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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 XII/2019 

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

odbytej w dniu 25 listopada 2019r. 

 

 

 

Protokół  zawiera: 

 

1.  Uchwała Nr XII /97/2019 w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Szczutowo. 

2.  Uchwała Nr XII/98/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową  Nr IV/17/2018 na 2019 rok. 

3. Uchwała Nr XII/99/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

oraz zwolnień od tego podatku. 

4. Uchwała Nr XII/100/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

5. Uchwała Nr XII/101/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 

6. Uchwała Nr XII/102/2019  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

7. Uchwała Nr XII/103/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „EFEKTYWNA 

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE SZCZUTOWO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna 

pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

8.  Uchwała Nr XII/104/2019  w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy 

Szczutowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w 2020 roku". 

 

 

 



 

PROTOKOŁ NR XII/2019 

 Sesji Rady Gminy Szczutowo 

odbytej w dniu 25 listopada 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. 10.45                             

      Zakończono o godz. 12.30                                    

Stan radnych - 15                                                  

Obecnych- 14                                                        

             Procent frekwencji –  93%                                    

             

Obecnych 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 X i XI 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 przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo za rok 2018/2019 

9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji od początku kadencji. 



11. Zajęcie stanowiska dot. zakupu od Gminy Szczutowo części działki  nr 271/28  stanowiącą 

drogę w miejscowości Słupia. 

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

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

14. Uchwalenie wysokości podatków, opłat lokalnych i zwolnień podatkowych na rok 2020: 

 1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień z tego podatku; 

  2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

 3) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2020 rok; 

 4) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do 

obliczenia podatku leśnego na rok 2020. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „EFEKTYWNA POMOC 

SPOŁECZNA W GMINIE SZCZUTOWO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna 

pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w 2020 roku". 

18. Wolne wnioski 

19. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebieg; 

 

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

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

obrad XII  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 X i XI  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 protokołów. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński  poddał pod głosowanie 

przyjęcie protokołu z X i XI Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół X i XI 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 zadania, które dotyczyły m.in.: 

- zrealizowanego funduszu sołeckiego- wójt gminy podziękował sołtysom oraz radnym za 

zaangażowanie  w realizacji zadań; 

- otrzymanej dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych na dwie drogi 

Słupia – Dziki Bór, Gójsk – Grądy; 

-  dofinansowania do samochódu strażackiego dla OSP Szczutowo; 

- remontu remizy OSP w Gójsku; 

-  przydomowych oczyszczalni; 

- opłaty za gospodarowanie odpadami- w ogłoszonym przetargu zostały złożone dwie oferty, 

różnice w cenie były minimalne. Dokumenty przetargowe są w trakcie weryfikacji. 

 

 

 

 



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

- przeprowadzonymi wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się w dniu 13 października 

2019 r.- sekretarz gminy podziękował Dyrektorom szkół za udostępnienie lokali oraz członkom 

komisji za sprawne przeprowadzenie wyborów; 

- suszą, która miała miała miejsce na terenie gminy, 

- przeprowadzoną,  wewnętrzną oceną pracowników w urzędzie, a także kontrolą zarządczą; 

- gmina będzie się starała uregulować sprawy ustalenia formy władania nieruchomościami przez 

jednostki organizacyjne, przygotowane zostały wnioski do złożenia. Po konsultacji z radcą 

prawnym wypracowano stanowisko, aby to była umowa użyczenia i wtedy jednostka nabywa 

formalne prawo do władania nieruchomością; 

- prowadzone były działania, które miały na celu przygotowanie i przeprowadzenie przetargu; 

- przyjmowano wnioski od rolników, dotyczących foli. Zostało złożonych 87 wniosków, gmina w 

terminie do 20 grudnia 2019 r. zobowiązana jest do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska o dofinansowanie odbioru i utylizacji foli; 

- Sekretarz Gminy przekazał informacje dotyczące spółki wodnej z prośbą, aby sołtysi zostali po 

sesji w celu podpisania oświadczeń związanych z ochroną danych, oraz zostaną przekazane 

informacje dotyczące spotkanie spółki wodnej z mieszkańcami. 

Ad.7) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska na wspólnym posiedzeniu komisji szczegółowo 

przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w związku z powyższym radni nie 

życzyli sobie ponownego przedstawienia informacji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński  poddał przyjęcie powyższej informacji pod 

głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za”  przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie przyjęła informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 

roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.8) Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo za rok 2018/2019 była 

szczegółowo omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Beatę Przybyłowską – 



inspektor ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia. Radni nie życzyli sobie ponownego 

przedstawiania informacji. 

Radni uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał przyjęcie informacji  o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy Szczutowo za rok 2018/2019 pod głosowanie. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” przyjęciem  informacji  głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie przyjęła  informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo za 

rok 2018/2019. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.9) Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali informacje o wynikach analizy oświadczeń 

majątkowych za rok 2018, otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Skarbowego w 

Sierpcu, Wójta Gminy oraz od Przewodniczącego Rady. Radni zapoznali się z powyższymi 

informacjami  i nie życzyli sobie przedstawienia informacji. 

Uwag do powyższych informacji nie było. 

Informacje stanowią załącznik do protokołu. 

Rada przyjęła informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018, 

Ad.10) Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali sprawozdania z działalności Komisji od 

początku kadencji, zapoznali się i nie życzyli sobie przedstawienia sprawozdań z poszczególnych 

komisji. Uwag do sprawozdań komisji nie było. 

Sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji stanowią załącznik do protokołu. 

Rada przyjęła powyższe sprawozdania. 

Ad.11) Zgodnie z opiniami Komisji, Rada nie wyraża zgody na sprzedaż działki nr 271/28 

stanowiącą drogę w miejscowości Słupia. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za”  niewyrażeniem  zgody na sprzedaż działki nr 271/28 stanowiącą drogę w miejscowości 

Słupia  głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

 

 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 



Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko o niewyrażeniu zgody na sprzedaż działki nr 271/28 

stanowiącą drogę w miejscowości Słupia. 

Ad.12,13) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska, wyjaśniła że zmiany w WPF  Gminy 

Szczutowo spowodowane są wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Efektywna pomoc 

społeczna w Gminie Szczutowo” , realizacja w latach 2019-2021 oraz zmianami w przedsięwzięciu 

„Erazmus +” - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu, realizowany w 

Szkole w Szczutowie. 

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą zmian zał. 3 – zadania w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, zwiększenie środków na przedsięwzięcie Erazmus +, Efektywna pomoc 

społeczna w gminie Szczutowo. Zmniejszono dochody pochodzące z opłat pochodzących z 

gospodarowania odpadami komunalnym. Pozostałe zmiany to zmiany w wydatkach bieżących. 

Brak uwag do przedstawionych uchwał. 

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. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/97/2019  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/98/2019 zmieniającą Uchwałę Budżetową 

 Nr IV/17/2018 na 2019 . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę. 



Ad.14.1) Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Kopcińskiego 

przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Stawki podatku omawiane były na wspólnym posiedzeniu komisji, jednak komisje stwierdziły,że  w 

§ 1 punkt 7 c ( innych, pozostałych gruntów) stawka 0,30 zł , którą ustalili na wspólnym 

posiedzeniu komisji, będzie za  wysoka i będzie to za duży wzrost  dla naszych mieszkańców. 

Dlatego zaproponowano stawkę 0,27 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/99/2019  w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.14.2) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji, radni nie życzyli sobie 

ponownego omawiania projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie  

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/100/2019  w sprawie  określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.14.3) Projekt uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji, radni 

nie życzyli sobie ponownego omawiania projektu uchwały. 



Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie  

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 

2020 rok. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwałygłosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/101/2019  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.14.4) Komisje zajęły stanowisko aby  pozostawić w niezmienionej wysokości średnią cenę 

sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

wysokości 194,24 zł za 1 m
3
 i nie zachodzi potrzeba podjęcia uchwały. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie 

pozostawienia w niezmienionej wysokości do celów wymiaru podatku leśnego na 2020 rok średnią 

cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

wysokości 194,24 zł za 1m
3
. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem w/w stanowiska głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie  pozostawienia w niezmienionej wysokości do celów 

wymiaru podatku leśnego na rok 2020 średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 194,24 zł za 1 m
3
. 

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

komisje nie życzyły sobie ponownego przedstawiania projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych; 



„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/102/2019  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.16) Na wspólnym posiedzeniu komisji, Kierownik GOPS Pani Renata Biesaga omówiła projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W 

GMINIE SZCZUTOWO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Sekretarz Gminy Pan Bogdan 

Kaczorowski wyjaśnił, że inicjatorem projektu był GOPS, wniosek został zweryfikowany 

pozytywnie. Jest to projekt skierowany do pracowników obsługi pomocy społecznej.  Cel i zadania 

projektu to podniesienie poziomu i standardu obsługi klientów , a także stworzenie dogodniejszych 

warunków obsługi klientów. Projekt nie wymagał wkładu własnego, środki muszą być 

wydatkowane zgodnie z założeniami projektu. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

do realizacji projektu pt. „EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE SZCZUTOWO” 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/103/2019  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. 

„EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE SZCZUTOWO” realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo z organizacjami pozarządowymi i 



podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie w 2020 roku" jest podejmowany co roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

“Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 

o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie w 2020 roku". 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych; 

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/104/2019  w sprawie  w sprawie przyjęcia “Rocznego 

programu współpracy Gminy Szczutowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o 

wolontariacie w 2020 roku". 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.19) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński przekazał informację dotyczącą zgłaszania 

kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Pan Wojciech Duda pytał, czemu na basen jeżdżą tylko I klasy ze Szkoły Podstawowej w 

Gójsku, a w poprzednich latach były to również klasy I-III. 

Radny Pan Janusz Brodziński poinformował, że w miejscowości Słupia obok nieruchomości 

Państwa Łaszkiewicz  na słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianie i prosi o zgłoszenie 

do Zakładu Energetycznego. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski wyjaśni z Panią Dyrektor Szkoły w Gójsku wyjazdy 

związane z basenem. Poinformował także o spotkaniu opłatkowym radnych i sołtysów, które 

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. 

Przybliżył sołtysom uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

Sołtys wsi Słupia, Pani Justyna Rupińska zapytała, czy w przypadku posadzenia drzewek na pasie 

drogowym powinna być pobierana opłata. Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli jest potrzeba zostanie 

wystosowane pismo , aby posadzone drzewka zostały usunięte. W przypadku prac związanych np. z 

naprawą drogi, drzewka zostaną usunięte. 



Ad. 19) W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Pan Zbigniew 

Kopciński dokonał zamknięcia XII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

 

Przewodniczący Rady: 

 Zbigniew Kopciński     

  Protokołowała: 

Marta Schodowska 

 


