blokowano wszystkie inwestycje i nie uzyskano na nie pozwolenia . Mają
nadzieję, ze wydzierżawienie tego terenu pozwoli zrealizować planowane inwestycje .
- Prezes Stowarzyszenia EKO-SKRWA - Pan Andrzej Gromelski – minęło 5 lat od
wydzierżawienia nieruchomości, nie ulega wątpliwości, że wykonano plażę i usunięto
roślinność  .  Państwa  niewłaściwy  stosunek  do  mieszkańców  spowodował   złe
nastawienie  do  planowanych  inwestycji  .  Planowanie  stworzenia  kompleksu  bez
oczyszczalni ścieków jest błędem , tak jak Jezioro Szczutowskie zostało zniszczone i
nie do odzyskania,  za chwilę stanie się to samo z Jeziorem Urszulewskim . Chcąc ,
aby to wszystko co zaplanowane zostało zrealizowane, musiałby się znaleźć ktoś z
dużym  kapitałem  .  Powstała  droga  nie  ma  chodnika  ani  ścieżki  rowerowej  .
Właściciele  powinni  pokazać,  jak   własny  ośrodek  wypoczynkowy  funkcjonuje,
wówczas może odzyskają wiarygodność wśród pozostałych mieszkańców  .
- Pan Bogdan Żmijewski – przedstawiciel Komitetu Mieszkańców ul. Modrzewiowej i
Energetyków  -  prosił  radnych  o  szczegółowe  przeanalizowanie  kwestii
wydzierżawienia nieruchomości – już nie dwóch działek ale sześciu .  Teren ten jest
jedyny, który ma dostęp do jeziora i nadal pozostaje własnością gminy . Mieszkańcy
oczekują,  że   rozwój  tego  terenu  będzie   realizowany  przez  gminę  przy  ich
współudziale. Przekonani są,  że   za jakiś czas można będzie na ten cel pozyskać
środki . Większość z nich zamieszkuje tu od 40 lat i nie jest przeciwna ludziom, którzy
tu   przyjeżdżają  ale  potrzebują  ciszy  i  spokoju  .   Obecnie  plaża  nie  jest
ogólnodostępna, ustawiono tablicę z napisem „teren prywatny wstęp wzbroniony”.
– Radny- Pan Brodziński Janusz – pytał  czy dotychczasowa dzierżawa została
rozliczona . 
– Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – 15 czerwca 2018 r. minął termin
przejęcia nieruchomości we władanie gminy ( właścicielem nieruchomości była gmina
natomiast  władającym do 1  maja  2018 r.  był  dzierżawca  ).Był  to  kolejny termin,
umówionego   spotkania  na  nieruchomości  .  Na nieruchomości  znajdują  się   stałe
naniesienia  wykonane przez dzierżawcę .   Pan T. Ejssymont  działający w imieniu
dzierżawcy  oświadczył,  że zgodnie z umową nie rości   aby  naniesienia stały się
własnością  gminy  (latarnia,  ogrodzenie,  schody).  Na  tej  nieruchomości  również
znajdowały się ruchomości tj. łodzie, samochód, wóz , bujaczka itp. Członek Komisji
prosił  o  usunięcie   tych   ruchomości,  aby  móc  przejąć   nieruchomość  zgodnie  z
umową.  Sporządzono notatkę  służbową z  tego spotkania  oraz  określono,  że  jeżeli
dzierżawca będzie  gotowy oraz sprzątnie nieruchomość, Komisja pojedzie jeszcze raz
i  dokona  przejęcia  .  Na  chwilę  obecną   dokument   przejęcia  nieruchomości  nie



zaistniał . Obecnie jest użytkowanie bez umowy .
– Radny – Pan Tomasz Paprocki – stwierdził , że nigdy na tej nieruchomości nie
był, ale perspektywa przedstawiona przez dzierżawcę pozwoliła myśleć , że w tym
miejscu powstanie „ładny kawałek gminy”. Minęło kilka lat i okazało się, iż żadnych
efektów nie ma, powstał tylko zamęt i rożnego rodzaju scysje. W związku z tym tak
jak  był  wcześniej  za  wydzierżawieniem  tej  nieruchomości,  obecnie  jest  przeciw
podjęciu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości . 
Po zakończonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady Pan Zbigniew Szlomkowski-
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie  nieruchomości  i  odstąpienie  od  przetargowego  trybu  zawarcia
umowy dzierżawy .
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych .
