
Or. 0002. 2. 2019

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 VI/2019

VI Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 29 marca 2019 r.

Protokoł zawiera:

1.  Uchwała  Nr  VI/51/2019  w  sprawie  uchwalenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego  Gminy Szczutowo.

2  Uchwała  Nr  VI/52/2019  w  sprawie  zmian  w   Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy

Szczutowo.

3.  Uchwała Nr VI/53/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

4. Uchwała Nr VI/ 54/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na

wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowych  ze  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii

Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach

Agnieszkowo – Łazy – Gójsk,  rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa

oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse,  Agnieszkowo,  Słupia, Białasy”.

5. Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu Gminy Szczutowo.

6. Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.

7. Uchwała Nr VI/57/2019  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.   

8. Uchwała Nr VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

9. Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2019 roku.

10.  Uchwała  Nr  VI/60/2019  w  sprawie  przyjęcia  Projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i



odprowadzania  ścieków na terenie  Gminy Szczutowo w celu  przekazania  go do zaopiniowania

organowi regulacyjnemu.

11. Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego.

12. Uchwała Nr VI/62/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za

usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

13.  Uchwała  Nr  VI/63/2019  w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  środków

stanowiących fundusz sołecki w budżecie.



PROTOKOŁ NR VI/2019

Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 29 marca 2019 roku

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szczutowo

Przewodniczył:  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński.

Protokołowała: Marta Schodowska – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy.

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00     

Zakończono o godz. 13.10         

  Stan radnych - 15                          

Obecnych- 15                                

Procent frekwencji – 100              

            

Obecność radnych, sołtysów oraz 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 V Sesji Rady Gminy.

4. Przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych na nie  

    odpowiedziach.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

6. Informacja Sekretarza Gminy o działalności Urzędu Gminy między sesjami.

7. Informacja o pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2018 rok.

8.Informacja  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego dla Gminy Szczutowo.



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

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego-

wyprzedzający  finansowanie  działań  finansowych  ze  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii

Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach

Agnieszkowo – Łazy – Gójsk,  rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa

oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse,  Agnieszkowo,  Słupia, Białasy”.

13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  z  Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu Gminy Szczutowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki  

 nr 92/1 położonej w Szczutowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działek  nr

46 i 48 położonych w Gójsku.

17. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia  Programu opieki  nad bezdomnymi zwierzętami  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2019 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków  na  terenie  Gminy  Szczutowo  w  celu  przekazania  go  do  zaopiniowania  organowi

regulacyjnemu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

21. Rozstrzygnięcie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku 2020.

22. Wolne wnioski 

23. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Szczutowo. 



W związku z obecnością urbanistki Pani Alicji Pejty - Jaworskiej  dokonano zmiany kolejności

punktów porządku obrad sesji. Po zmianie porządek obrad sesji przedstawia się jak wyżej.

Przebieg:

Ad 1)  Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński dokonał otwarcia VI Sesji Rady Gminy 

Szczutowo. Przywitał przybyłych radnych, sołtysów i gości, Wójta Gminy Pana Andrzeja 

Twardowskiego, Skarbnik Gminy Panią Hannę Domagalską, Sekretarza Gminy Pana Bogdana 

Kaczorowskiego. Stwierdził, ze obrady VI Sesji Rady Gminy są prawomocne. 

Ad.2) Przewodniczący Rady  Pan Zbigniew Kopciński poinformował, że proponowany porządek

obrad  VI  sesji  radni  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniami  na  sesję.  Zapytał,  czy  są  uwagi  do

zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie było. 

Ad.3) Protokół V Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w sali posiedzeń Urzędu Gminy

Szczutowo oraz w biurze rady w okresie między sesjami. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński  podał pod głosowanie 

przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” przyjęciem protokołu z V sesji głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie  przyjęła protokół V Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Ad.4) W punkcie tym głosu nie zabrano, ponieważ nie złożono interpelacji i zapytań.

Ad.5)  Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski poinformował o monitorowaniu sesji. Podziękował za

sprawną organizację wyborów sołeckich. Pogratulował i przywitał nowo wybranych sołtysów.

