
Or. 0002. 3. 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 Ó Ł   Nr VII/2019

nadzwyczajnej VII Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 06 maja2019r.

Protokół  zawiera:

1. Uchwała  Nr  VII/64/2019  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/19/2018  Rady  Gminy

Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy

Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w

domu” na lata 2019-2023.

2. Uchwała  nr  VII/65/2019  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/20/2018  Rady  Gminy

Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w

celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i

w domu” na lata 2019-2023.



PROTOKOŁ NR VII/2019

nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 06 maja2019 r.

w  Urzędu Gminy w Szczutowie, pok. nr 13.

Przewodniczył:  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński.

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

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00     

Zakończono o godz. 10.40            

  Stan radnych - 15                          

Obecnych- 15                                

Procent frekwencji – 100              

            

Obecnych radnych przedstawia załączona do protokołu listy obecności.

Uchwalony porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

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

nie odpowiedziach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Szczutowo z 

dnia  28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo  

w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR IV/20/2018Rady Gminy Szczutowo z 

dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia

            wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu'' na lata

.            2019-2023.



7. Rozpatrzenie sprawy dot. kapliczki zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 10 w Gójsku.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie nadzwyczajnej VII Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Przebieg:

Ad.1) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński dokonał otwarcia  nadzwyczajnej VII Sesji

Rady  Gminy  Szczutowo.  Przywitał  przybyłych  radnych,  Wójta  Gminy  Pana  Andrzeja

Twardowskiego. Stwierdził, ze obrady VII  nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy są prawomocne. 

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

obrad VII nadzwyczajnej sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. Zapytał, czy są

uwagi  do  zaproponowanego  porządku  obrad.  Uwag  nie  było.  Stwierdził,  że  obrady  będą

prowadzone na podstawie otrzymanego porządku obrad.

Ad.3)  Protokół VI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pok. nr 13 Urzędu Gminy oraz w

Biurze Rady w okresie między sesjami. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  Pan  Zbigniew  Kopciński   poddał  pod  głosowanie

przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

„Za” przyjęciem protokołu głosowało15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół VI Sesji Rady Gminy Szczutowo.

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

Ad.5,6) Kierownik GOPS Pani Renata Biesaga przedstawiła projekty uchwał i wyjaśniła konieczne

zmiany w uchwałach.

Uwag do projektów uchwał radni nie wnieśli.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany

uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia  28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia

programu osłonowego Gminy Szczutowo  w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.



„Za” podjęciem uchwały głosowało15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr VII/64/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2018

Rady Gminy Szczutowo z dnia  28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego

Gminy Szczutowo  w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w

domu” na lata 2019-2023.

uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie  zmiany

uchwały  NR  IV/20/2018  Rady  Gminy  Szczutowo  z  dnia  28  grudnia  2018  r.  w  sprawie

podwyższenia  kryterium  dochodowego  w  celu  udzielenia  wsparcia  w  ramach  wieloletniego

rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu'' na lata  2019-2023.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę NR IV/20/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia

2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach

wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu'' na lata  2019-2023.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7) Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski zaproponował aby tylko zabezpieczyć, wyremontować

kapliczkę  przed  całkowitym  zniszczeniem.  Nie  jest  za  tym,  aby  Gmina  przejęła  kapliczkę  na

własność.

Rada przyjęła propozycję wójta.

Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8)  Wójt  Gminy Pan  Andrzej  Twardowski  poinformował,  że  w czerwcu  odbędzie  się  sesja

absolutoryjna.

Radny Pan Wojciech Duda zapytał o zapisy do stomatologa, stwierdził, że bardzo ciężko jest się

zapisać na wizytę, tylko w jednym dniu dokonywane są zapisy na cały miesiąc.

Wójt  Gminy  zaproponował,  aby  w  celu  wyjaśnienia  zaprosić  Panią  Stomatolog  na  najbliższe

posiedzenie  komisji.

Radny Pan Zbigniew Dziarkowski. poinformował, że na drodze do Maluszyna znaki drogowe są

poprzewracane z powodu pogłębienia rowu przydrożnego.

Radny  Piotr  Rzadkiewicz  poinformował,  że  na  drodze  do  Agnieszkowa  są  dziury  na  nowo

położonym asfalcie.



Ad 9)  W związku z wyczerpaniem obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Kopciński

dokonał zamknięcia  nadzwyczajnej VI I Sesji Rady Gminy Szczutowo.

                  Przewodniczący Rady 

Zbigniew Kopciński

   Protokołowała

Marta Schodowska                                                                                                                                 



                                               






