
Or. 0002.2.2012.CS

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   N r  XIV/2012 
XIV Sesji Rady Gminy Szczutowo 

odbytej w dniu 5 marca  2012 r. 

Protokół zawiera : 
1.Uchwała Nr XIV/114/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
                                                Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok .
2.Uchwała Nr XIV/115/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
                                                Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
                                                Alkoholowych na 2012 r.  .
3.Uchwała Nr XIV/116/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
                                                funduszu sołeckiego w 2013 roku  . 
4.Uchwała Nr XIV/117/2012 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
                                                Szczutowo .
5.Uchwała Nr XIV/118/2012 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
                                                Szczutowo . 
6.Uchwała Nr XIV/119/2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
                                                Rady Gminy Szczutowo na 2012 rok .  



P R O T O K Ó  Ł   Nr XIV/2012
Sesji Rady Gminy Szczutowo 

odbytej w dniu 5 marca   2012 roku 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył : Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński . 
Protokółowała : Celina Szczepańska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy. 
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy
obecności .
                                                          Sesję rozpoczęto godz. 10:05 
                                                          a zakończono o godz. 12:50 
                                                          Stan radnych             15
                                                          Obecnych                  15
                                                          Nieobecnych             0    
                                                          Procent frekwencji    100 . 

Uchwalony porządek posiedzenia : 
1.  Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 
3.  Przyjęcie protokółu z  XIII  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.  Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w Szczutowie w roku 2011  .
8.  Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011.
9.  Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
     Alkoholowych za 2011 rok .
10.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 .
11.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
     rok 2012.  
12. Rozstrzygnięcie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku kalendarzowym 2013. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szczutowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szczutowo. 
15. Uchwalenie planów pracy Komisji na 2012 rok. 
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski .
17. Wolne wnioski . 
18. Zakończenie obrad XIV  Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

P r z e b i e g : 

Do punktu 1 porządku obrad : 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński .
Przywitał przybyłych oraz stwierdził,  że Rada jest prawomocna do podejmowania



uchwał . 
Do punktu 2 porządku obrad :

Nie  proponowano  zmian do otrzymanego porządku obrad XIV Sesji .

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  pod  głosowanie
zaproponowany porządek obrad XIV Sesji .

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie . 

Do punktu 3 porządku obrad : 
Protokół  z XIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i przed
sesją  .  Radni  nie  wnieśli  uwag  .  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie
przyjęcie  protokółu . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 15 radnych .
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XIII Sesji Rady Gminy Szczutowo .
Do punktu 4 porządku obrad : 
Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  i  działalności  między sesjami  przedstawił  Wójt
Gminy – Pan Andrzej Twardowski .
Między innymi poinformował :
– Zakończona została inwestycja  w Ośrodku Zdrowia w Szczutowie. Powiatowy
Inspektor Nadzoru dokonał odbioru , obiekt został oddany do użytku  . W powiecie
mamy najlepsze ośrodki  zdrowia ,  cieszy się  z  tego ,  mogą służyć mieszkańcom
naszej gminy.
– Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość w Mierzęcinie  została  sprzedana.
Natomiast nie znalazła nabywcy nieruchomość w Gójsku . W związku z tym zostanie
ogłoszony drugi przetarg a cena wywoławcza zostanie obniżona . 
– W sprawie przekazania pawilonu ,wystosowano pismo do Zarządu Gminnej
Spółdzielni”SCH” w Szczutowie o przekazanie kluczy do obiektu w terminie do dnia
12 marca 2012 r. . 
– Budynek w którym znajdował się Komisariat Policji zostanie przekazany przez
Wojewodę  na  rzecz  gminy.  Następnie  zostanie  sporządzony  akt  notarialny  w  tej
sprawie . 
– W  terminie  do  końca  stycznia   b.r.  złożono  wnioski  do  Marszałka
Województwa  Mazowieckiego   o  dotację  na  budowę  drogi  Podlesie-  Grady  –
Maluszyn w stronę Osówki.
– Ze Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”  „Leader” otrzymano środki
w ramach dotacji    na zagospodarowanie działki gminnej  i urządzenie parkingu oraz



