
Or. 0002. 8. 2011

R  A  D  A       G  M  I  N  Y      S  Z  C  Z  U  T  O  W  O

P R O T O K O Ł   Nr X I / 2011
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 18 listopada  2011 roku .

      Protokół zawiera:

1. Uchwałę Nr XI/96/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

2. Uchwałę Nr XI/97/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych  .

3. Uchwałę  Nr  XI/98/2011  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  do  celów
wymiaru podatku rolnego na 2012 roku   .   

4. Uchwałę  Nr  XI/99/2011  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży
nieruchomości . 

5. Uchwałę Nr XI/100/2011 w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczutowo do
projektu pt.”Szansa na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX.  Rozwój  wykształcenia  i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty,  Poddziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych. 



P R O T O K O Ł    N r X I / 2011
Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu 18 listopada  2011 roku .
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył : Przewodniczący Rady Gminy  – Pan Zbigniew Kopciński .
Protokołowała : Celina Szczepańska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy .

                                                              Sesję rozpoczęto o godz.           10:05 
                                                              a zakończono     o godz.            12:45
                                                              Stan radnych                                - 15
                                                              Obecnych                                     - 15
                                                              Procent frekwencji                    -  100

Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy
obecności . 

Uchwalony porządek obrad  :

1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 
3. Przyjęcie protokółu z  X  Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady i działalności  między   sesjami.  
 5.Informacja  Sekretarza Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie między
    sesjami.
6. Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz
    zwolnień od tego podatku .
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
    transportowych na 2012 rok. 
9. Rozpatrzenie uchwalenia na rok 2012 wysokości :
            1) podatku rolnego;
            2) podatku leśnego .
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta .
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczutowo do projektu
    pt.”Szansa na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
      Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
      Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
      usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
      Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
      edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych . 
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski .



14. Wolne wnioski . 
15. Zakończenie obrad XI  Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

P r z e b i e g : 

Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński - dokonał otwarcia XI Sesji Rady
Gminy  .  Przywitał  przybyłych  radnych,  sołtysów  ,  kierowników  jednostek
organizacyjnych  oraz zaproszonych gości wg listy obecności . Na podstawie listy
obecności stwierdził , że obrady X I Sesji są prawomocne .

Do punktu 2 porządku obrad :

 Wójt  Gminy-  Pan  Andrzej  Twardowski  wniósł  o  następującą  zmianę  w  pkt  12
porządku obrad   sesji :

-wykreślenie  „ Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr III/13/10 na 
rok 2011,  a  wprowadzenie „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę 
Szczutowo do projektu pt.”Szansa na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych .  
Podjęcie proponowanej uchwały spowoduje podpisanie umowy na realizację w/w 
projektu . 

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński   poddał  pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonych przez Wójta Gminy  wniosków .
Na stan 15 radnych, obecnych i  udział w głosowaniu wzięło 15 radnych   .

„Za”  przyjęciem  porządku  obrad  z  uwzględnieniem  zaproponowanych  zmian
głosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .

Rada  jednogłośnie  postanowiła  o  przyjęciu  porządku  obrad  XI  sesji  z
uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Wójta Gminy  .

Do punktu 3 porządku obrad :  

Protokół  X Sesji Rady Gminy Szczutowo był wyłożony do wglądu w Biurze Rady w
okresie między sesjami i na sali posiedzeń przed sesją  . 
Radni nie zgłosili uwag . 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu X Sesji Rady Gminy Szczutowo. 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 