„Za” podjęciem uchwały  głosowało 12 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  odrzuciła  projekt  uchwały,  uchwała  w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  i  odstąpienie  od
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy .nie została podjęta . 
Projekt uchwały nie podjętej stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 16 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta .
W związku z tym, że radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały Przewodniczący
Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych .
„Za” podjęciem uchwały  głosowało 12 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XLI/203/2018  w  sprawie  ustalenia
wynagrodzenia Wójtowi. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 17 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli pod nazwą Stanica Harcerska”Nasz Dom” w Słupi, a Przewodniczący Rady
– Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych .
„Za” podjęciem uchwały   głosowało -12 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/204/2018  w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie  miejsca  okazjonalnie  wykorzystywanego  do  kąpieli  pod  nazwą
Stanica Harcerska „Nasz Dom” w Słupi . 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 18 porządku obrad: 
W punkcie  tym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz  Pilarski  zapoznał  z  pismem
Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Sierpcu  w
sprawie  udzielenia  wsparcia  finansowego  z  budżetu  gminy  na  rok  2018  z
przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zakupu  sprzętu  medycznego  dla  Sierpeckiego
Szpitala . 
Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
– Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  –  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma
wolnych  środków  w  budżecie  gminy,  które  można  by  przeznaczyć  na  pomoc
finansową dla szpitala . Z podjęciem decyzji  w tej sprawie powinno się  zaczekać do
następnej  sesji, po przyjęciu  sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2018 r.
ewentualnie udzielić pomocy finansowej. W pierwszej kolejności należy pamiętać o
naszych zadaniach, szkołach , drogach i wielu innych .
–  Radny – Pan Tomasz Paprocki - na spotkaniu przed dzisiejszą sesją Dyrektor
Szpitala przedstawił wizję współpracy,  w związku z tym pytał czy taka współpraca
jest realna . 
– Sekretarz Gminy – Dyrektor Szpitala opisał sytuację finansową  szpitala, która
nadal jest nieklarowna trzeba pamiętać, że  mamy na co wydawca środki, musimy
realizować zadania własne .
– Radny Rady Powiatu w Sierpcu – Pan Juliusz Gorzkoś – w swoim wystąpieniu
poinformował  o  kondycji  finansowej   i  działalności  Szpitala  w  Sierpcu   oraz  o
przyczynach  rezygnacji  z  pełnienia  funkcji  Wicestarosty  Sierpeckiego  .  Między
innymi nie zgadzał się z decyzjami Zarządu, które nie przyczyniały się do rozwoju
lecz  zmierzały  do  upadłości  szpitala  .  Podkreślił,  że   nie  może  jednoznacznie
wypowiedzieć się w sprawie   dofinansowania z budżetu gminy działalności szpitala,
o tym musi zadecydować  Rada. Obowiązkiem Starostwa jest prowadzenie inwestycji
w szpitalu.  Powinno się robić wszystko, aby szpital funkcjonował . Urząd Miasta w
Sierpcu np. przewidując zagrożenie, że w przyszłości ktoś może się uwłaszczyć, z
własnych środków zakupuje sprzęt  i przekazuje w użytkowanie szpitala ale nadal jest
jego właścicielem . 
 Rada Gminy postanowiła, że do sprawy dofinansowania Szpitala powróci na kolejnej
sesji . 
Dalej Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali kserokopię pism, które
wpłynęły do Przewodniczącego Rady tj. od :
– Likwidatora Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szczutowie dot.
stanu  obiektów  należących  do  Gminnej  Spółdzielni  „SCH”  w  Szczutowie  i
możliwości ich  zagospodarowania .
– Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie
Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury w Warszawie dot. lokalizacji przejścia
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w miejscowości Szczechowo .
– Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie  podjęcia  niezbędnych
działań  związanych  z  rozwojem  nowoczesnej  sieci  cyfrowej  oraz  obniżenia



wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej, która stanowi kluczową barierę w dalszej realizacji
inwestycji . 
– Posła  na  Sejm  RP  Jarosława  Sachajko  dot.  podjęcia  uchwały  w  sprawie
wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych do
chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy o Izbach Rolniczych .  
Do punktu 19 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
– Pan  Andrzej  Twardowski  –  Wójt  Gminy  –  poinformował,  że  wspólnie  z
Radnym Rady  Powiatu  Panem Gorzkosiem zabiegają  o  przebudowę  oraz  zmianę
organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi Sierpc -Rypin z drogą w kierunku Skrwilna .