placu zabaw w Gójsku .
– W miesiącu styczniu podpisano u Marszałka  Województwa Mazowieckiego
umowę  dot.  dotacji  na  realizację  ścieżki  spacerowej  i  boiska  w  Gójsku  oraz
urządzenie widoków nad jeziorem w Szczutowie . Następny etap to wystąpienie do
RIO  w  Warszawie  Zespół  w  Płocku  w  sprawie  uzyskania  pozytywnej  opinii  na
uzyskanie pożyczki .
– Zlecono opracowanie dokumentacji (koszt ok.10 tys, zł ) na zagospodarowanie
poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Szczutowie .
–  Odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie gminy . W
najbliższym  czasie odbędzie się zjazd gminny .
– Wystąpiło dużo awarii wodociągowych , na dzień dzisiejszy wszystkie zostały
usunięte. 
– Sołtysom przekazana została informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie Terenowy Zespół Doradczy w Sierpcu, że od dnia 22 marca
2012 r. w związku ze składaniem wniosków o płatności bezpośrednie do ARiMR w
każdy  czwartek  w  godz.  8:30-14:00  w  Urzędzie  Gminy  w  Szczutowie  (sala
posiedzeń) będzie pełnić dyżur  doradca MODR . W pozostałych dniach tygodnia
dyżur  pełniony  będzie  w  Biurze  Terenowym  Zespołu  Doradczego  w  Sierpcu.
Zainteresowani rolnicy mogą się  w tych sprawach korzystać z pomocy doradców . 
– Zapoznał  z  pismem  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Sierpcu  Nr  ZDP.DT-
1.7110.8.2011  z  dnia  15.  02.  2012  r.  zawierającym  odpowiedź  na  zgłoszone
interpelacje dot. uregulowania stanu prawnego i nadanie numeru drodze Modrzewie –
Maluszyn  –  Józefowo.  W piśmie  tym   Zarząd  Dróg  Powiatowych  wnioskuje  o
podjęcie działań zmierzających do przyjęcia w/w drogi do gminnej ewidencji dróg
oraz zakwalifikowania jej do kategorii dróg gminnych . Wójt Gminy podkreślił ,że
przez  17  lat  taktowano  ją   jako  drogę  powiatowa  ,  uzgadniano  z  powiatem
prowadzone przy drodze  inwestycje oraz zjazdy . Będziemy się zastanawiać jak tę
sprawę rozwiązać .
Informacja została przyjęta bez uwag . 
Do punktu 5 porządku obrad :  
Informacja  Sekretarza  Gminy  o  działalności  Urzędu  Gminy  w  okresie  między
sesjami – przedstawił Pan Dariusz Lazarowski – Sekretarz Gminy .
Informacja stanowi załącznik do protokołu .
Informacja została przyjęta bez uwag .
Do punktu 6 porządku obrad : 
W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Sierpeckiemu , Pan
Jan Laskowski  powiedział  :  Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu dnia 15 lutego
2012  r.  wystosował  pismo  do  Wójta  Gminy  Szczutowo  przekazując  również  do
wiadomości  Przewodniczącemu  Rady  Gminy  Szczutowo   informujące  ,że  droga
Maluszyn  –  Józefowo  nie  jest  i  nie  może  zostać  zakwalifikowana  jako  droga
powiatowa . Droga ta posiada znaczenie lokalne oraz stanowi uzupełniającą siec dróg
służących  miejscowym  potrzebom  .  Zatem  należy  stwierdzić  ,  iż  spełnia  ona
przesłanki  art.7  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  ,
stanowiącym o kwalifikacji dróg gminnych . Zgodnie z art.6a ust.1 w/w ustawy do