„Za” przyjęciem protokołu głosowało –15 radnych . 
„Przeciw”     -   0 
„Wstrzymało się od głosu”   - 0 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z X Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad :
W  punkcie  tym  Wójt  Gminy  złożył  sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  Rady
podjętych na poprzedniej sesji  oraz działalności w okresie między sesjami. Między
innymi poinformował : 
Uchwały podjęte na ostatniej sesji  w większości dotyczyły uchwalenia wysokości
podatków na rok 2012 .Wejdą w życie od 1 stycznia 2012 r. 
Dobiega końca realizowana  inwestycja  rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Szczutowie,
zakończony został  remont  Szkoły Podstawowej w Szczutowie .  Trwają prace na
drogach następuje wymiana przepustów , nawiezienie żwirem. Podziękował radnemu
Panu Pijankowskiemu Ryszardowi   za pomoc w remoncie drogi w Białasach , na
której pracował nieodpłatnie  własnym ciągnikiem wraz ze sprzętem  .    
Trwają  prace  realizowane   przez  powiat  w  zakresie  odmulania  rowów  w
miejscowości Podlesie . Zgodnie ze zgłoszeniami sołtysa powinny zostać wykonane
w miejscowości Szczutowo przy ul. Kolejowej. Trzeci tydzień koparka pracuje w
gminie Rościszewo . Nie wiadomo czy aura pozwoli, aby przed zimą  udrożnić  rowy
na  terenie  gminy  Szczutowo.   Wnioski  zgłoszone   na  ostatniej  sesji  zostały
skierowane na piśmie do Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu . Powiat traktuje
naszą gminę po „macoszemu”. Radny powiatowy z tereny naszej gminy powinien się
bardziej zaangażować w   te sprawy , podobnie jak  to realizują  radni powiatowi z
innych  gmin  .   Na  dzień  6  grudnia  b.r.  został  ogłoszony  przetarg  na  sprzedaż
nieruchomości w Mierzęcinie, obniżona została cena wywoławcza .
Z  rozmowy  z  Kierownikiem  EMPEGEK  wynika,  że  zakład   otrzyma  do
rozdysponowania  30 kontenerów do segregacji śmieci , a nie 100 szt. jak wcześniej
podawał.   Zapewnił,  że  również   dla  naszej   gminy   zostaną  przydzielone  .  Po
otrzymaniu  zostaną  ustawione  w  miejscowości  Szczutowo,  a  obecne
rozdysponowane do innych miejscowości w których nie ma w ogóle .  
Dalej  podziękował   sołtysom za  dostarczenie  decyzji  w sprawie  zwrotu  podatku
akcyzowego od zakupionego paliwa  rolnikom  swoich sołectw oraz zorganizowanie
kolejnych  zebrań  sołeckich. Podkreślił, że w zebraniach uczestniczy bardzo duża
liczba mieszkańców . 
Gmina  otrzymała  środki  w  wysokości  ok.  60  tys.  zł  na  organizację  zajęć
dodatkowych  w  szkołach  podstawowych  .  Ostatnie  dni  to  prace  nad  projektem
budżetu gminy na  rok 2012 .W stosunku do roku 2011  otrzymaliśmy ok. 500 tys. zł
mniej subwencji , nie będzie to łatwy rok. Nadchodzące lata nie będą sprzyjające
samorządom , subwencje będą zmniejszane, fundusze unijne ograniczone , a koszty
utrzymania będą wzrastać .    
Rada przyjęła informację nie wnosząc uwag .
Do punktu 5 porządku obrad : 
Sekretarz Gminy – Pan Dariusz Lazarowski przedstawił  informację o działalności
Urzędu Gminy w okresie między sesjami oraz  raport z przeprowadzonej oceny stanu
istniejącego  pomieszczeń  biurowych  pod  kątem  oceny  ryzyka  zawodowego  w



