
Or. 0002.3.2020

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 XVII/2020

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

odbytej w dniu 

30 marca 2020 roku

Protokół  zawiera:

1 Uchwał  Nr  XVII/121/2020  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy

Szczutowo.

2 . Uchwała Nr XVII/122/2020 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020.

3.  Uchwała  Nr  XVII/123/2020  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  w  banku

wybranym zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Uchwała Nr XVII/124/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.

5. Uchwała Nr XVII/125/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady gminy Szczutowo z

dnia 21 listopada 2018 r.  w sprawie wysokości zasad przysługiwania diet  oraz zwrotu kosztów

podróży służbowych dla radnych.

6.  Uchwała  Nr  XVII/126/2020  w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  środków

stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok.

7. Uchwała Nr XVII/127/2020  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

8. uchwała Nr XVII/128/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2020 roku.

9.  Uchwała  Nr  XVII/129/2020y  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXIV/180/2012  Rady  Gminy

Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu



organu wykonawczemu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenie wysokości

tej diety.

10. Uchwała Nr XVII/130/2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego.

11. Uchwała Nr XVII/131/2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Wypoczynkowy Plaża” w Szczutowie.



PROTOKÓŁ NR XVII/2020

 Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 30 marca 2020 r.

w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Szczutowie

Przewodniczył:  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński.

Protokołowała: Marta Schodowska – podinspektor ds. obsługi rady gminy.

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10.00                               

      Zakończono o godz. 11.30                                      

Stan radnych - 15                                                    

Obecnych- 10                                                          

               Procent frekwencji – 67%                                       

            

Obecnych radnych, przedstawia załączona do protokołu listy obecności.

Uchwalony porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

3.  Przyjęcie protokołu  z XVI Nadzwyczajnej 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 pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2019 rok .  

8. Informacja   o  realizacji   Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

9.  Zapoznanie  z  wynikami  przeprowadzonej  kontroli  dot.  wydatków  Gminnej  Oczyszczalni

Ścieków w Szczutowie za 2019 rok.

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

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020.



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

zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

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

Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady gminy Szczutowo z dnia 21

listopada 2018 r.  w sprawie wysokości zasad przysługiwania diet  oraz zwrotu kosztów podróży

służbowych dla radnych.

15.  Rozstrzygnięcie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku kalendarzowym 2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

17.  Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia  Programu opieki  nad bezdomnymi zwierzętami oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2020 roku.

18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Szczutowo z

dnia  28 grudnia  2012 r.  w sprawie  ustanowienia  zasad,  na  jakich  przewodniczącemu  organu

wykonawczemu jednostki  pomocniczej  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  ustalenie  wysokości  tej

diety.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego.

20.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  utworzenie  miejsca  okazjonalnie

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Wypoczynkowy Plaża” w Szczutowie.

21. Wolne wnioski

22. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 



Przebieg;

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

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

Gminy Panią Hannę Domagalską, Sekretarza Gminy Pana Bogdana Kaczorowskiego. Stwierdził, ze

obrady XVII  Sesji Rady Gminy są prawomocne. 

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

obrad w pkt. 14-   podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy 

Szczutowo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wysokości zasad przysługiwania diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych. 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 10 radnych.

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 10 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek i wprowadziła do porządku obrad w pkt. 14  Podjęcie uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady gminy Szczutowo z dnia 21 listopada 2018 r. w

sprawie  wysokości  zasad  przysługiwania  diet  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych  dla

radnych.

Ad.3)  Protokół XVI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w hali sportowej

szkoły  Podstawowej  w  Szczutowie  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 XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych.

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół XVI Nadzwyczajnej 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 zapewnił, że w przypadku podjęcia uchwały o 

niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na

2021 rok, będzie się starał dokonywać remontu dróg gminnych. 



W zaistniałej sytuacji spowodowanej  epidemią, nie jest wiadome jak będzie wyglądała sytuacja w 

przypadku pozyskiwania środków zewnętrznych. Zapewnił, że będzie na bieżąco przekazywał 

informacje.

Ad.6) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski poinformował radnych, że studium kierunków 

zagospodarowania przestrzennego zostało pozytywnie  przyjęte przez Wojewodę Mazowieckiego.

Został wykonany wymiar podatku na 2020 r.

Do końca stycznia przedsiębiorcy mieli obowiązek rozliczyć się z ilości sprzedanego alkoholu i 

wniesienia pierwszej opłaty.

Do  Urzędu Pracy w Sierpcu został złożony wniosek na organizację robót publicznych, została 

podpisana umowa i prawdopodobnie skierowane osoby zaczną pracę od 01 czerwca bieżącego 

roku.

Zostały rozesłane zawiadomienia do wszystkich mieszkańców gminy z informacją o aktualnych 

cenach odpadów.

W miesiącu luty, przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do końca kwietnia 

środki finansowe zostaną przekazane rolnikom, którzy złożyli taki wniosek.

Poinformował, że w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski postępujemy zgodnie z 

kalendarzem wyborczym.

Radny Pan Zbigniew Dziarkowski prosił, aby w zaistniałej sytuacji nie były wystawiane 

upomnienia do osób, które nie mają możliwości dokonania opłat. Sekretarz Gminy Pan Bogdan 

Kaczorowski zaproponował aby osoby, które mają trudności z dokonywaniem wszelkich opłat 

skontaktowały się telefonicznie z Urzędem Gminy lub złożyły wniosek o odroczenie płatności.