Przedstawił sprawy związane ze spółką wodną.  Proponował aby wybrać odpowiednią osobę na

przewodniczącego spółki wodnej, osobę odpowiedzialną, która interesuje się działaniami spółki.

Dalej  omówił  realizację  inwestycji  na  terenie  gminy:  dotyczące  budowy oczyszczalni  ścieków,

dróg. Proponował aby nie wyodrębniać środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy

na 2020 rok.

Poinformował także,  o otrzymaniu dofinansowania na odnowę wsi,  dot. modernizacji  remizy w

Gójsku.

Podsumował pracę oświaty, uważa, że prawidłowo są wydatkowane środki finansowe. Realizowane

są różne projekty np. Erazmus plus, Szkoła Podstawowa w Gójsku bierze udział już po raz drugi w

programie. Wykorzystywane są tablice interaktywne, działają stołówki.

Pozyskiwane są również środki zewnętrzne na zadanie realizowane przez GOPS .



Ad. 6)  Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski  poinformował, że w związku z nagrywaniem

sesji na sali znajduje się klauzura informacyjna o spełnieniu  wymagań RODO.

Poinformował również o przyjmowanych oświadczeniach  dotyczących ilości sprzedaży napojów

alkoholowych,  do mieszkańców wysyłane były informacje związane ze zmianą stawki za odpady.

komunalne. Dostarczane były również decyzje podatkowe. 

Przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego  w paliwie rolniczym.

Od  1  kwietnia  2019  r.  zatrudnionych  będzie  5  osób  na  okres  4  miesięcy  w  ramach  robót

publicznych.  Przekazane  zostały   materiały  z  wyborów  samorządowych  do  Archiwum

Państwowego w Płocku.

Rozpoczęły się przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu

26  maja  2019  r.  Sekretarz  Gminy  poinformował,  że  w  tych  wyborach  będą  powołane  jedne

obwodowe komisje wyborcze. Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać

komitety wyborcze. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniu 11 kwietnia 2019 r. w godz. od

10.00 do 14.00  w Urzędzie Gminy w sali konferencyjnej organizuje mobilny punkt informacji z

możliwością ubiegania się o fundusze pomocowe.

Odbyło  się  spotkanie  z  Naczelnikiem  Urzędu  Skarbowego  oraz  z  pracownikiem  Urzędu

Skarbowego,  na  którym  omawiano  sposób  rozliczania  się  z  podatku  dochodowego  od  osób

fizycznych za 2018 r. przy pomocy portalu podatki.gov.pl. 

Odbyło  się  spotkanie  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej  nad  Skrwa i  Sierpienicą  w Starostwie

Powiatowym w Sierpcu. Do stowarzyszenia oddelegowane zostały 3 osoby z naszej gminy: Wójt

Gminy  Pan  Andrzej  Twardowski,  Sekretarz  Gminy  Pan  Bogdan  Kaczorowski  i  Pani  Aneta

Ruszkowska. Gmina co roku  uiszcza składki członkowskie w wysokości 1.000 zł.

Sekretarz  Gminy oraz  Skarbnik  Gminy  uczestniczyli  w  spotkaniu  organizowanym przez  Bank

Spółdzielczy  w  Starej  Białej.  Od  01  kwietnia  2019  r.  przestaje  funkcjonować  Sierpecki  Bank

Spółdzielczy i z tego względu Bank Spółdzielczy w Starej Białej przejmuje obsługę wszystkich

rachunków Urzędu Gminy.

Została przekazana informacja dot. pozyskiwania środków w ramach programu czyste powietrze.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 03 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w hali sportowej w Szkole

Podstawowej.

Ad.7) Radni otrzymali przygotowaną przez Sekretarza Gminy informację o pracy Urzędu Gminy za

2018 rok. Ze względu na obecność sołtysów Pan Bogdan Kaczorowski – Sekretarz Gminy zapoznał

obecnych sołtysów z powyższą informacją.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Informacja została przyjęta bez uwag.



