
Or.0002.9.2018

RADA      GMINY     SZCZUTOWO

PROTOKOŁ Nr XLIII/2018
XLIII Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 29 października 2018 r.

Protokół zawiera :

1. Uchwałę Nr XLIII/210/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Szczutowo.

2. Uchwałę Nr XLIII/211/2018  zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017  na rok
2018.  

3. Uchwałę  Nr  XLIII/212/2018  zmieniająca  Uchwałę  Nr  XLII/207/2018  Rady  Gminy
Szczutowo z dnia 14 września 2018 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Uchwałę  Nr XLIII/213/2018 w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XXXVII/185/2018 Rady
Gminy Szczutowo z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej
pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczutowo.

5. Uchwałę Nr XLIII/214/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie Gminy Szczutowo.

6. Uchwałę Nr XLIII/215/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo.
7. Uchwałę Nr XLIII/216/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za

pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
8. Uchwałę  Nr  XLIII/217/2018  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie  środków  z

funduszu sołeckiego.



PROTOKOŁ  Nr XLIII 2018
Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 29 października 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Pilarski.
Protokołowała: Marta Schodowska – Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy.

Sesję rozpoczęto o godz.                      10:10
Zakończono o godz:                             11:10

    Stan radnych:                                             15
Obecnych:                                                  15

 Procent frekwencji:                                  100

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  XLII Sesji Rady Gminy.
4. Składanie interpelacji,zapytań i wniosków przez radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/207/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14
września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/185/2018 Rady Gminy Szczutowo
z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu  Gminy Szczutowo.
9.  Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy za  I  półrocze  2018  r.  oraz  informacja  o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
10.  Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia  maksymalnej  liczby zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Szczutowo.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Statutu Gminy Szczutowo.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia
18  grudnia  2017  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w
schroniskach dla osób bezdomnych.
13.Rozpatrzenie podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Słupia, dotyczącego przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego w 2019 r.
14.Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10.
15. Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017.
16.Wolne wnioski. 
17.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

     18. Zakończenie obrad  XLIII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 



Przebieg:

Ad.1) Przewodniczący Rady - Pan Dariusz Pilarski  dokonał otwarcia XLIII Sesji Rady Gminy 
Szczutowo. Przywitał przybyłych radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości wg  listy obecności. 
Na podstawie listy obecności radnych stwierdził, ze w Sesji Rady Gminy uczestniczy 14 radnych i 
obrady XLIII sesji są prawomocne. 
Ad.2) Przewodniczący Rady  - Pan Dariusz Pilarski poinformował, że wnosi o wprowadzenie do 
porządku obrad XLIII Sesji Rady Gminy pkt.-” Informacje o wynikach analizy oświadczeń 
majątkowych za rok 2017”. Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie 
wniosek o  wprowadzenia dodatkowego punktu 15. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie  wprowadziła do porządku obrad w punkcie15 „Informacje o wynikach analizy 
oświadczeń majątkowych za rok 2017.
Pozostałe punkty porządku obrad  otrzymały nr o jeden większy.
Ad.3) Protokół z XLII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
oraz  w biurze Rady w okresie między sesjami. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu  15 radnych, przybył radny Pan Ryszard Pijankowski.
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XLII Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Ad.4)  Interpelacje zgłosili:
1. Pan Zbigniew Szlomkowski – radny, ponownie złożył interpelację odnośnie postawienia znaku o 
ograniczenie tonażu do 40 ton na drodze Blizno – Łukomie i Gorzeń – Łukomie.
Prosi również o postawienie  znaku informacyjnego o kończącej się nawierzchni twardej ( kończy 
się asfalt) na drodze gminnej Stara Wola – Gugoły.
2. Pani Anna Komorowska – radna, zgłosiła, że nie świecą się  lampy od znaku przy drodze 
rypińskiej. Prosiła również o nawiezienie kamienia na pobocze przy ul. 3Maja.
3. Pan Stasiak Adam - Sołtys wsi Szczechowo – Jaźwiny ponowił prośbę o wybudowanie przejścia 
dla pieszych w Szczechowie. Obecna sytuacja jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla dzieci 
wysiadających z autobusu. Rodzice muszą wychodzić po dzieci i je pilnować. Stwierdził, że w 
Urszulewie przejście dla pieszych jest, a dlaczego w Szczechowie nie może być.
4. Pan Pijankowski Ryszard – radny, wnioskował o naprawę drogi za pomocą równiarki w 
miejscowości Białasy do Państwa Sadłakowskich i do Państwa Grzembskich. 
5. Pan Dziarkowski Zbigniew – radny, wnioskował o naprawę znaków ponieważ są niewidoczne i 
się przewracają na drodze Gójsk – Maluszyn.
Wójt Gminy – Pan  Andrzej Twardowski  odpowiedział, że wnioski dotyczące  dróg powiatowych, 
przesłane  były na piśmie do Powiatu. Na zebraniach sołeckich zgłaszano również wnioski m.in. o 
wycinkę  krzaków, źle postawionym znaku w Mierzęcinie, który miał być postawiony za  
miejscowością Gorzeń. Wszystkie interpelacje były przesłane na piśmie, obecnie Pan Wójt  musi 
się dowiedzieć  na jakim etapie realizacji to wszystko jest.
Brak oświetlenia ulicy będzie zgłoszone w najbliższym czasie. 
Budowa przejścia dla pieszych  w Szczechowie była zgłaszane wielokrotnie. Urząd Marszałkowski 
wykonał swoje badania i stwierdził, że nie ma potrzeby aby przejście powstało.  Gmina, jak 
również Policja są zdania, że przejście powinno powstać. Pismo o budowę przejścia dla pieszych  
będzie kierowane ponownie.



