
Or. 0002. 2. 2020

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 XVI/2020

XVI Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 24 lutego 2020 r.

Protokół  zawiera:

1. Uchwała Nr XVI/119/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Szczutowo

z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie gminy Szczutowo.

2.  Uchwała Nr XVI/120/2020 w sprawie   określenia  średniej  ceny jednostki  paliwa w Gminie

Szczutowo w roku szkolnym 2019/2020.



PROTOKÓŁ NR XVI/2020

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 24 lutego 2020 r.

w  Urzędu Gminy w Szczutowie, w sali posiedzeń

Przewodniczył:  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński.

Protokołowała: Marta Schodowska – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy.

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00     

Zakończono o godz. 10.40            

  Stan radnych - 15                          

Obecnych- 14                                

Procent frekwencji – 94%             

            

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 XV Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

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

nie odpowiedziach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Szczutowo z 

dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy Szczutowo.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Szczutowo w roku szkolnym 2019/2020.



7. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji 

mieszkańców wsi Dziki Bór i sąsiednich miejscowości zwracających się o pilne 

wprowadzenie na wymienionych terenach planów przestrzennego zagospodarowania  oraz 

petycji mieszkańców sprzeciwiających się budowie chlewni w miejscowości dziki Bór na 

działce 114/9.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Przebieg:

Ad.1) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński dokonał otwarcia  XVI Nadzwyczajnej Sesji

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

Twardowskiego,  Sekretarza  Gminy  Pana Bogdana Kaczorowskiego.  Stwierdził,  ze  obrady XVI

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy są prawomocne. 

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

obrad XVI 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 XV Nadzwyczajnej 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 XV Nadzwyczajnej 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 XV Sesji Rady Gminy Szczutowo.

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

Ad.5) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił zmiany jakie należy podjąć w sprawie

zmiany uchwały dot. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Szczutowo. Poinformował, że projekt uchwały został przedłożony do Powiatowego Inspektoratu

Sanitarnego w Sierpcu, który pozytywnie zaopiniował  powyższy projekt uchwały.



Radni uwag nie zgłosili.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały w sprawie  zmiany

uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 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” przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/119/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/2019

Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6) Sekretarz Gminy pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił projekt uchwały w sprawie określenia

średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczutowo w roku szkolnym 2019/2020.

Radni uwag nie zgłosili.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt 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” przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/120/2020 w sprawie  określenia średniej ceny jednostki

paliwa w Gminie Szczutowo w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Zbigniew Dziarkowski przedstawił

wypracowane  stanowisko przez komisję. Stanowisko stanowi załącznik do protokołu.

Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski proponował, aby na chwilę obecną wstrzymać się z decyzją

o wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo duży koszt,

aby wprowadzić taki plan na teren gminy.

Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski,  wyjaśnił,  że w przypadku utworzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego każda działka będzie miała swoje przeznaczenie, którego

należy przestrzegać, nie będą obowiązywały warunki zabudowy, urząd na podstawie posiadanego



miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  danej  miejscowości  lub  dla  danego

obszaru urbanistycznego wyda wypis z tego planu. Wyjaśnił także, że toczy się postępowanie o

wydanie środowiskowych uwarunkowaniach. Takie postępowanie musi się  odbyć dla tego typu

inwestycji.

Radni  zdecydowali  podjąć  ostateczną  decyzję  dot.  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego na sesji, która odbędzie się w kwietniu br. roku.

Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski zaproponował, aby w marcu na posiedzenie komisji zaprosić

urbanistę,  który  wyjaśni  szczegółowo zasady  utworzenia  miejscowego planu  zagospodarowania

przestrzennego.

Ad.8)   Radny  Pan  Ryszard  Pijankowski  podziękował  Wójtowi  Gminy  oraz  Radnym  Gminy

Szczutowo w imieniu Pani Lewandowskiej za okazaną pomoc.

Radny Pan Zbigniew Dziarkowski ponowił pytanie o naprawę poboczy na drodze do miejscowości

Maluszyn. Wójt Gminy poinformował,  że odpowiednie pismo zostało wystosowane do Zarządu

Dróg Powiatowych w Sierpcu.

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

dokonał zamknięcia obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczutowo.

                                                                                                    

  Protokołowała

Marta Schodowska                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                              Zbigniew Kopciński