Ad.8) Kierownik GOPS Pani Renata Biesaga omówiła informację z realizacji Gminnego Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii  za 2018 rok.

Powyższa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Rada  przyjęła  informację  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński ogłosił 5 min. przerwę.

Ad.9)  Po wznowieniu obrad urbanistka Pani Alicja Pejta – Jaworska przedstawiła szczegółowo

projekt  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Szczutowo

wraz z załącznikami.

Przewodniczący  Rady  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  zał.  nr  5  -

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium,

Imienny wykaz głosowania radnych, dot. podjęcia uchwały stanowi załącznik do protokołu.

„Za” przyjęciem zał. nr 5  głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie  przyjęła zał. nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu studium.

Załącznik nr 5 stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Pani  Anna  Komorowska  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie

uchwalenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego   Gminy

Szczutowo

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały.

Imienny wykaz głosowania radnych, dot. podjęcia uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie  przyjęła uchwałę Nr VI/51/2019 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Szczutowo.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński zarządził 5 min. przerwy.

Ad.10,11) Po wznowieniu obrad Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska przedstawiła projekt

uchwały  w  sprawie  zmian  w   Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Szczutowo,  a  także

omówiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/17/2018 na 2019 rok.



Uwag do projektów uchwał radni nie zgłosili.

Wiceprzewodnicząca Rady  Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały  w sprawie zmian 

w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekty uchwał pod głosowanie.

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych , dot. podjęcia uchwały stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Szczutowo głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/52/2019   w sprawie  zmian w  Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Szczutowo.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała  projekt uchwały  

zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekty uchwał pod głosowanie.

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych , dot. podjęcia uchwały stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/53/2019  zmieniającej Uchwałę Budżetową 

Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12)  Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska przedstawiła projekt  uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją 

inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach  Agnieszkowo – Łazy – Gójsk,  

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w 

miejscowościach Mościska, Cisse,  Agnieszkowo,  Słupia, Białasy”, a następnie omówiła projekt  

uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Szczutowo.

W  dyskusji radni głosu nie zabrali.

W związku z tym, wiceprzewodnicząca rady  Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w



sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją 

inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach  Agnieszkowo – Łazy – Gójsk,  

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w 

miejscowościach Mościska, Cisse,  Agnieszkowo,  Słupia, Białasy”.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie projekt

powyższej uchwały.

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych , dot. podjęcia uchwały stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/54/2019  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenach  Agnieszkowo – Łazy – Gójsk,  rozbudowa sieci wodociągowej w

miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse,  

Agnieszkowo,  Słupia, Białasy”.

Uchwała  stanowi załącznik do protokołu.

Ad 13) Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Szczutowo Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska przedstawiła w pkt. 

12  porządku obrad .

Wiceprzewodnicząca  rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Szczutowo

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych, dot. podjęcia uchwały stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/55/2019 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. 14) Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski wyjaśnił, że jest to nieruchomość położona w 

Gójsku. Obecni na  zebraniu sołeckim mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż tej nieruchomości.

Pytań do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę NR VI/56/2019 w prawie przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 15) Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski wyjaśnił, że dzierżawa dot. działki w Szczutowie, na 

której  postawiony jest przekaźnik telefonii komórkowej w Szczutowie.

Radni nie zgłosili uwag.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 16) Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski wyjaśnił, że są to działki w miejscowości  Gójsk, na 

przeciw Państwa Piotrowskich. Uważa, że należy przedłużyć umowę dzierżawy, ponieważ osoby 

dzierżawiące wywiązują się z umowy.

Radni uwag nie zgłosili.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .



„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 17) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił, że Rada Gminy ma obowiązek co 

roku w terminie  do 31 marca podjąć uchwałę, w której uchwala się program opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Gmina coraz więcej ponosi 

kosztów związanych z transportem zwierząt oraz pobytem zwierząt w schroniskach.