Urzędzie Gminy w Szczutowie .
Informacje stanowią załączniki do protokołu.
Rada przyjęła przestawione informacje nie wnosząc uwag . 
Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacje składali  : 
1) radny  –  Pan  Jerzy  Kapuściński  –  w  celu  zwiększenia  bezpieczeństwa
wnioskował o  wyznaczenie  przejścia dla pieszych na szosie przed cmentarzem w
Szczutowie- namalowanie „zebry”. Mieszkańcy Szczutowa  zgłaszali   na zebraniu
wiejskim   o  ustawienie  dodatkowych pojemników do segregacji  śmieci  na ulicy
Kolejowej,  a  z  wypowiedzi  Wójta  wynika,  że  kosze  zostaną  tylko zamienione   .
Wielu z nich posiada piece na  ekogroszek , w którym nie można spalać  papieru i
dlatego istnieje potrzeba  ustawienia dodatkowych pojemników na makulaturę . 
2) radny  –  Pan  Tomasz  Paprocki  –pytał  czy  przystępując  do  programu
realizowanego przez szkoły podstawowe są potrzebne nasze środki ?.
Dalej  prosił  Wójta  o  złożenie  sprawozdania  z  realizacji  programu  o  realizacji
inwestycji w roku 2011 przedstawionego na początku kadencji .
Następnie wnioskował o spowodowanie   doprowadzenia do naprawy gwarancyjnej
zjazdu z drogi 37/17 W - Mościska na drogę 37/18 W – Gójsk – Szczutowo . 
Gromadząca się woda w zagłębieniu bezpośrednio przed skrzyżowaniem z drogą z 
pierwszeństwem przejazdu powoduje bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników. 
3)       radny – Pan Jan Stankiewicz – wnioskował o remont odcinka drogi w Grabalu 
( ok. 200 m), którą porusza się autobus szkolny .
4)       radny – Pan Zbigniew Kopciński – odczytał interpelację, którą złożył na 
piśmie . (Stanowi załącznik do protokołu ).
Dalej pytał czy został złożony wniosek o dotację na budowę  wodociągu w 
miejscowości  Agnieszkowo oraz  zgłosił następujące wnioski :

– o niepodwyższanie diet dla radnych z tytułu wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę , która stanowi podstawę do naliczania wysokości 
diety.

– o organizację raz na dwa tygodnie spotkań Wójta  z Przewodniczącym Rady i 
Przewodniczącymi poszczególnych Komisji Rady w celu omówienia 
bieżących spraw gminy ,

– podanie  oficjalnej  stawkę podatku rolnego na 2012 rok zaproponowanej przez
wójta, 

5) radny – Wojciech Duda – pytał  czy pielęgniarki  w ośrodku zdrowia  mają
obowiązek do wykonywania zmiany opatrunków osobom po wyjściu ze szpitala .
W punkcie  tym Sekretarz  Gminy  wyjaśnił  ,  że  diety  dla  radnych  są  wypłacane
zgodnie z podjęta uchwałą.   Jeżeli  miałoby dojść do zmiany w wypłacaniu diet  ,
należy dokonać zmian w obowiązującej  uchwale o wysokości diet dla radnych  .
Pani Maria Lewandowska – Dyrektor SP ZOZ – wyjaśniła, że zmiana opatrunków
może być realizowana w ośrodkach zdrowia w przypadku gdy osoby przedstawią
zlecenie poszpitalne oraz zakupią na własny koszt materiały opatrunkowe .  
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –odpowiedział  na  pytanie  radnego,  że
realizacja  przez  szkoły  programu  unijnego  nie  wymaga  zabezpieczenia  środków
własnych .



