
Or. 0002.4.2020

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 XVIII/2020

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

odbytej w dniu 

28 kwietnia 2020 roku

Protokół  zawiera:

1. Uchwała Nr XVIII/132/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020.

2. Uchwała  Nr  XVIII/133/2020  sprawie  rozpatrzenia  petycji  mieszkańców  wsi  Dziki  Bór  oraz

sąsiednich miejscowości zwracających się o pilne wprowadzenie na wymienionych terenach planów

przestrzennego zagospodarowania.

3.  Uchwała  Nr  XVIII/134/2020  w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  dotyczącej  budowy  chlewni  w

miejscowości Dziki Bór na działce 114/9.

4. Uchwała Nr XVIII/135/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Szczutowo.

5. Uchwała  Nr  XVIII/136/2020  w sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczania

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała  Nr  XVIII/137/2020  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

7. Uchwała Nr XVIII/138/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i

zagospodarowania tych odpadów.



PROTOKÓŁ NR XVIII/2020

 Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 28 kwietnia 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. 10.15                               

      Zakończono o godz. 12.15                                      

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 XVII Sesji Rady Gminy.

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

    odpowiedziach.

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

6.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  mieszkańców wsi Dziki Bór oraz sąsiednich

miejscowości  zwracających  się  o  pilne  wprowadzenie  na  wymienionych  terenach  planów

przestrzennego zagospodarowania.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  dotyczącej budowy chlewni w miejscowości

Dziki Bór na działce 114/9.



8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Szczutowo.

9.  Podjęcie uchwały  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie za rok 2019r.

13.  Sprawozdanie  Przewodniczącej  Zespołu  Interdyscyplinarnego  za  okres  od  01.01.2019  r.  do

31.12.2019 r.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 Gminy Szczutowo.

15. Sprawozdanie z realizacji  rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2019. 

16.  Wolne wnioski

17. Zakończenie obrad XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczutowo. 



Przebieg;

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

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 XVIII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy są prawomocne. 

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

obrad w pkt. 5 – projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020. 

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 14 radnych.

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek i wprowadziła do porządku obrad w pkt. 5 – projekt uchwały

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

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

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

Ad. 12-14) Kierownik GOPS Pani Renata Biesaga przedstawiła sprawozdanie z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie za rok 2019r., sprawozdanie Przewodniczącej

Zespołu Interdyscyplinarnego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., a także ocenę zasobów 

pomocy społecznej na rok 2019 Gminy Szczutowo.



Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdania oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2019 

Gminy Szczutowo bez uwag.

Sprawozdania oraz ocena zasobów pomocy społecznej stanowią załącznik do protokołu.

Ad.5) Skarbnik Gminy Pani Hanna Domagalska wyjaśniła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020.

Zmiany spowodowane są pismem Wojewody Mazowieckiego dot. przyznania dofinansowania przez 

Funduszu Dróg Samorządowych, a także informacją Ministra Finansów o zmniejszeniu subwencji 

oświatowej. Zmniejszony został również udział PIT.

W planie wydatków pojawiła się nowa inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej Grabal – Cisse.

Brak uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową Nr XIV/110/2019 na rok 2020. 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/132/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową

 Nr XIV/110/2019 na rok 2020.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6)  Sekretarz  Gminy  Pan  Bogdan  Kaczorowski  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  w  sprawie

rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Dziki Bór oraz sąsiednich miejscowości zwracających się o

pilne wprowadzenie na wymienionych terenach planów przestrzennego zagospodarowania. Petycja

była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  Komisja wypracowała stanowisko

dotyczące powyższego projektu, które radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 2 radnych.



Rada  większością  głosów  podjęła  Uchwałę  Nr  XVIII/133/2020  sprawie  rozpatrzenia  petycji

mieszkańców wsi Dziki Bór oraz sąsiednich miejscowości zwracających się o pilne wprowadzenie

na wymienionych terenach planów przestrzennego zagospodarowania.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia

petycji dotyczącej budowy chlewni w miejscowości Dziki Bór na działce 114/9.