Prace za pomocą równiarki zostaną wykonane gdy pogoda się unormuje. 
Znak o zmianie nawierzchni na pewno musi być postawiony, zostanie przesłany wniosek w tej 
sprawie.
Ad 5) Radni  na posiedzeniach Komisji szczegółowo zapoznali  się z projektem Uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.  W związku z tym nie życzyli sobie
ponownego przedstawienia projektu.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady –  Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał  projekt
uchwały. W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 Na stan 15 radnych, obecnych, uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych :

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/210/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6)  Radni  na posiedzeniach Komisji szczegółowo zapoznali  się z projektem  uchwały 
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017na rok 2018. W związku z tym nie życzyli 
sobie ponownego przedstawienia projektu.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady –  Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał  projekt
uchwały. W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 Na stan 15 radnych, obecnych, uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych :

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/211/2018  zmieniającą Uchwałę Budżetową  Nr 
XXXIV/175/2017na rok 2018.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7) Radni  na posiedzeniach Komisji szczegółowo zapoznali  się z projektem  uchwały 
zmieniającej Uchwałę Nr XLII/207/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 września 2018 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na 
realizację zadań inwestycyjnych. W związku z tym nie życzyli sobie ponownego przedstawienia 
projektu.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady –  Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał  projekt
uchwały. W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 Na stan 15 radnych, obecnych, uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych :

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/212/2018  zmieniającą Uchwałę Uchwałę                
Nr XLII/207/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 września 2018 roku w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań 



inwestycyjnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.8) Radni  na posiedzeniach Komisji szczegółowo zapoznali  się z projektem  uchwały w 
sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/185/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 marca 2018 
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  
Gminy Szczutowo. . W związku z tym nie życzyli sobie ponownego przedstawienia projektu.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady –  Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał  projekt
uchwały. W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 Na stan 15 radnych, obecnych, uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych :

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/213/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXXVII/185/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 marca 2018 roku 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.
Ad.9) Radni  na posiedzeniach Komisji szczegółowo zapoznali  się z informacją o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej. W związku z tym nie życzyli sobie ponownego przedstawienia informacji.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski poinformował, że
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Warszawie  w  wyniku  analizy  przedłożonej  informacji  o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczutowo za I półrocze 2018 r. wydała opinię pozytywną.  .
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał informację o  przebiegu wykonania
budżetu gminy za I  półrocze 2018 r.  oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy
finansowej pod głosowanie.

 Na stan 15 radnych, obecnych, uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych :

„Za” przyjęciem  informacji głosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o  przebiegu wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.10) Radni  na posiedzeniach Komisji szczegółowo zapoznali  się z projektem  uchwały w 
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczutowo.  W związku z 
tym nie życzyli sobie ponownego przedstawienia projektu.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady –  Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał  projekt
uchwały. W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

  Na stan 15 radnych, obecnych, uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych :

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .



„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 3 radnych.

Rada podjęła Uchwałę Nr XLIII/214/2018 w sprawie sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.11) Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił informację dotyczące zmiany 
statutu Gminy Szczutowo. Poinformował, że zmienia się ustawa o samorządzie gminnym i z tych 
zmian wynikają zmiany w statucie. Poinformował również, że zmiany które reguluje ustawa, nie 
powinien regulować statut.
Zmienia się kadencja z 4 lat na 5 lat. 
Powołuje się komisję stałą – „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”.
W skład tej komisji wchodzi co najmniej trzech członków . Jeżeli są Kluby Radnych w skład 
Komisji wchodzą przedstawiciele klubów, za wyjątkiem Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady.
Interpelacje i zapytania kierowane będą do Wójta na piśmie, które składa się na ręce 
Przewodniczącego Rady, a on przekazuje Wójtowi Gminy. Natomiast Wójt ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi.
Wprowadza się głosowania za pomocą urządzeń, jeśli jest to niemożliwe należy głosować 
imiennie. W protokole musi być zapis, który radny jak głosował. 
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił również na jakiej zasadzie będzie 
działała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Pan Tomasz Paprocki – radny zapytał, czy ustawodawca przeznaczył na Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji środki finansowe? Pan Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie. Rada zdecyduje o składzie 
wszystkich komisji.
Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 Na stan 15 radnych, obecnych, uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych :

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada podjęła Uchwałę Nr XLIII/215/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.12) Pani Renata Biesaga – kierownik GOPS  przedstawiła zmiany jakie zostały wprowadzone 
do uchwały. Powołuje się nowa formę udzielania schronienia – schronisko dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi, tzn. dla osób które  ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej pomocy ale nie wymagają opieki całodobowej. 
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 W głosowanie uczestniczyło 14 radnych, Pan Andrzej Tylus opuścił sesję.

