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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 VIII/2019 

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

odbytej w dniu 11 czerwca 2019r. 

 

 

 

 

 

Protokół  zawiera: 

 

1. Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczutowo wotum zaufania. 

2. Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

 sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

3. Uchwała Nr VIII/68/2019 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. 

4. Uchwała Nr VIII/69/2019 w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Szczutowo. 

5.  Uchwała Nr VIII/70/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/17/2018 na 2019 rok. 

6. Uchwała Nr VIII/71/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2018 rok. 

7. Uchwała Nr VIII/72/2019 w sprawie przyjęcia „Projektu regulaminu dostarczania wody i 

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

organowi regulacyjnemu. 

8. Uchwała Nr VIII/73/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Szczutowo. 

 



9. Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegając się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Szczutowo. 

10. Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Szczutowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

11. Uchwała Nr VIII/76/2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo. 

12. Uchwała Nr VIII/77/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego. 

13.Uchwała Nr VIII/78/2019  w sprawie  ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w 

ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

14. Uchwała Nr III/79/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 

wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

15. Uchwała Nr VIII/80/2019w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej   

Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOKOŁ NR VIII/2019 

 Sesji Rady Gminy Szczutowo 

odbytej w dniu 11 czerwca 2019 r. 

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. 13.00             

  Stan radnych - 15                           

Obecnych- 15                                 

Procent frekwencji – 100               

             

Obecnych radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości przedstawią załączona do protokołu listy 

obecności. 

 

 

Uchwalony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

3. Przyjęcie protokołu  z VII 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. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Szczutowo: 

   1) Debata nad raportem. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczutowo wotum zaufania. 

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 



za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia gminy: 

     1) Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu   

        gminy za 2018 r. oraz informacji o stanie 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 wraz ze 

        sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. 

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

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szczutowie za 2018 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu regulaminu dostarczania wody i 

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

organowi regulacyjnemu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Szczutowo. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegając się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczutowo. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Szczutowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego. 

20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2018 r. 

21. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Szczutowo za 2018 r. 

22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w roku 2018. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach 



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

24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia 

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

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej   

Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych. 

26. Wolne wnioski – przystąpienie do organizacji Związek Samorządów polskich. 

27. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

 

Przebieg; 

 

Ad.1)  Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński dokonał otwarcia VIII 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 VIII Sesji Rady Gminy są prawomocne. 

Ad.2) Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopcińki  wnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad w pkt. 23- podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy 

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

lata 2019-2023,  w pkt. 24 -  podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w 

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

domu” na lata 2019-2023 i w pkt. 25 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej   Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych. 

Dalej punkty otrzymują nr wg kolejności. 

Następnie przewodniczący rady poddał wniosek pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

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

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. 

Ad.3)  Protokół VII 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  poddał pod głosowanie 

przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

 



 

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

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie  przyjęła protokół VII 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 przedstawił informacje dotyczące prowadzonych 

inwestycji na terenie gminy, m.in są to zadania dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, wodociągów, inwestycje dotyczące dróg, a także dofinansowania dla Powiatu 

Sierpeckiego. 

Ad.6) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski poinformował o kontroli NIK, która odbyła się w 

okresie od 11 do 26 kwietnia 2019 r., kontrola dotyczyła ściągalności należności za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2017 r i 2018 r., a także wydatkowanie środków.  

Kontrola zakończyła się dobrze. 

Poinformował, także o zakończeniu akcji suszy, która miała miejsce w 2018 roku, która miała 

miejsce w 2018 r. 

Zostały przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja2019 r, Sekretarz 

Gminy podziękował  Dyrektorom Szkoły Podstawowej w Szczutowie i w Gójsku za udostępnienie 

lokali do przeprowadzenia głosowania. 

Od 01 lipca 2019r, zatrudnione będą 3 osoby w ramach robót publicznych. 

Przeprowadzone zostaną  wybory do izb rolniczych. Na terenie naszej gminy będzie wybieranych 

dwóch przedstawicieli. Do 05 lipca 2019 r. jest termin zgłaszania kandydatów. Została powołana 

komisja ds. przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych. 

Gmina wystąpiła do likwidatora gminnej spółdzielni z zapytaniem na jakim etapie jest 

uporządkowanie majątku gminnej spółdzielni. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymano. Sekretarz Gminy 

przekazał informacje dotyczące wyboru ławnika do Sądu Okręgowego. 

Ad.7) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił raport o stanie gminy. Raport 

stanowi załącznik do protokołu. Wyjaśnił, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

gminy raport o stanie gminy. W zarządzonej debacie radni głosu nie zabrali. 

Ad.8) Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Szczutowo wotum zaufania. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

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

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 



„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Szczutowo wotum zaufania. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 9) W punkcie tym Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska przedstawiła sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za  2018  rok  oraz informację o 

stanienie mienia Gminy Szczutowo oraz poinformowała, że opinia RIO jest pozytywna. 