Powyższy  projekt  uchwały  także  był  przedmiotem analizy  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji,

stanowisko komisji zostało przekazane Radzie Gminy.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVIII/134/2020  sprawie  rozpatrzenia  petycji  dotyczącej

budowy chlewni w miejscowości Dziki Bór na działce 114/9.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8)  Sekretarz Gminy wyjaśnił  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

czystości i porządku na terenie Gminy Szczutowo. Poinformował, że po wejściu w życie ustawy z

dnia 06 września 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Rady Gmin mają

obowiązek w terminie do 06 września 2020 r. dostosować przepisy prawa miejscowego o utrzymaniu

czystości i porządku do przepisów ustawy.

Brak uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński odczytał projekt uchwały, a następnie poddał pod 

głosowanie.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVIII/135/2020  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczutowo.



Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski omówił projekt uchwały w sprawie określenia

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjaśnił, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy termin płatności

uiszcza  się  do  31  grudnia  każdego  roku.  Natomiast  termin  płatności  dla  mieszkańców  gminy

pozostaje bez zmian, czyli do 15 dnia każdego miesiąca.

Został utworzony odrębny rachunek bankowy, na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

Nie zgłoszono uwag.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVIII/136/2020  w  sprawie  określenia  terminu,

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10)   Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski omówił projekt uchwały w sprawie określenia

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właścicieli nieruchomości.

Ustawodawca  przewidział  obniżenie  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli

mieszkaniec zadeklaruje na swojej posiadłości kompostownik. Na terenie naszej gminy, obniżona

kwota  to 1, 00 zł od osoby.

Nie zgłoszono uwag.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.



Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/137/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o

wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli

nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11)  Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił projekt uchwały w sprawie określenia

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt powyższej uchwały posiada opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Sierpcu.

Gmina w zamian za uiszczaną opłatę przez mieszkańców ma obowiązek odbierać odpady, wg zasad i

częstotliwości określonych w ustawie.

Brak pytań do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Komorowska odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

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

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;

„Przeciw” - 0 radnych;

„Wstrzymało się” - 0 radnych.

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVIII/138/2020  w  sprawie  określenia  szczegółowego

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.15) Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił sprawozdanie z realizacji rocznego

programu  współpracy  Gminy  Szczutowo  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2019. 

Radni uwag nie wnieśli i przyjęli powyższe sprawozdanie.

Ad.16) Radny Pan Marek Poczwardowski zaproponował, aby w związku z epidemią COVID – 19,

Bieg Dwóch Jezior został przełożony na 2021 roku.

Radny Pan Stanisław Pilarski zapytał, co będzie w byłej piekarni, trwają tam remonty? Wójt Gminy

odpowiedział, że nie jest wstanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż właściciel nie wystąpił do gminy

z wnioskiem o wydanie  warunków zabudowy.

Radny  Pan  Zbigniew  Kopciński  zapytał,  czy  nauczyciele  w  obecnej  sytuacji  otrzymują

wynagrodzenie ze wszystkimi dodatkami?



Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski wyjaśnił,  że w marcu ZNP prosił  o wyjaśnienie odnośnie

godzin nadliczbowych. Dyrektor danej szkoły stwierdza godziny nadliczbowe u danego nauczyciele.

Radny Pan Zdzisław Grzywiński zapytał o odbiór foli rolniczej. Wójt Gminy wyjaśnił, że środki

finansowe już wpłynęły. Odbędzie się przetarg, dotyczący wyłonienia odbiorcy.

Radny Pan Zbigniew Dziarkowski prosił o zwrócenie uwagi firmie ECOVIR odbierającej odpady,

aby zaczynała odbiór odpadów wg harmonogramu, a nie wcześniej. Prosił także, aby zostawiano

więcej worków na odpady. 

Radny  Ryszard  Pijankowski  zgłosił,  aby  przydomowe  oczyszczalni  ścieków  zostały

przeczyszczone , ponieważ wydobywa się nieprzyjemny zapach. Wójt Gminy prosił o zgłaszanie do

Urzędu Gminy takich przypadków.

Sekretarz  Gminy  Pan  Bogdan  Kaczorowski,  poinformował  o  sytuacji  związanej  z  wyborami

Prezydenta RP Polski, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku. 

Ad.17)  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew

Kopciński, dokonał zamknięcia XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Przewodniczący Rady:

Zbigniew Kopciński  

Protokołowała:

Marta Schodowska