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu „- 0 .

Rada podjęła Uchwałę Nr XLIII/216/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.13) Pan Sekretarz Gminy – Bogdan Kaczorowski wyjaśnił, że środki z funduszu sołeckiego 
muszą być przeznaczone na zadania własne gminy. Zadanie  „Zorganizowanie spotkania 



integracyjnego mieszkańców sołectwa połączone z promocją walorów turystycznych m- Słupia” na
jaki sołectwo Słupia chce przeznaczyć część środków nie wlicza się w zadania własne gminy. 
Poinformował również,że  konsultowano się z Regionalną Izbą Obrachunkową i otrzymano 
odpowiedź, że takie zadanie nie może być finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
W przypadku kontroli Gmina będzie zmuszona zwrócić środki wraz z odsetkami.
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 Na stan 15 radnych, obecnych, uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych:

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych.

„Przeciw” - 1 radny.

„Wstrzymało się od głosu”- 4 radnych.

Rada podjęła Uchwałę Nr XLIII/217/2018 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z
funduszu sołeckiego.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 14) Sekretarz Gminy – Pan  Bogdan Kaczorowski przedstawił informację o możliwości 
przystąpienia do Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S 10.  Poinformował również, że trasa jaką 
będzie przebiegała droga nie jest określona. Może zmienić trasę i Rada nie będzie miała na to 
wpływu. 
Poinformował także, że Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek ale wysokość składek nie  jest 
określona. 
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni nie zabrali głosu.

Następnie  Przewodniczący Rady –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  informację  o  przystąpieniu  do
Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10 pod głosowanie.

 W głosowanie uczestniczyło 14 radnych:

„Za” przystąpieniem głosowało – 0 

„Przeciw” - 12 radnych.

„Wstrzymało się od głosu „- 2 radnych.

Rada  podjęła decyzję, że nie przystępuje do Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10.
Ad. 15)  Przewodniczący Rady  – Pan Dariusz Pilarski oraz Wiceprzewodniczący – Pan Zbigniew 
Szlomkowski poinformowali kto złożył oświadczenia majątkowe  za 2017 rok. Kserokopię 
informacji radni otrzymali wraz  z zawiadomieniami na sesję, tj.:
- informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych do Przewodniczącego i Wójta,
- analiza oświadczeń majątkowych złożonych do Urzędu Skarbowego w Sierpcu,
- wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych do Wojewody Mazowieckiego.
 Radni nie zgłosili uwag.
Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał przyjęcie informacji o wynikach
analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017  pod głosowanie.

 W głosowanie uczestniczyło 14 radnych:

„Za” przyjęciem informacji głosowało – 14 radnych.

„Przeciw” - 0.

„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Ad. 16)  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski przedstawił podziękowanie dla Rady Gminy 
otrzymane od Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu za pomoc finansową i rzeczową. 
Pan Zbigniew Szlomkowski podziękował za 4 -letnią kadencję, Przewodniczącemu Rady -  Panu 
Dariuszowi Pilarskiemu, Sołtysom  oraz Panu Wójtowi Gminy. Złożył gratulacje Wójtowi Gminy –



Panu Andrzejowi Twardowskiemu oraz nowo wybranym radnym.
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski również podziękował za współpracę całej Radzie,  
Panu Wójtowi Gminy,Sołtysom, Dyrektor Szkoły Podstawowej –  Pani Monice Kordyzon.
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski złożył podziękowania radnym, którzy nie zostali wybrani 
w wyborach samorządowych. Sołtysom życzył powodzenia w wyborach sołeckich w 2019 roku.
Pani Sołtys zapytała, czy kadencja sołecka też będzie trwała 5 lat?
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski odpowiedział, że Rada Gminy podejmuje decyzję, 
zmieniając statuty sołectw. Jeśli w statucie jest zapisane, że kadencja Rad Sołeckich pokrywa się z 
Radą Gminy to wtedy będzie trwała 5 lat.
Ad.17) Odpowiedzi udzielone zostały w pkt. 4 porządku obrad. 
Ad.18) Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Pilarski zakończył obrady XLIII Sesji Rady 
Gminy Szczutowo

Przewodniczący Rady: 
 mgr Dariusz Pilarski   

  
Protokołowała:
Marta Schodowska


