
Or. 0002.10. 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 XIV/2019

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

odbytej w dniu 

30 grudnia 2019r.

Protokół  zawiera:

1. Uchwała  Nr  XIV/107/2019  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy

Szczutowo.

2. Uchwała Nr XIV/108/2019  zmieniająca Uchwałę Budżetową  Nr IV/17/2018 na  rok 2019.

3. Uchwała Nr XIV/109/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo.

4. Uchwała  budżetowa na rok 2020  Nr XIV/110/2019.

5. Uchwała Nr XIV/111/2019 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

    oraz  określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

6. Uchwała Nr XIV/112/2019  zmieniająca Uchwałę Nr VI/55/2019 Rady Gminy Szczutowo 

    z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie 

    planowanego deficytu budżetu Gminy Szczutowo.

7. Uchwała Nr XIV/113/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

    Społecznej w Szczutowie.

8. Uchwała Nr XIV/114/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania

    Narkomanii na 2020 rok.



9. Uchwała Nr XIV/115/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

    Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

10. Uchwała Nr XIV/116/2019 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

     zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo.



PROTOKOŁ NR XIV/2019

 Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 30 grudnia 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. 10.20                               

      Zakończono o godz. 13.00                                      

Stan radnych - 15                                                    

Obecnych- 15                                                          

               Procent frekwencji –  100 %                                   

            

Obecnych radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy

obecnościi

Uchwalony porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

3.  Przyjęcie protokołu  z XII i  XIII 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo.

   1. Ewentualne odczytanie projektu WPF oraz wniosku;

   2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;

   3. Dyskusja;

   4. Głosowanie wniosku;

   5. Głosowanie projektu uchwały.

10. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

  1. Ewentualne odczytanie projektu budżetu oraz wniosku;

   2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;

   3. Dyskusja;

   4. Głosowanie wniosku;

   5. Głosowanie projektu uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz 

      określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę NR VI/55/2019 Rady Gminy Szczutowo 

      z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie 

      planowanego deficytu budżetu Gminy Szczutowo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

      w Szczutowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

      na 2020 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

      Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

      przestrzennego dla Gminy Szczutowo.

17. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Szczutowo na 2020 rok.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Szczutowo. 



Przebieg;

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

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

obrad w pkt. 7-  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Szczutowo. Dalej punkty otrzymują nr wg kolejności. Następnie poddał pod głosowanie zmiany w 

porządku obrad.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Ad.3)  Protokół XII i XIII  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 XII i XIII 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 XII i XIII 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 podsumował rok 2019, poinformował: m.in. o: 

przetargach na realizację dróg,  na które gmina jako jedyna w powiecie sierpeckim otrzymała 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. Poinformował o przetargu na 

wywóz odpadów komunalnych, który wygrała firma ECOVIR mającą siedzibę w Ligowie, od 01 

stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W

przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wójt w 

drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub 

miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 



stosują wysokość stawki opłaty podwyższonej ( 30 zł miesięcznie od mieszkańca). Przekazano 

informację dot. budynku OSP  w Gójsku, który zostanie oddany do użytku prawdopodobnie w 

lutym. Wójt gminy poinformował, że udział mieszkańca w budowie przydomowych oczyszczalni 

ścieków wynosi 10 % od łącznej kwoty budowy.

Ad.6) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił działania, przedsięwzięcia jakie były 

podejmowane w urzędzie. W dniu 03 grudnia 2019 r. pracownik Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych zorganizował  mobilny punkt konsultacji, pozyskiwania środków  

unijnych. Każdy zainteresowany mógł uzyskać informację na temat pozyskiwania środków 

zewnętrznych pochodzących z  Unii Europejskiej.

Została przedstawiona oferta przez Agencję Rozwoju Mazowsza zawierającą propozycję 

przeszkolenia kierownika jednostki ( Wójta) oraz pracownika wskazanego przez wójta w celu 

przygotowania tych osób do jednolitych standardów obsługi inwestora.  Gmina skorzystała z tej 

oferty , odbędą się powyższe szkolenia, które  finansowane będą ze środków Rozwoju Mazowsza.

Gmina otrzymała informację z gazowni warszawskiej dotyczącą przeprowadzenia analizy pod 

kątem gazyfikacji w Gminie Szczutowo. 

Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dot. zagospodarowania zużytej folii rolniczej.

Sekretarz Gminy przypomniał, że w drodze postępowania przetargowego została zawarta umowa z  

firmą ECOVIR z siedzibą w Ligowie, zajmująca się gospodarką odpadami .

