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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 X/2019 

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

odbytej w dniu 30 września 2019r. 

 

 

Protokół  zawiera: 

 

1.  Uchwała Nr X /84/2019 w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Szczutowo. 

2.  Uchwała Nt X/85/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową  Nr IV/17/2018 na 2019 rok. 

3.  Uchwała Nr X/86/2019  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: „Przebudowa i rozbudowa budynku 

komunalnego w Gójsku”. 

4. Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych. 

5.  Uchwała Nr X/88/2019  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku wybranym 

zgodnie  z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Uchwała Nr X/89/2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/54/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 

marca 2019 roku 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”. 

7.  Uchwała Nr X/90/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławnika do 

orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku. 

8. Uchwała Nr X/91/2019 w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku. 

9. Uchwała Nr X/92/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością. 

10. Uchwała Nr X/93/2019 w sprawie  uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Szczutowo. 

11. Uchwała Nr X/94/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

 

 

 



 

PROTOKOŁ NR X/2019 

 Sesji Rady Gminy Szczutowo 

odbytej w dniu 30 wrzesnia 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. 12.30                    

  Stan radnych - 15                                  

Obecnych- 15                                        

 Procent frekwencji – 100 %                 

             

Obecnych radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości przedstawia załączona do protokołu lista 

obecności. 

 

 

Uchwalony porządek obrad: 

 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

3. Przyjęcie protokołu  z IX 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. 

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

9. Podjęcie  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: „Przebudowa i rozbudowa budynku 

komunalnego w Gójsku”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku wybranym 

zgodnie  z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/54/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 

marca 2019 roku 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”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławnika do orzekania w 

Sądzie Okręgowym w Płocku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejścia przejazdu przez grunt gminny 

do działki nr 80. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Szczutowo. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

18. Zajęcie stanowiska w sprawie sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w związku z 

wystąpieniem Rady Gminy Góra Kalwaria oraz w Gminy Wieliszew.    

19. Wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg: 

 



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

Szczutowo. Przywitał przybyłych radnych, Wójta Gminy Pana Andrzeja Twardowskiego, Skarbnika 

Gminy Panią Hannę Domagalską, Sekretarza Gminy Pana Bogdana Kaczorowskiego, sołtysów oraz 

przybyłych gości. Stwierdził, ze obrady X  Sesji Rady Gminy są prawomocne. 

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

obrad X  sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. Wójt Gminy Pan Andrzej 

Twardowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 12 projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr VI/54/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 roku 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”. Dalej punkty otrzymują nr wg 

kolejności. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad 

X Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

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

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych.  

Rada jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński udzielił głosu Panu Józefowi Topolewskiemu – 

organizatorowi IV Biegu Dwóch Jezior. 

Pan Józef Topolewski omówił trasę biegu, podziękował za możliwość zorganizowania imprezy 

sportowej, a także podziękował  wszystkim sponsorom oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 

Szczutowie Pani Monice Kordyzon. 

Ad.3)  Protokół IX 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 IX Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

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

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 



„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół IX 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 omówił m.in. zadania  związane z: 

-  suszą, która miała miejsce na terenie gminy; 

- remontem w Szkole Podstawowej w Szczutowie – wyremontowana stołówką; 

-  dofinansowaniem  samochodu strażackiego dla OSP Szczutowo, który straż otrzyma do końca 

listopada; 

- budową dróg; 

- budową kanalizacji na terenie gminy. 

Ad.6) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski omówił zadania związane  m.in. z ; 

- suszą na terenie gminy, złożono 151 wniosków.  Zwołano komisję rolnictwa w celu wystosowania 

pismo do odpowiednich instytucji w celu zakwalifikowania łąk i pastwisk do szacowania szkód; 

- w dniach od 16.09.2019 r do 27.09.2019 r, odbyła się kontrola z Urzędu Wojewódzkiego, która 

dotyczyła podatku akcyzowego za rok 2018 oraz wyborów  ławników na kad. 2020-2023; 

- przypomniał o zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych 

na dzień 13 października 2019 r.; 

- poinformował także, że w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. odbędzie się powszechny spis 

rolny, natomiast w 2021 r. zaplanowano spis ludności; 

Sekretarz Gminy podsumował bieżącą pracę urzędu, poinformował o  zatrudnieniu  stażystów. 

Ad.7) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska szczegółowo omówiła projekt zmian w 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo, a także przedstawiła pozostałe projekty 

uchwał, które znajdują się w pkt. 8-12. 

Uwag do projektów uchwał radni nie zgłosili. 