dróg  powiatowych  zalicza  się  drogi  stanowiące  połączenie  miast  będących
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą . Wobec tego
droga  Maluszyn –  Józefowo nie  może  zostać  zakwalifikowana  do  kategorii  dróg
powiatowych . Droga ta nie posiadała żadnej kwalifikacji jako droga publiczna przed
tzw.  reformą ustrojową państwa,  tj.  do końca  roku 1998 oraz  nie  posiadała  owej
kwalifikacji do przeprowadzenia tej reformy, tj. od 1999 r. Potwierdzeniem tego jest
również  brak  ujęcia  drogi  w  rozporządzeniu  Ministra  Komunikacji  z  dnia  17
listopada 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich. Zgodnie
z  art.103 ustawy z dnia  13 października  1998 r.  Przepisy  wprowadzające  ustawy
reformujące administrację publiczną z dniem 1 stycznia 1998 r.  w rozporządzeniu
Rady  Ministrów,  zawierającym wykaz  dróg  krajowych  i  wojewódzkich,  stają  się
drogami powiatowymi – rozporządzenie nie uwzględnia drogi Maluszyn – Józefowo.
Wobec powyższego należy stwierdzić iż nie było nie ma podstaw formalno-prawnych
do zakwalifikowania przedmiotowej drogi do kategorii dróg powiatowych .  
– radny – Pan Wojciech Duda – droga Maluszyn – Józefowo miała wcześniej
numer .
– radny  –  Pan  –  Leszek  Bieńkowski  –  skoro  nie  spełnia  warunków  do
zakwalifikowania  do  drogi  powiatowej,  to   powiat  powinien  ją  wyremontować  i
dopiero  przekazać gminie. 
– Wójt  Gminy –  wg opinii  podanej  przez  Pana Starostę   to  połowa dróg na
terenie gminy nie powinna być drogami powiatowymi. 
– Starosta – prosił o  przedstawienie posiadanych dokumentów informujących o
numerze drogi . Nie można przekazać czegoś, co nie jest nasze ( powiatu). Ponownie
przedstawił  ustawowe  przesłanki  jakie  powinna  spełniać  droga  powiatowa  oraz
stwierdził, że droga Maluszyn – Józefowo jest drogą wewnętrzną i powiat nie ma
możliwości do zakwalifikowania jej do dróg powiatowych. 
– radny-  Pan  Jan  Kapuściński  –  pamięta,  że  30  lat  temu  droga  została
przygotowana do budowy , obkopana została  rowami , wysypano koryto i wówczas
twierdzono, że jest to droga wojewódzka . Nie zna powodu dlaczego budowa jej nie
została zakończona . 
– Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Juliusz Gorzkoś – jeszcze w kampanii
wyborczej  zobligowany został  do wyjaśnienia  sprawy  numeru drogi Maluszyn –
Józefowo. Do roku 1998 do chwili powstania 16 województw i powołania powiatów
był nadany numer tej drogi, o którym on osobiście informował. Po 1998 roku , kiedy
ustawa  o  drogach  publicznych  określiła,  które  drogi  są  powiatowe,  a  które
wojewódzkie wówczas numer tej drogi zaginął. Powiat nie uchyla się od remontu tej
drogi , jednak nie posiadając numeru drogi nie może przekazać środków na ten cel . Z
ustawą się nie dyskutuje . 
– Starosta  – podczas  budowy tej drogi  nie była sporządzona dokumentacja,
podobnie jak w wielu innych przypadkach, że  trzeba było odtwarzać dokumentację .
Prosił  o  przedstawienie  dokumentów  mówiących  o  numerze  drogi,  jeśli  takowe
istnieją .
– Radny – Pan Szlomkowski  Zbigniew – droga Blizno – Białasy  – Lukomie
spełnia definicję drogi powiatowej   podaną przez Pana Starostę,  dlatego prosił  o