Sprawa jest podnoszona od 2012 roku , wykorzystywano w tym celu  rożne okazje,
spotkania  z  Marszałkiem Województwa Mazowieckiego .  Po ostatnim spotkaniu z
Marszałkiem w „Skansenie”  i  przekazaniu  ponownej  prośby  o  inwestycje  na  tym
skrzyżowaniu,  widoczny  jest  efekt  wspólnych  działań.   Pomimo  podziałów
politycznych właściwe jest podejmowanie działań wspólnie, dla dobra społeczności. 
– Pan  Gorzkoś  Juliusz  –  Radny  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  –  pogratulował
jednomyślnego  udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy  oraz  Radzie  za  właściwe
działania  .  Podkreślił,  że  niezrozumiałe  dla  niego  jest,  kiedy  w  gospodarce
wynagrodzenia wzrastają i zarabia się dużo więcej, to w samorządach dochodzi do
obniżenia wynagrodzenia . Gratulacje dla Rady, że racjonalnie  z tym tematem sobie
poradziła . Dalej poinformował, że również wystąpił z Klubu radnych PSL, ale nie
zrezygnował  z  członkostwa  PSL,  uzasadniając  podjęcie  takiej  decyzji  .Oficjalnie
ogłosił, że będzie kandydował na radnego Rady Powiatu w Sierpcu w najbliższych
wyborach samorządowych ale nie będzie  zgłoszony  przez żadną partię . Postara się
stworzyć  na  terenie  Powiatu  komitet  obywatelski  lub  stowarzyszenie,  które  będą
wystawiać  kandydatów  tylko  do  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  (nie  będą  zgłaszać
kandydatów na radnych Rady Gminy ani na Wójta ).
– Pan Janusz Brodziński – prosił o usunięcie  zakrzaczenia przy drodze w Słupi
oraz naprawę drogi równiarką . 
– Pan  Wójt  Gminy  –  obecnie  ciągnik  gminny   czwarty  dzień  pracuje  przy
odwożeniu wycinanego zakrzaczenia przez powiat,  w dniu dzisiejszym prace mają
być  zakończone . Prace równiarką  na drodze w Słupi  zostaną wykonane, oczekuje
się na sprzyjające warunki pogodowe .
– Pan Tomasz  Paprocki  –  spodziewał  się,  że  przybędzie   Starosta  Sierpecki  i
uzyska inną odpowiedz  w sprawie drogi w Mościskach cyt. „nie,  że w tej sprawie
nic nie można zrobić”.  Na złożone pisma  uzyskał z Powiatu tylko jedną wiążącą
odpowiedz . Nie zdążył  poruszyć tematu działalności Gminnej  Sołki Wodnej.
– Pan  Wójt  Gminy  –Starosta  Sierpecki  został  zaproszony  na  sesję  ale  nie
przybył .W ostatnim czasie odbywało się posiedzenie Zarządu GSW i z informacji
jaką posiada od rolników wynika, iż Gminna Spółka Wodna zaczyna funkcjonować
właściwie. Otrzymała dotację od Wojewody w wysokości 20 tys. zł ,z ubiegłego roku
posiadają  środków  w  wysokości  30  tys.  zł,  które  zostaną  przeznaczone  na
wykonywane prace konserwacyjne rowów. Należy zdać sobie sprawę, że zaniedbania



w tym zakresie są duże . Obecnie wystąpił problem braku osób do zatrudnienia do
konserwacji rowów melioracyjnych . Ze środków budżetu gminy zastały zakupione
przepusty .  W tym tygodniu w Sierpcu odbędzie się spotkanie wszystkich  Gminnych
Zarządów Spółek Wodnych z terenu powiatu , w którym również udział weźmie Pan
Sekretarz Gminy . Na posiedzeniu   na pewno zostanie przedstawiony harmonogram
prac na terenie  każdej z gmin .
– Pani  Anna  Komorowska  –zgłosiła  uszkodzenie  kranu  na  cmentarzu  w
Szczutowie . 
– Pan  Wójt  Gminy  -   kran  na  cmentarzu  zostanie  sprawdzony  przez
konserwatora . 
Do punktu 20 porządku obrad :
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania zostały udzielone w pkt 6 .
Do punktu 21 porządku obrad :
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad XLI Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

Protokółowała :                                                                Przewodniczący Rady   
Celina Szczepańska                                                                                        
                                                                                          mgr   Dariusz Pilarski 


