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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 IX/2019 

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

odbytej w dniu 30 lipca 2019r. 

 

 

 

 

 

Protokół  zawiera: 

 

1. Uchwała Nr IX/81/2019  zmieniająca Uchwałę Budżetową  Nr IV/17/2018 na 2019 rok. 

2. Uchwała Nr IX/82/2019  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

3. Uchwała Nr IX/83/2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydacie na ławnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOŁ NR IX/2019 

nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczutowo 

odbytej w dniu 30 lipca 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. 11.10                

  Stan radnych - 15                              

Obecnych- 13                                    

 Procent frekwencji – 87%                 

             

Obecnych radnych, przedstawia załączona do protokołu lista obecności. 

 

 

Uchwalony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy. 

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

odpowiedziach. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o 

kandydacie na ławnika. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie nadzwyczajnej IX Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

 

 

 



Przebieg; 

 

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

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

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

Kaczorowskiego. Stwierdził, ze obrady IX nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy są prawomocne. 

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

obrad IX  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 VIII 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 Pan Zbigniew Kopciński  poddał pod głosowanie 

przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

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

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół VIII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

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

Ad.5) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska wyjaśniła proponowane  zmiany uchwały 

budżetowej  Nr IV/17/2018 na 2019 rok. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski poinformował że przetarg na przebudowę drogi  w 

miejscowości Modrzewie w pierwszym terminie został unieważniony ze względu na zbyt  wysoką 

cenę. Przetarg rozstrzygnięto w drugim terminie. 

Wójt Gminy poinformował także, że odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkół. 

Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli. 

Wiceprzewodnicząca rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały zmieniającej 

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

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

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 



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

„Za” przyjęciem protokołu głosowało13 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/81/2019  zmieniająca Uchwałę Budżetową 

 Nr IV/17/2018 na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.6,7) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił, że z Sądu Okręgowego w Płocku  

wpłynęła informacja o zapotrzebowaniu na jednego ławnika. 

Do 30 czerwca 2019 był termin zgłaszania kandydatów. Został zgłoszony jeden kandydat. 

Poinformował, że należy wybrać spośród radnych zespół opiniujący, aby dokonać zaopiniowania tej 

kandydatury. 

Zgłoszono następujące kandydatury do składu zespołu opiniującego: 

Zbigniew Kopciński – przewodniczący zespołu; 

Anna Komorowska – członek zespołu, 

Barbara Domin – członek zespołu. 

Sekretarz Gminy poinformował  również o konieczności podjęcia uchwały w sprawie zasięgnięcia 

od komendanta wojewódzkiego policji informacji o zgłoszonym kandydacie na ławnika. 

Uwag do projektów uchwał radni nie zgłosili. 

Wiceprzewodnicząca rady  Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

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

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

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

„Za” przyjęciem protokołu głosowało13 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/82/2019  w sprawie powołania zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. 

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

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

       



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

„Za” przyjęciem protokołu głosowało13 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/83/2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta 

wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.8) Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski  wyjaśnił, że na uprawy, w których wystąpiły szkody 

spowodowane suszą nie ma wpływu wójt oraz  pracownik urzędu. 

Poinformował także o dożynkach parafialnych w Gójsku, które odbędą się  w dniu 15 września 

2019 r. oraz o dożynkach powiatowych w Rościszewie w dniu 08 września 2019r. 

Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przekazał  informacje związane z szacowaniem szkód 

spowodowanych suszą, a także poinformował, że członkiem Izby Rolniczej został Pan Artur 

Żbikowski. 

Na podstawie informacji otrzymanej przez Inspekcję Weterynaryjną z Sierpca teren całego powiatu 

został objęty żółtą strefą ASF. 

Od 26 czerwca 2019 r. zmieniła się ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Radny Pan Wojciech Duda zgłosił, że droga powiatowa Gójsk- Żochowo jest w złym stanie, 

wygląda jakby była nie skończona, woda wymyła pobocza. 

Droga na Osówkę - należy wykosić krzewy na poboczach. 

Radny Pan Janusz Brodziński poinformował, że należy wyciąć krzewy przy barierkach koło 

Państwa Woźnickich. 

Radny Pan Adam Maśka poinformował, że na drodze Dąbkowa Parowa – Blizno, która została 

wykonana w tamtym roku na całej nawierzchni są kamienie, które uderzają w auta. Uważa, że 

droga została źle wykonana. Jest to droga bardzo często uczęszczana. 

Wójt gminy wyjaśnił, że zostanie zrobiony przegląd gwarancyjny dróg. 

Radny Pan Marek Kopyciński poinformował, że przy przystanku autobusowym w Mierzęcinie po 

opadach zbiera się  woda, można byłoby wyłożyć kostkę lub zalać płytę. 

Radny Pan Zbigniew Dziarkowski poinformował, aby obcinać pobocza szerzej, zarówno przy  

drogach gminnych jak i powiatowych. Znaki, które stoją na poboczach są zarośnięte i ich nie widać. 

Radny Pan Ryszard Pijankowski zgłosił, że na drodze powiatowej w Szczechowie koło Państwa 

Krzemińskich pobocza są nie wycięte. 

 

 

 



 

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

dokonał zamknięcia  IX nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Kopciński 

 

   Protokołowała 

Marta Schodowska 