skuteczne  zlikwidowanie  zagłębienia  na  cieku  wodnym  przebiegającym  przez  tę
drogę . Kilkakrotnie było to naprawiane i  nadal powstaje zagłębienie. 
– Starosta – w b.r. planowana jest do wykonania droga Białasy – Troska (1200m)
wspólnie  z  gminą  (50/50).  Nie  wiadomo,  czy  będzie  stać  na  wykonanie  więcej
inwestycji  drogowych.  Zapowiadane  ”cięcia”  budżetowe  mogą  ograniczyć
realizowanie inwestycji . Zakupionym sprzętem przez powiat będą „łatane dziury” na
drogach , będą udrażniane przepusty zlokalizowane w drogach powiatowych . Na ile
wystarczy środków , na tyle będzie robione . 
– radny – Pan Murawski Adam – droga Podlesie – Sosnowo została obkopana
rowami ale nie wykonano udrożnienia i wymiany przepustów . 
– Starosta  –  przepusty  pod  szosą  są  w  gestii  Powiatu,  a  zlokalizowane  na
zjazdach  należą  do  prywatnych  właścicieli  .  Od  m-ca  września  ubiegłego  roku
kopano rowy przy drogach .  Ustalano z wójtami,  że sprzęt  będzie pracował po 2
tygodnie w każdej gminie . Zarząd Dróg Publicznych w uzgodnieniu z wójtami ustali
kolejność pracy przy  drogach. W bieżącym roku będzie stosowana ta sama zasada,
również będą likwidowane  zadrzewienia na rowach . Prace zostaną rozpoczęte jak
tylko pozwolą warunki atmosferyczne.  Myśli, że do końca roku wiele prac zostanie
wykonanych .
– Radny- Pan Jan Dąbrowski – pytał o drogę Gójsk – Łazy , czy to jest droga
powiatowa czy  gminna oraz kiedy zostanie położony dywanik asfaltowy na drodze
Gójsk – Podlesie , czy ta droga zostanie obkopana rowami ?.
– Starosta – wójt wskazuje, które drogi na terenie gminy będą  realizowane  .
Wykaz dróg powiatowych został zamieszczony na stronie internetowej powiatu oraz
został przesłany Wójtowi .  Podkreślił,  że w stosunku do innych powiatów powiat
sierpecki posiada bardzo dużą ilość dróg . W bieżącym roku 3 mln.zł przeznaczonych
zostało w budżecie  powiatu  na budowę dróg,  a ubiegłym roku wydatkowano 10
mln.zł – był to rekord w tym zakresie .  
– Radny – Pan Wojciech Duda – przez Zarząd Dróg Powiatowych w tej chwili
dokonywane jest „łatanie dziur” na drogach. Łatane są dziury  duże, a  wszystkie
małe pozostają nadal  ,  czy to ma sens ?. Przygotowana została do budowy droga
wojewódzka  w  Maluszynie.  Mieszkańcy  pytają  czy  zlokalizowane  słupki  można
usunąć , czy muszą pozostać. 
– Starosta – odpowiedział, że „łatanie dziur” na drogach jest  wykonywane na
zimno   i  tylko  tych   dużych   zagrażających   bezpieczeństwu.  Likwidowanie
wszystkich  ubytków   będzie  wykonywane  ciepłym  asfaltem  ale  dopiero  przy
odpowiedniej temperaturze powietrza . Sprawa słupków leży w kompetencji Zarządu
Dróg Wojewódzkich, może jedynie sprawę przekazać . 
– Pan Juliusz Gorzkoś – Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu – obecnie na
drogach  w  wielu  miejscach  gromadzi  się  woda,  póki  nie  poprawią  się  warunki
atmosferyczne  będą  likwidowane  tylko  większe  ubytki,  aby  zabezpieczyć  przed
kolizjami  drogowymi  .  Następnie  przekazał  radnym  i  sołtysom  ostatni  numer
Biuletynu  Rady  Powiatu  –  grudzień  2011  .  Podkreślił,  że  będzie  kontynuacja
wydawania  Biuletynu  .  Uruchomiony  został  portal   na  Facebooku  na  stronie
www.powiat.sierpc.pl, na  którym zamieszczane  są  obrady  sesji  Rady  Powiatu  w