Do punktu 7 porządku obrad : 
W  punkcie  tym  –  Skarbnik  Gminy  –  Pani  Anna  Jeżewska  prosiła  o  uchylenie
uchwały podjętej na poprzedniej sesji ponieważ  pojęcie świadczeń zdrowotnych nie
zostało zdefiniowane na podstawie przepisów o działalności leczniczej lecz ustawy o
zakład leczniczych , która straciła moc  i podjęcie nowej zgodnie z zaproponowanym
projektem .
Dalej Przewodniczący Rady poinformował, że w między czasie wpłynęło pismo od
Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Sierpcu  ,  w  którym zwraca  się  z  prośbą  o
rozważenie  możliwości  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  w  roku  2012
gruntów i budynków lub ich części zajętych na potrzeby bezpieczeństwa ludzi mienia
oraz porządku publicznego .
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof  Ratuszny odczytał  treść  pisma,  które
stanowi załącznik do protokołu .   
Skarbnik Gminy – Pani Anna Jeżewska poinformował, że w  projekcie uchwały  nie
uwzględniono w/w  zwolnienia . Roczna kwota podatku od nieruchomości w roku
2011 wynosiła w wysokości 666 zł . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  pod  głosowanie  Rady
wniosek  o  wprowadzenie  do  projektu  uchwały  w  paragrafie  2  ust.  1  punktu  5
„  Grunty  i  budynki  lub  ich  części  zajęte  na  potrzeby  ochrony  bezpieczeństwa  i
porządku publicznego”.
Na stan 15 radnych obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za”  głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu”– 1 radny . 
Większością  głosów Rada postanowiła  uwzględnić  wniosek Komendanta  Policji  i
wprowadzić do projektu uchwały proponowane zwolnienie . 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały (z uwzględnieniem
w  § 2  ust.1  pkt  5  )  .  Wobec  braku  uwag   Przewodniczący  Rady  poddał  pod
głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych ( 2 radnych nieobecnych) .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” -  0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  podjęła  uchwałę  Nr XI/96/2011  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków
transportowych odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof  Ratuszny . 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono . 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych ( 1 radny nieobecny) . 
„ZA” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .



Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XI/97/2011  w  sprawie  określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 9 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  zapytał  Wójta  Gminy do jakiej
kwoty  proponuje  obniżyć  cenę  skupu  żyta  za  1  dt.  do  celów  podatku  rolnego
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS ( 74,18 zł za 1 dt) .
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski –   na rok 2011 cena skupu żyta została
obniżona  do kwoty 32 zł za 1 dt., zgłosił więc  propozycję obniżenia ceny skupu żyta
za 1 dt do celów podatku rolnego na rok 2012 z kwoty 74,18 zł za 1 dt( ogłoszonej
W Komunikacie Prezesa GUS)  do kwoty 45 zł za 1 dt.
Pan  Krzysztof  Ratuszny   zgłosił,  że  Klub  radnych  PSL pozytywnie  zaopiniował
propozycję Wójta do obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty
45 zł za 1 dt.  Natomiast proponował nie obniżać ceny sprzedaży drewna do celów
podatku leśnego ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS w wysokości 186,68 zł za 1
m ³.
Dalej  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  do  celów
wymiaru podatku rolnego na rok  2012( zawierający propozycję obniżenia do kwoty
45 zł za 1 dt) .
Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XI/98/2011  w  sprawie  obniżenia  ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .
Następnie poddał pod głosowanie wniosek w sprawie nie obniżenia ceny sprzedaży
drewna do celów  podatku leśnego na 2012 rok  ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej
ceny  sprzedaży  drewna  obliczonej  według  średniej  ceny  drewna  uzyskanej  przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały  2011 r.  (  M.P.  Nr  95,  poz.970 z  dnia  25
października 2011 r.) w kwocie 186,68 zł za 1 m³ .
„Za” wnioskiem głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada  jednogłośnie  postanowiła,  że   cena  sprzedaży  drewna  do  celów   podatku
leśnego  na  2012  rok   ogłoszona  w  Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2011 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży
drewna obliczonej  według średniej  ceny drewna uzyskanej  przez  nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały 2011 r. ( M.P. Nr 95, poz.970 z dnia 25 października 2011 r.)
w kwocie 186,68 zł za 1 m³ stanowić będzie podstawę do obliczania podatku leśnego
na 2012 rok. 
Do punktu 10 porządku obrad : 
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – w związku z tym ze zgłosił się chętny do