Uwag radni nie zgłosili.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/59/2019  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w

2019 roku.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 18) Sekretarz Gminy szczegółowo omówił  projekt regulaminu dostarczania wody i  

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo na komisjach. Ze względu na obecność 

sołtysów przypomniał, że projekt regulaminu został złożony do Biura Rady. Rada po zapoznaniu się

z projektem ma obowiązek skierować go do Wód Polskich . Po zaopiniowaniu projektu regulaminu 

przez Wody Polskie, Rada Gminy przyjmie  już regulamin, a nie projekt.

Uwag radni nie zgłosili.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/60/2019  w sprawie przyjęcia Projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo w celu przekazania go do

zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.



Ad. 19) Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na komisjach, dlatego radni nie życzyli sobie 

ponownego przedstawiania projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/61/2019  w sprawie określenia sezonu kąpielowego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.20) Kierownik GOPS Pani Renata Biesaga omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania.

Radni uwag nie zgłosili do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/62/2019 w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.21)  Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski zaproponował, aby  nie wyodrębniać funduszu 

sołeckiego na 2020 rok. Zapewnił, że zapewni pomoc  w przypadku remontu, napraw dróg itp. w 

sołectwach.

Radni głosu nie zabrali.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.



„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 1 .

„Wstrzymało się” - 0.

Rada większością głosów podjęła Uchwałę Nr VI/63/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 22) W punkcie tym Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poinformował, że wniosek 

Pana Sławomira Szymańskiego dot. dotacji celowej na budowę studni głębinowej został ujęty w 

projekcie budżetu gminy.

Następnie odczytał maila sołtysa sołectwa Szczechowo – Jaźwiny Pana Romana Norkowskiego.

Wójt Gminy odpowiedział na pytanie sołtysa Pana Romana Norkowskiego , że powodem, dla 

którego  Szczechowo – Jaźwiny nie zostały ujęte w realizacji inwestycji na budowę sieci kanalizacji

sanitarnej jest brak wystarczającej ilości środków finansowych.

Sołtys sołectwa Szczechowo – Jaźwiny ma jednak obawy, aby sołectwo nie zostało pominięte w tej 

inwestycji.

Radny Pan Zbigniew Dziarkowski zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, kiedy zostanie 

przekazany samochód strażacki do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gójsku?

Wójt odpowiedział, że decyzję podejmie Komendant Główny Straży Pożarnej. Przygotowany został

wniosek przez Państwową Straż Pożarną, pod którym podpisał się Wójt Gminy oraz Poseł. Wniosek

został skierowany do Komendanta Głównego.

Sekretarz Gminy poinformował, że na terenie naszej gminy występują sytuacje, w których 

zabierane są zwierzęta od właścicieli i umieszczane zostają w pogotowiu dla zwierzat. Wszystko 

odbywa się zgodnie z prawem,  jednak właściciele nie są informowani, że będą ponosili z tego 

tytułu koszty finansowe za transport zwierząt,  leczenie itd. 

Sołtys Sołectwa Podlesie Pan Marek Bieńkowski prosił o okólniki z taką informacją dla 

mieszkańców.

Radny Pan Wojciech Duda pytał o firmę zajmującą się odbiorem foli rolniczych. 

Sołtys sołectwa Dziki Bór Pan Grzegorz Słabkowski poinformował, że taki punkt znajduje się koło 

Bieżunia oraz w  Borkowie Kościelnym.

Radny Pan Ryszard Pijankowski prosił o poprawę remontu drogi powiatowej Blizno – Łukomie- są 

straszne dziury, a także aby na drodze gminnej i powiatowej która prowadzi do Szczechowa 

przerwać korzenie  ponieważ niszczą asfalt. Mieszkańcy wsi Białasy proszą aby na placu zabaw   

postawić kosz na śmieci.

Sołtys wsi Szczutowo Pan Andrzej Komosiński prosił o utwardzenie pobocza na drodze przy ul. 



3maja prowadzącej do drogi 560.

Ad 23) W związku z wyczerpaniem obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Kopciński 

dokonał zamknięcia  VI sesji Rady Gminy Szczutowo.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady 

  Zbigniew Kopciński  

  Protokołowała

Marta Schodowska