Sprawozdania i informacje  stanowią załączniki do protokołu. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Anna Komorowska odczytała 

Uchwałę Nr Pł. 140.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 

dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczutowo 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z uzasadnieniem . 

Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

Wniosek Nr Or.0014.1.2019  Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy  Szczutowo  z  dnia 

16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczutowo za 2018 rok radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję oraz omawiany  i odczytywany był na wspólnym posiedzeniu 

komisji w związku z powyższym nie życzyli sobie ponownego odczytywania wniosku 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 

Dalej Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Anna Komorowska odczytała  Uchwałę 

Nr Pł.190.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 

maja 2019  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 Zbigniewa Kopcińskiego  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 2018 r. przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady, a Przewodniczący 

Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie jawne. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

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

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 



Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/67/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  za 

2018 rok . 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 

Ad 10) W punkcie tym Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Anna Komorowska odczytała projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy  za 

2018 rok. W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew 

Kopciński poddał pod głosowanie jawne . 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr VIII/68/2019  w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2018 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. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński zarządził 10 min. przerwę. 

Ad.11) Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady, Skarbnik Gminy – Pani Hanna 

Domagalska wyjaśniła proponowane  zmiany w projekcie uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w  

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr VIII/69/2019 w sprawie zmian w  

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 12) Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały zmieniającej 

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



Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr VIII/70/2019 zmieniająca Uchwałę 

Budżetową Nr IV/17/2018 na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.13) Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie 

za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/71/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2018 

rok. 

Ad.14) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski omówił projekt regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. 

Uwag do projektu regulaminu nie wniesiono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo” w 

celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

 

 



„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/72/2019 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.15) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił projekt regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczutowo. 

Uwag do projektu regulaminu nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/73/2019 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.16) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił projekt uchwały. 

Uwag nie wniesiono do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegając się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczutowo. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/74/2019 w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegając się o uzyskanie zezwolenia na 



prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17)  Sekretarz Gminy  Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił projekt uchwały. 

Brak uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczutowo oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczutowo. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/75/2019 w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczutowo oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.18) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił projekt uchwały. 

Radni nie wniesli uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Szczutowo. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/76/2019 w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Szczutowo. 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.19)  Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli  uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie  wzoru 

wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/77/2019 w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.20) Na wspólnym posiedzeniu komisji Kierownik GOPS – Pani Renata Biesaga szczegółowo 

omówiła  sprawozdanie  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie za 

2018 r. Radni nie życzyli sobie ponownego przedstawiania sprawozdania. 

Nie wniesiono uwag do sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radni pozytywnie przyjęli sprawozdanie  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Szczutowie za 2018 r. 

Ad.21)  Na wspólnym  posiedzeniu komisji Kierownik GOPS - Pani Renata Biesaga szczegółowo 

omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Szczutowo w roku 2018, w związku z 

powyższym radni nie życzyli sobie ponownego przedstawienia oceny. 

Uwag nie wniesiono. 

Ocena stanowi załącznik do protokołu. 

Radni pozytywnie przyjęli ocenę  zasobów pomocy społecznej dla Gminy Szczutowo w roku 2018. 

Ad.22)  Na wspólnym posiedzeniu komisji szczegółowo omawiano sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020 w roku 2018. Radni nie życzyli sobie ponownego przedstawiania 

sprawozdania. 

Uwag nie wniesiono. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radni pozytywnie przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w roku 2018. 



 

Ad.23) Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały 

ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego 

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

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/78/2019  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. 

Ad.24) Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie  

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

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

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr  VIII/79/2019 w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

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

Ad.25) Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski wyjaśnił projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej   Powiatowi Sierpeckiemu na realizację 

zadań inwestycyjnych. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 



Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu „- 0. 

Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/80/2019w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań 

inwestycyjnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.26) Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała pismo od Związku 

Samorządów Polskich dot. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do związku samorządów 

polskich. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski zaproponował aby zastanowić się nad podjęciem 

odpowiedniej decyzji. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Poinformował także, że OSP w Gójsku otrzyma samochód  od Państwowej Straży Pożarnej. 

Radny Pan Marek Poczwardowski odczytał pismo wystosowane przez radnych do Konfederacji 

Wolnej Myśli w Sierpcu dot. likwidacji  mogiły Powstańców Styczniowych 1864 r. na cmentarzu 

parafialnym w Szczutowie 

Radny również przedstawił informacje organizacyjne dot. „Biegu Dwóch Jezior w Szczutowie”, 

który odbędzie się w dniu  21 września 2019 r. 

Ad.27) W związku z wyczerpaniem obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Kopciński 

dokonał zamknięcia obrad VIII sesji Rady Gminy Szczutowo. 
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