nabycia  nieruchomości  niezabudowanej  ,  położonej  w  miejscowości  Szczechowo
oznaczonej  numerem działki  50/3  o  pow.  0,1000  ha   ,  aby  rozpocząć  procedurę
sprzedaży  prosił  o   podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia   do  sprzedaży
nieruchomości .
-  Pan  Tomasz  Paprocki  –  pytał  czy  sprzedaż  odbędzie  w  formie  przetargu
nieograniczonego .
- Wójt Gminy – potwierdził, że sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu
nieograniczonego.   
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XI/99/2011 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 11 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny prosił radnych o wypowiedź w
sprawie podwyższenia wynagrodzenia wójta.
- Pan Szałkucki Tomasz – to on zgłosił wniosek w sprawie rozpatrzenia podwyżki
wynagrodzenia wójta . Minął rok od objęcia stanowiska Wójta przez Pana Andrzeja
Twardowskiego . Każdy z radnych miał możliwość ocenienia jego działań i na pewno
posiada  swoje  przemyślenia  .  Proponował  podwyższyć  pobory  wójta,  ponieważ
pomimo oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o dotację i na środki  zrobił dużo .W
sprawie  efektów  pracy  wójta  ,  każdy  z  radnych  powinien  się  wypowiedzieć
indywidualnie. Nie powinno to być stanowisko klubu radnych , tylko indywidualna
ocena  radnych.  Nie  zgadza  się  ze  stwierdzeniem,  że  poprzednie  kadencje  były
bardziej  efektywne  .  Skoro  twierdzi  się,  że  poprzednik  mógł   tyle  wykonać   ,
powinien był to  zrobić i wygrać wybory. Pomimo istniejących  możliwości przez 18
lat  nie zrealizował wszystkich inwestycji  .  Pytał  o wcześniejsze wystąpienie Pana
Kopcińskiego, czy zawarte w nim stwierdzenia są  oceną klubu radnych ?   
- Pan Zbigniew Kopciński – klub radnych ma prawo do wypowiedzi i zajmowania
stanowisk  w  omawianych  sprawach  .  Wystąpienie  –  są   to  jego  osobiste
przemyślenia.  Porównanie    budżetu  gminy  na  rok  2010  i  2011  pozwala  na
odpowiedź  ile  inwestycji  zostało  zrealizowanych  w  tamtych  latach,   a  ile  jest
zaplanowanych na rok 2012 ?  Prosił Wójta o poinformowanie ile zostało złożonych
wniosków o środki unijne i o wysokości  środków pozabudżetowych  zdobytych   na
realizację zadań inwestycyjnych . W związku z tym, że mieszkańcy gminy posiadają
więcej  informacji  niż  radni  proponował  ,  aby  cyklicznie  w  odstępach
dwutygodniowych  odbywały  się    spotkania  Wójta  z  Przewodniczącym  Rady  i
Przewodniczącymi poszczególnych komisji .
- Pan Szałkucki Tomasz -możemy zrezygnować diet wogóle albo pobierać dopiero
wówczas kiedy coś zostanie zrobione . 
- Pan Kopciński Zbigniew – nie ma możliwości , aby nie wypłacać diet wogóle albo



uzależniać od czegoś .
- Pan Krzysztof Ratuszny zgłosił wniosek o przesunięcie tego punktu na następną
sesję  .  Rozpatrzeć   po  wysłuchaniu  informacji  Wójta   o  realizacji  planu  działań
inwestycyjnych  na  rok  2011  oraz  wyjaśnień  dot.  wystąpienia  radnego  Pana
Kopcińskiego Zbigniewa . 
Przewodniczący Rady powyższy wniosek poddał pod głosowanie Rady  . 
„ZA” głosowało – 14 radnych.
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  postanowiła,  że  punkt  dot.  ustalenia  wynagrodzenia  Wójta  zostanie
wprowadzony do porządku obrad następnej sesji . 
Do punktu 12 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał projekt uchwały w
sprawie  przystąpienia  przez  Gminę  Szczutowo  do  projektu  pt.”Szansa  na  lepszą
przyszłość”  realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego   Kapitał  Ludzki,
Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.1
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.2  Wyrównanie  szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych . 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały .
Przewodniczący  Rady  –  Pan Zbigniew Kopciński  poddał  pod głosowanie  projekt
uchwały . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu”- 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  IX/100/2011  w  sprawie  przystąpienia
przez  Gminę  Szczutowo  do  projektu pt.”Szansa  na  lepszą  przyszłość”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w regionach,  Działanie  9.1  Wyrównanie
szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych
świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.2  Wyrównanie  szans
edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 13 porządku obrad : 
Odpowiedzi na interpelacje udzielił :
– Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski  -wyjaśnił,  że  sprawę przejścia  dla
pieszych na szosie przed cmentarzem w Szczutowie należy rozważyć i ewentualnie
wykonać  wiosną  .  Wnioskowane  zainstalowanie  progów  zwalniających  na  ulicy
Lipowej  –  zgłoszony  wniosek  na  poprzedniej  sesji  przez  Pana  Jerzego
Kapuścińskiego –  może zostać wykonane po opracowaniu projektu organizacji ruchu
i  zamontowaniu progów we własnym zakresie – koszt jednego 2 tys. zł . 
Nie  mówił,  że  nie  zostaną  ustawione  pojemniki  do  segregacji  odpadów na  ulicy