Przekazano prośbę do sołtysów o wyznaczenie delegatów na walne zebranie Gminnej Spółki 

Wodnej.

Ad.7)  Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska omówiła projekt uchwały  na wspólnym 

posiedzeniu komisji, dlatego radni nie życzyli sobie ponownego przedstawienia projektu uchwały. 

Uwag radni nie zgłosili.

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

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie jawne projekt powyższej 

uchwały.

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

„Za”  podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.



Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/107/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Szczutowo.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska wyjaśniła najistotniejsze zmiany zwarte w 

projekcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2019 . Zmiany dotyczą: zmniejszenia 

pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Słupia- jest to nowa inwestycja, rezygnacji z 

realizacji inwestycji przebudowa drogi w Szczutowie – dokumentacja, zmiany w wpływach za 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz  środków przeznaczonych na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, przyznania subwencji ogólnej.

Uwag radni nie wnieśli.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały zmieniającej 

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

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

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

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XIV/108/2019  zmieniająca Uchwałę Budżetową 

 Nr IV/17/2018 na  rok 2019.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński odczytał wniosek Wójta do przedłożonego 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2020-2030 dokonany o 

ponowną analizę. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska zapoznała Radę z  Uchwałą Nr Pł.433.2019 

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2019 roku. 

zawierającą opinię pozytywną.

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Kopcińskiego radni głosu 

nie zabrali.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie jawne przyjęcie wniosku 

Wójta do przedłożonego projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 

2020-2030.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych



„Za” przyjęciem wniosku wójta głosowało 15 radnych.

„Przeciw” - 0.

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta do przedłożonego projektu  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2020-2030.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska  odczytała projekt  uchwały w  

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo, którą Przewodniczący Rady Pan 

Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie jawne. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

„Przeciw”- 0 radnych.

„Wstrzymało się” 0 .

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/109/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Szczutowo.

Uchwała wraz załącznikami stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska przedstawiła projekt uchwały budżetowej na

rok 2020.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński odczytał wniosek Wójta do przedłożonego projektu

uchwały Budżetowej na rok 2020 . Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska zapoznała Radę Gminy z Uchwałą 

NR PŁ.434.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 

grudnia 2019 r., zawierającą opinię pozytywną.

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Kopcińskiego radni głosu 

nie zabrali.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie jawne przyjęcie wniosku 

Wójta do przedłożonego projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych

„Za” przyjęciem wniosku wójta głosowało 15 radnych.

„Przeciw” - 0.

„Wstrzymało się” - 0.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta do przedłożonego projektu Uchwały Budżetowej na rok 

2020. 



Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska  odczytała projekt Uchwały 

Budżetowej na rok 2020, którą Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod 

głosowanie jawne. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

„Przeciw”- 0 radnych.

„Wstrzymało się” 0 .

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2020 Nr XIV/110/2019.

Uchwała wraz załącznikami stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński zarządził 10 min. przerwę.

Ad. 11) Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Kopcińskiego 

przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały  w sprawie ustalenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz  określenia planu finansowego i terminu dokonania tych 

wydatków.

Radni nie wniesli  uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Radny Pan Zdzisław Grzywiński opuścił obrady .

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Skład ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

„Przeciw”- 0 radnych.

„Wstrzymało się” 0 .

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/111/2019 w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem 2019 r. oraz  określenia planu finansowego i terminu dokonania tych 

wydatków.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska omówiła szczegółowo projekt uchwały 

zmieniającej Uchwałę NR VI/55/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu Gminy 

Szczutowo.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.



Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt powyższej uchwały.

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 XIV/112/2019 zmieniającą Uchwałę NR VI/55/2019 Rady 

Gminy Szczutowo   z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu Gminy Szczutowo.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił projekt uchwały  Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie. Poinformował m.in., że GOPS jako 

jednostka organizacyjna nie jest osobowością prawną.  W przypadku sytuacji spornych do sądu 

pozwana jest Gmina, która z mocy ustawy ma osobowość prawną. GOPS realizuje zadania własne 

oraz zlecone z zakresu  administracji rządowej. W przeważającej ilości są to zadania zlecone. 

Nadzór merytoryczny nad realizacją  zadań zleconych  sprawuje Wojewoda przy pomocy Wydziału 

Polityki Społecznej, natomiast nadzór nad zadaniami własnymi gminy, sprawowany jest przez 

Wójta Gminy, a także przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. GOPS  przy wydawaniu decyzji 

działa na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Gminy lub Wójta Gminy.