Ad.7)  Informację o pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2019 rok Sekretarz Gminy omówił na 

wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie życzyli sobie ponownego omawiania powyższej 

informacji.

Radni uwag nie wnieśli. Informacja została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy i stanowi 

załącznik do protokołu.

Ad.8)  Informacja  o realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok omawiana była

na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie życzyli sobie ponownego omawiania powyższej 

informacji.

Rada jednogłośnie przyjęła informację  o realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

za 2019 rok, która stanowi załącznik do protokołu.



Ad.9)  Radni otrzymali protokół z przeprowadzonej kontroli, oraz nie wnieśli uwag.

Powyższy protokół znajduje się w podteczce Or.0012.1 – Posiedzenia komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych Rady Gminy - Protokoły Komisji Rewizyjnej.

Ad.10)  Projekt uchwały  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo 

omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji, radni nie życzyli sobie ponownego omawiania 

powyższej uchwały. Brak uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwała Nr XVII/121/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Szczutowo.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska  projekt uchwały  zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020 omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie życzyli sobie ponownego przedstawienia projektu uchwały.

Brak uwag do projektu uchwał.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwała Nr XVII/122/2020 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 

XIV/110/2019 na rok 2020.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.12) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu w banku wybranym zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień 

publicznych szczegółowo omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie życzyli sobie 

ponownego przedstawienia projektu uchwały.

W zarządzonej dyskusji radni nie zabrali głosu.



Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwała Nr XVII/123/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.13) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych  szczegółowo omawiany był przez 

Skarbnik Gminy Panią Hannę  Domagalską na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie życzyli 

sobie ponownego przedstawienia projektu uchwały.

Radny Pan Zbigniew Dziarkowski zasugerował, że gmina powinna mieć wpływ na projekt, a także 

być informowana o zaistniałych pracach skoro udziela pomocy finansowej powiatowi.

Wójt Gminy wyjaśnił, że droga musi spełniać odpowiednie kryteria, aby była brana pod uwagę.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 1 radny. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada większością głosów podjęła Uchwała Nr XVII/124/2020 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.14)  Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji, radni nie zyczyli sobie 

ponownego przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady gminy 

Szczutowo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wysokości zasad przysługiwania diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych.

Brak uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radny. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwała Nr XVII/125/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 

Rady gminy Szczutowo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wysokości zasad przysługiwania diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.15) Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie życzyli sobie 

ponownego omawiania projektu uchwały. Wszystkie Komisje proponowały podjęcie uchwały o 

niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budzecie gminy na

2021 rok.

Brak uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt  uchwały w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na

2021 rok.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 1 radny. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada większością głosów podjęła Uchwała Nr XVII/126/2020 w sprawie  niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16)  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy omawiany

był na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie życzyli sobie ponownego przedstawienia projektu 

uchwały.

Brak uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt  uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;



„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwała Nr XVII//127/2020  w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy dzierżawy.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.17) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił, że Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo co roku  należy 

przyjąć w terminie do  końca marca danego roku.

Brak uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt  uchwał w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Szczutowo w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwała Nr XVII//128/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 

2020 roku.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.18) Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie życzyli sobie 

ponownego przedstawiania projektu uchwały.

Brak uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt  uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczemu jednostki pomocniczej 

będzie przysługiwała dieta oraz ustalenie wysokości tej diety.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 1 radny.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 



Rada większością głosów podjęła Uchwała Nr XVII/129/2020y w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIV/180/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad, 

na jakich przewodniczącemu organu wykonawczemu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała 

dieta oraz ustalenie wysokości tej diety.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.19) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił, że wg ustawy sezon kąpielowy może 

obejmować okresy czasowe od 01 czerwca do 30  września danego roku. Na terenie naszej gminy 

nie ma kąpielisk legalnych, aby kąpielisko było legalne należało złożyć odpowiedni wniosek do 31 

grudnia 2019 r.

Radny Janusz Brodziński zapytał, czy Harcówka w miejscowości Słupia jest objęta  miejscem 

okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że na chwilę obecną nie został złożony taki wniosek.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt  uchwały w sprawie  

określenia sezonu kąpielowego.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwała Nr XVII//130/2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.20) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił, że po  złożeniu dokumentów przez 

wnioskodawcę, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Wypoczynkowy Plaża” w Szczutowie, został 

przedłożony do instytucji opiniujących, tj. Wody Polskie oraz do sanepidu. Została wyrażona zgoda

przez te instytucje.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt  uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 

„Ośrodek Wypoczynkowy Plaża” w Szczutowie.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych; 

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.



Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwała Nr XVII/131/2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Wypoczynkowy Plaża” w 

Szczutowie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.21) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński odczytał pismo, które wpłynęło do Rady 

Gminy od Stowarzyszenie Rencistów i Inwalidów GRONO w Gójsku, którzy zwracają się z prośbą 

o zakup  krzeseł ze środków funduszu sołeckiego. W trakcie analizy wniosku  Radny Pan Stanisław 

Pilarski poinformował, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczutowie zadeklarowała 

udostępnienie odpowiedniej ilości krzeseł dla Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński wraz z Wójtem Gminy Panem Andrzejem 

Twardowski postanowili, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,  Bieg Dwóch Jezior 

w roku bieżącym zostanie odwołany.

Ad.22) W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Zbigniew 

Kopciński dokonał zamknięcia XVII Sesji Rady Gminy Szczutowo.

                                                                                                               Przewodniczący Rady:

Protokołowała:                                                                                       Zbigniew Kopciński

Marta Schodowska