Kolejowej w Szczutowie. Widoczna jest potrzeba ustawienia ich na tej ulicy , nie
wiadomo tylko czy będą to pojemniki  potrójne w zestawie czy inne – w zależności
ilości otrzymanych zestawów . 
Ustosunkuje się na piśmie w stosunku do interpelacji radnego Pana Paprockiego   - w
tej  chwili  nie  wszystkie  inwestycje  zostały  zakończone  .  Zjazd  w  Mościskach  –
gmina  nie  może  wykonać  zjazdu,  ponieważ   droga   Mościska-  Gójsk  jest  drogą
powiatową i  naprawy gwarancyjne zgłasza  powiat.  Kilkakrotnie  wysyłane były
pisma w tej sprawie jak innych zgłaszanych przez radnych . Zostanie wysłane kolejne
pismo   do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Sierpcu.  Droga  w  Grabalu  zostanie
naprawiana .Odnośnie pisma  radnego Pana Z.  Kopcińskiego  chciałby  otrzymać to
pismo , gdyż jest ono obszerne i nie jest w stanie odpowiedzieć na sesji.
Jeżeli chodzi o współpracę z Radą to uważa, że jest dobra, może jest to pomyłka ,
może  chodzi  o  współpracę  klubu  radnych  z  pozostałymi  radnymi.  Z
Przewodniczącym Rady spotyka się co tydzień oraz z pozostałymi radnymi podczas
realizowanych inwestycji,  napraw w ich  miejscowościach.  Popiera  organizowanie
spotkań  z Przewodniczącymi Komisji  szczególnie przed ustaleniem terminu sesji.
Kwestie  pracownicze  nie  należą  do  kompetencji  Przewodniczącego  Rady  jest  to
zdanie Wójta . Nastawianie pracowników jednego na drugiego - jest to sprawa dla
Sądu  Pracy.  Podkreślił,  że  nie  stosuje  takiej  praktyki.  Problemy  pracownicze
rozstrzygane  są  na  spotkaniach  z  Sekretarzem,  Skarbnikiem  i  Kierownikiem
Referatu. Zarzut dot., że nie dąży do rozwoju gminy  , czeka również na propozycje
zgłoszone przez radnych , które będą rozważane .         
Podczas zakupu ciągnika  były uwagi radnych, że gminę nadmiernie zadłużamy .
Należy  zwrócić  uwagę  na  fakt  ,  że  budżet  roku  ubiegłego  zakładał  zaciągnięcie
kredytu w wysokości 1,5 mln. , a na rok przyszły planuje się kwocie  505 tys, zł . Nic
nie  stoi  na  przeszkodzie  ,  aby  zaciągnąć   kredyt  i  rozpocząć  realizację  nowych
inwestycji  .  Na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy wynosi  ok. 20 %  ,  można go
zwiększyć  .  Tylko  należy  wziąć  pod  uwagę  fakt  ,  że  wykonane  inwestycje  jak
rozbudowa  ośrodka  zdrowia  ,  remont  szkoły,  budowa  boiska   nie  przynoszą
zwiększonych  dochodów  gminy  wręcz  przeciwnie  są  ponoszone  koszty  na
utrzymanie np. boisk . Temat  złożonych  wniosków  o dotację – ilości i na jakie
kwoty-  był omawiany na poprzedniej sesji . 
Przewodniczący Rady prosił o odpowiedź  na piśmie .
Dalej Wójt mówił  stwierdzenie - inne   gminy otrzymały po kilka milionów 
złotych - wiąże się z tym, że bardzo często rozpatrzenie  wniosków o dotację dot.
budowy kanalizacji , budowy dróg trwa 2- 3 lat i gminy mogły uzyskać środki w tym
roku. Złożone wnioski przez poprzednika na budowę drogi i modernizację ośrodków
zdrowia zostały załatwione negatywnie , trzeba było wykonać inwestycje z własnych
środków.  Został  ogłoszony  nabór  wniosków  na  budowę  wodociągów  ,  wnioski
zostaną złożone. Będą czynione starania, aby równiez uwzględnić remont hydroforni
w Szczutowie .  Wniosków o dotację  składamy dużo, na bieżąco są monitorowane
ogłoszenia o naborze   .  Rozpatrywanie trwa  2-3 lata podobnie jak przy planach
odnowy wsi, z tych środków planowana jest  budowa boiska w Gójsku . Nadal nie
wiemy  czy  otrzymamy  środki  na  realizację  tej  inwestycji,  środki  własne  mamy
zabezpieczone.  Ogólnie  wiadomo,  że  występują  cięcia  w  przydzielaniu  dotacji  .