Radni nie zgłosili uwag do projektu statutu.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt  uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 XIV/113/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy  Społecznej w Szczutowie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.



Ad.14,15) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił projekty uchwał. Wyjaśnił,  że 

środki, które tworzą „budżet”  programu pochodzą m.in. z wpłat przedsiębiorców posiadających 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tych środków Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych planuje realizację działań, które mają zapobiegać negatywnym skutkom,

a także realizuje program  z zakresu przeciwdziałania  narkomanii. W realizację programu 

zaangażowani są członkowie komisji, jak również partnerzy zewnętrzni, w skład komisji  wchodzą 

cztery osoby. Środki, które nie zostaną wykorzystane w danym roku przechodzą na rok kolejny. Do 

31 stycznia każdego roku, każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia oświadczenia o ilości 

sprzedanego alkoholu w poprzednim roku i na tej podstawie ustalana jest opłata na rok bieżący. 

Radni nie zgłosili uwag do projektów uchwał.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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 uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/114/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie  

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 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 uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/115/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.



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

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Szczutowo, wyjaśnił, że projekt studium był opracowany przez biuro projektowe oraz wyłożony  do

konsultacji w określonym terminie. Rada Gminy przyjęła treść studium, jednak  w wyniku nadzoru 

Wojewody uchylono uchwałę w sprawie przyjęcia studium, gdyż stwierdzono,  że  duża ilość 

obszarów w studium została przewidziana pod zabudowę mieszkaniową. Z tego względu projekt 

studium  jest ponownie przedstawiony  radzie do uchwalenia.

Radni nie wnieśli uwag do projektu studium oraz uchwały.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska dot. zał. nr 5a i 5b - 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  wniesionych do projektu studium.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” przyjęciem stanowiska głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie przyjęła powyższe załączniki.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Szczutowo.

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 XIV/116/2019 w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczutowo.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17) Radni wraz z materiałami otrzymali  projekt Planu Pacy Rady Gminy na 2020 rok, 

zapoznali się i nie życzyli sobie ponownego przedstawiania.

Rada przyjęła Plan Pracy Rady Gminy na 2020 rok.

Plan pracy rady stanowi załącznik do protokołu.



Ad. 18) Przewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała petycję mieszkańców Dzikiego 

Boru, dot.  hodowli przemysłowych.

Wójt Gminy Pan Andrzej poinformował, że zgłoszona propozycja podwyższenia diet dla sołtysów 

zostanie rozważona.

Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski poinformował, że właściciele nieruchomości, którzy  

nie zadeklarowali zbiórki odpadów w sposób selektywny nie muszą składać nowych deklaracji, 

ponieważ system wygeneruje z zaznaczeniem zbiórki w sposób selektywny. Natomiast z chwilą 

uchwalenia przez Radę Gminy deklaracji z informacją o posiadaniu kompostownika,  deklaracje 

będą musiały być złożone ponownie. Sekretarz przekazał  także informację, że zostaną rozesłane do

mieszkańców harmonogramy  z terminem odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach 

oraz nową stawką opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Firma ECOVIR zajmująca się zbiórką odpadów z terenu naszej gminy umożliwia wydzierżawienie 

pojemników na odpady. Natomiast worki do selektywnej zbiórki odpadów można odebrać w 

budynku Urzędu Gminy oraz przy pierwszej zbiórce odpadów worki będą rozdawane przez 

powyższą firmę.

Sołtys wsi Gójsk - Pan Mariusz Olewnik zwrócił się z prośbą o postawienie pojemników na odpady,

na parkingu, naprzeciwko kościoła w Gójsku oraz o założenie dodatkowego oświetlenia.

Sołtys wsi Szczechowo – Jaźwiny Pan Roman Norkowski zwrócił się z prośbą, aby  mieszkańcy 

otrzymali pismo z wysokością opłaty za odbiór odpadów. Sekretarz Gminy Pan Bogdan 

Kaczorowski poinformował, że takie informacje zostaną rozesłane do każdego mieszkańca gminy.

Radny Pan Janusz Brodziński zapytał, czy są określone wymogi dotyczące kompostowników.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że nie ma wymogów co do utworzenia kompostownika na posesji.

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

Kopciński dokonał zamknięcia XIV Sesji rady gminy Szczutowo.

Przewodniczący Rady:

 Zbigniew Kopciński    

  Protokołowała:

Marta Schodowska