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

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. Następnie przewodniczący Rady Pan 

Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X /84/2019 w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Szczutowo. 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8)  Wiceprzewodnicząca Rady pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową Nr IV/17/2018 na 2019 rok.  Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński 

poddał projekt uchwały 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  zmieniającej Uchwałę Budżetową  Nr IV/17/2018 na 2019 rok  głosowało 

15 radnych; 

„Przeciw” - 0; 

„Wstrzymało się” - 0. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr X/85/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową   

Nr IV/17/2018 na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9) 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: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X/86/2019  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: „Przebudowa i 

rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.10)  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. 

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  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych głosowało 15 radnych; 

„Przeciw” - 0; 

„Wstrzymało się” - 0. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr X/87/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.11) Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku wybranym zgodnie  z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X/88/2019  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu w banku wybranym zgodnie  z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.12) Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały  zmieniającą 

uchwałę Nr VI/54/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 roku 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”. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X/89/2019 zmieniającą uchwałę Nr VI/54/2019 Rady 

Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 roku 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) Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady przystąpiono do realizacji kolejnego 

punktu. W związku z tym, że radni nie życzyli sobie ponownego przedstawiania projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

regulaminu głosowania wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku wraz z 

regulaminem. Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X/90/2019 sprawie przyjęcia regulaminu głosowania 

wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.14) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński przedstawił opinię zespołu ds. 

zaopiniowania ławników. Opinia Stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej . 

Zgłoszono do składu komisji skrutacyjnej następujących radnych : 

1 Barbara Domin – wyraziła zgodę na udział w pracy komisji 

2. Zbigniew Dzirakowski - wyraził zgodę na udział w pracy komisji 

3.  Stanisław Tadeusz Pilarski- wyraziła zgodę na udział w pracy komisji. 

Członkowie powołanej Komisji skrutacyjna spośród siebie wybrali Przewodniczącego, którym 

została Pani Barbara Domin. Po przygotowaniu kart do głosowania tajnego, komisja przystąpiła do 

przeprowadzenia głosowania . Po rozdaniu kart do głosowania, Przewodniczący komisji 

skrutacyjnej odczytywał według listy obecności nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili do 

urny i wrzucali do niej karty do głosowania . Po ustaleniu wyników głosowania tajnego, Pani 

Barbara Domin odczytała protokół komisji skrutacyjnej . Na podstawie, którego kandydat Pan Jan 

Jerzy Kapuściński został wybrany ławnikiem do Sądu Okręgowego w Płocku. Protokół komisji 

skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu . 



W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt 

uchwały w sprawie  wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X/91/2019 w sprawie  wyboru ławnika do orzekania w 

Sądzie Okręgowym w Płocku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.15) Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji, radni nie 

życzyli sobie ponownego przedstawiania . Uwag do projektu uchwały radni nie zgłosili. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w  sprawie 

ustanowienia służebności przejścia przejazdu przez grunt gminny do działki nr 80. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X/92/2019 w  sprawie ustanowienia służebności przejścia 

przejazdu przez grunt gminny do działki nr 80. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16)   Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji, radni nie 

życzyli sobie ponownego przedstawiania. Uwag do projektu uchwały radni nie zgłosili. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X/93/2019 w  sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.17)  Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji, radni nie 

życzyli sobie ponownego przedstawiania. Uwag do projektu uchwały radni nie zgłosili. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały 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 X/94/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.18) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił sytuację dotyczącą gospodarki 

odpadami, radni poparli stanowisko Gminy Góra Kalwaria oraz Gminy Wieliszew, a także podjęli 

stanowisko dotyczącego sytuacji gospodarki odpadami w Gminie Szczutowo. 

Stanowiska powyższych Gmin stanowią załącznik do protokołu. 

Ad.19) Radny Pan Zbigniew Dziarkowski ponowił pytanie dot. progów zwalniających na 

 ul. Słonecznej w Gójsku oraz o wycięcie zakrzewień, które zasłaniają znak z ograniczeniem tonażu. 

W związku  z tym, tonaż jest nieprzestrzegany, co powoduje niszczenie drogi. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski odpowiedział, że dokumentacja została przekazana 

projektantowi, który miał stwierdzić czy jest możliwość założenia takich progów. Jeśli chodzi o 

zasłonięty znak pismo zostało skierowane do powiatu. 

Wójt Gminy podziękował wszystkim osoba,  które wzięły udział w pogrzebie mamy Proboszcza 

Parafii Gójsk. 

 

 

 

 



Ad.20) W związku z wyczerpaniem obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Kopciński 

dokonał zamknięcia  X  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

 

 Przewodniczący Rady 

Zbigniew Kopciński    

 

   Protokołowała 

Marta Schodowska 