Można się zadłużyć  do 50 %  i realizować inwestycje, tylko co dalej . Należy wziąć
pod  uwagę  fakt,  że  w  przyszłym  roku  przypada  termin  spłaty  najwyższej  raty
kredytu  zaciągniętego  wcześniej  w  wysokości  985  tys.  zł.  Należy  zabezpieczyć
środki   na fundusz sołecki w kwocie 261 tys. zł, z którego realizowane są inwestycje
dla mieszkańców wsi.    
– Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński – pytał- kto z pracowników
UG pełnił nadzór nad  realizacją funduszu sołeckiego ?
–  Wójt Gminy – odpowiednie dokumenty zostały stworzone przez pracowników
urzędu , a bezpośredni nadzór nad realizacją  pełnili  sołtysi i radni z poszczególnych
sołectw . Również na fakturach potwierdzali wykonanie prac, ilość  przywiezionego
materiału. 
- Przewodniczący Rady – czy sołtysi i radni mogli  podpisywać  faktury ?oraz czy
przewiduje w przyszłym roku wyznaczenie osoby nadzorującej  realizacją funduszu
sołeckiego .
- Wójt Gminy – było to zgodne z prawem, nadzór będzie sprawował osobiście . Dalej
wyjaśnił odnośnie budowy wodociągu w Mościskach, która została zaplanowana w
pasie  drogi  .  Uważa,  że  dopiero  po  wykonaniu  wodociągu  należy  przystąpić  do
dalszego  etapu budowy drogi .   
– Sekretarz Gminy – Pan Dariusz Lazarowski – odczytał pismo Stowarzyszenia
Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo”  w  Mochowie   informujące  o
uzyskanych punktach w ramach oceny zgodności z kryteriami lokalnymi dla działań
„Małe projekty” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju - finansowanie w 50 %  .
Najwięcej punktów uzyskał wniosek na remont połączony z modernizacją budynku
komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Blinnie . Na drugim miejscu
remont i  modernizacja w Podlesiu ,  na czwartym w Szczutowie ,  na siódmym w
Mierzęcinie i na jedenastym w Starej Woli.      
Do punktu 14 porządku obrad :
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał pisma
jakie wpłynęły od Pani Teresy Włudeckiej z dnia 28.10.2011 r. oraz oświadczenie z
dnia  17.11  2011  r.  Kserokopie  pisma  i  oświadczenia   stanowią  załączniki  do
protokołu. Poinformował, że wspólnie  z Przewodniczącym Rady uznano, że pismo
to powinno zostać skierowane do GOPS w Szczutowie . Uprzedzając fakt w dniu
wczorajszym wpłynęło oświadczenie, że nie dotyczy  pomocy finansowej z GOPS
Skąd Pani Włudecka znała treść ich rozmowy ? 
– Sekretarz Gminy – Pan Dariusz Lazarowski – poinformował, że  po wpłynięciu
pisma do Urzędu Gminy  zgodnie z  treścią  pisma,  którego był  wniosek o pomoc
finansową  skierował je do GOPS . Złożone oświadczenie jest wynikiem podjętych
działań przez GOPS  .
– Pan Kapuściński Jerzy – Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na
ławników – zespół zgodnie procedurą ustawową miał zaopiniować kandydatów na
ławników  i  stwierdził,  że   kandydatka  spełniała  wymogi  formalne  co  nie  jest
jednoznaczne z  opinią   Komendanta  Wojewódzkiego   Policji  .    Głosowanie  dla
wyboru ławnika było tajne, każdy radny głosował zgodnie z własnym sumieniem ,
nie  było  jednomyślności,  większość  głosów  była  „przeciw”   i  stąd  nie  została



wybrana ławnikiem .
– Pan Paprocki Tomasz – jedynie może wnieść o zbadanie   postępowania, czy
było zgodne z prawem .
– Pan Szlomkowski Zbigniew – pytał Sekretarza Gminy  czy w związku z nie
wybraniem  ławnika,   wpłynęła  informacja   o  uchyleniu   uchwały  przez  organ
wyższego rzędu , czy mógł nie zostać wybrany ławnik ? 
– Sekretarz Gminy- wszystkie uchwały przesyłane są do Wojewody, który ocenia
je pod względem prawnym. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wyboru
ławnika ,  więc uchwała nie została przesłana .  Przesłana została informacja o nie
wybraniu  ławnika.  Pismo  informujące  o  nie  wybraniu  ławnika  zostało  również
przesłane do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku  . Wraz z dokumentami o wyborze
przesyła się opinię uzyskaną od  policji o kandydacie .  Ławnikiem zostaje się wtedy,
kiedy  kandydat  złoży  ślubowanie.  W przypadkach  budzących  wątpliwość  Prezes
Sądu nie przyjmuje ślubowania . Ławnikiem powinna być osoba krystalicznie czysta,
mająca nieskazitelny charakter jest to warunek ustawowy. Z wyników głosowania
tajnego  wynika, że zaistniały  jakieś wątpliwości . 
Nie wpłynęła żadna informacja dot. wszczęcia  procedury w trybie nadzorczym   . 
– Pan  Kopciński  Zbigniew  –  pytał  Sekretarza  Gminy  dlaczego  pismo  jak  i
zarzuty są  skierowane właśnie do niego – on miał tylko jeden głos i nie musi się
tłumaczyć w jaki sposób głosował .
– Sekretarz Gminy – należy przypuszczać,  że   wszelkie  uwagi kieruje się do
Przewodniczący Rady podobnie jak do Wójta. Dalej proponował o poinformowaniu
zainteresowanej , że była to głosowanie tajne i nie można ustalić, kto głosował „za” ,
a kto „przeciw” . Jest taka wola Rady i nad tym się nie dyskutuje .
– Kończąc dyskusję Przewodniczący Rady – stwierdził  ,  że zgodnie z prośbą
Pani Włudeckiej T.   pismo i oświadczenie zostało odczytane .  
Do punktu 15 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XI Sesji
Rady Gminy Szczutowo. 

Protokołowała :                                                 Przewodniczący Rady 
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