http://www.powiat.sierpc.pl/


Sierpcu i  można zapoznać się  z działalnością  Rady.  Dalej  mówił  nt.  możliwości
uzyskania bezpłatnej pomocy żywnościowej z Banku Żywności . W celu uzyskania
pomocy  organizacje  pozarządowe  i  instytucje  społeczne  powinny  podpisać
porozumienie i za ich pośrednictwem trafi pomoc do potrzebujących  .Porozumienie
podpisały  wszystkie  sąsiednie  gminy.  W  gminie  Rościszewo  porozumienia  o
współpracy  podpisały  Rady  Rodziców  wszystkich  szkół  ,  w  Gminie  Zawidz  z
pomocy korzysta  ok. 568 osób.   Pomoc jest udzielana przez okres 10 m-cy w roku
-łącznie ok. 80 kg pomocy żywnościowej dla jednego ucznia . Gmina Szczutowo jest
biedną gminą i pomoc taka powinna zostać zorganizowana .W celu omówienia tych
spraw po zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami instytucji, organizacji  może
zapewnić udział Prezesa Banku Żywności w Płocku. 
– Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski   uważa,  że  główną  stroną  w  tej
sprawie powinien zostać GOPS, a dodatkowo Rady Rodziców poszczególnych szkół
z terenu gminy i wójt . Zostanie zorganizowane spotkanie w tej sprawie . 
Dalej  zwrócił  uwagę,  że  radni  często  pytają  o  możliwości  w  zakresie  realizacji
inwestycji  na terenie gminy Szczutowo przez powiat  innych niż realizowanych w
ramach porozumienia ( 50/50) .Uważają, że sąsiednie gminy bardziej zamożne jak
Sierpc ,  Zawidz dołożyli  z własnych budżetów po 300 tys. zł  ,  a powiat  o wiele
więcej zainwestował w budowę dróg . Chcielibyśmy, aby i na terenie naszej gminy
były realizowane większe  inwestycje , bylibyśmy w stanie dołożyć  300 tys. zł . W
innych gminach realizowane są większe inwestycje i dużo droższe , chociaż gminy są
bardziej  zasobne  .Wykonywane  są  w  innych  gminach  chodniki  przy  drogach
powiatowych -   uważa, że bardziej potrzebne byłoby wykonanie nakładki asfaltowej
na  którejś   z  dróg  na  terenie  naszej  gminy  .  Miasto  Sierpc  nie  uczestniczy  w
współfinansowaniu,  a  są  np.  wykonywane  chodniki  przez  powiat  .   W  2010  r.
wykonano I etap remontu  drogi Gójsk- Łazy – Agnieszkowo. Uważa, że zasadne
byłoby złożenie wniosku o dotację i zakończenie remontu tej drogi,  a są realizowane
inne  drogi  w Gminie  Mochowo,  Rościszewo.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  jest
przedstawicielem  naszej  gminy  i  powinien  pomóc  w  realizacji  tego  zadania.
Porozumienia z innymi gminami jak Sierpc , Zawidz opiewały na kwoty 500 tys. zł ,
a inwestycje były wykonane o wartości 2-3 mln. zł . 
– Przewodniczący Rady Powiatu Pan Juliusz Gorzkość- pierwszy etap drogi  był
wykonany nie ze środków Powiatu ale otrzymanych  z FOGR na zadania remontowe
dróg gruntowych . W 2011 i 2012 r. dotacji na te zadanie nie było  i będzie,  a więc
nie można dalej kontynuować. Gdyby Powiat otrzymał środki  to II etap zostałby
wykonany .
– Starosta Sierpecki – poinformował, że inwestycje na terenie gminy Sierpc i
Zawidz mogły być realizowane , ponieważ uzyskano środki na remonty mostów oraz
gminy przeznaczyły część środków. Zostały już ogłoszone przez Powiat przetargi na
budowę dróg w 2012 r. - rozstrzygnięcie w dniu 9 marca . Planujemy w roku 2012
dokończenie  drogi  Sierpc  –  Ligowo,  aby zakończyć ciąg drogowy.  W 2013 roku
przygotowujemy projekty dla budowy dróg. Musi być inicjatywa Pana Wójta , który
wskazuje drogę i współfinansuje  wykonanie  projektu . Wykonanie projektu na drogi
kosztuje 10 tys. zł za 1 km, trzeba wydać środki na projekt całej drogi, aby otrzymać
środki na planowaną do wykonania część drogi .    W przypadku nie wykorzystania



wszystkich  środków na  realizację  dużych  inwestycji   będą  realizowane  mniejsze
zadania  „z wolnej ręki”. W zeszłym  roku udało się w ten sposób wykonać wiele
drobnych inwestycji  jak :  wymiana przepustów , odwodnienia ,  naprawy asfaltów
itp.. W tym roku również planujemy mniejsze inwestycje drogowe realizować w ten
sposób.  Stwierdzenie, że Burmistrz nie współfinansuje budowy dróg wyjaśnił, że nie
jest to do końca prawdą ponieważ  w 2011 r. przekazał ok. 100 tys. zł na szpital oraz
w b.  r.  również  przekaże środki (ok.100 tys.)  na  remont  przychodni przy ulicy
Słowackiego w Sierpcu. Zależy nam, aby samorządy z sobą współpracowały. Ilość
spotkań z  wójtami,   która  obecnie  jest  organizowanych znacznie  się  zwiększyła .
Również zależy nam na tym,  aby Powiat w miarę możliwości finansowych dalej się
rozwijał . 
Podziękował  Przewodniczącemu  Rady  za  zaproszenie  na  sesję  podkreślił,  że  po
wcześniejszym ustaleniu terminu jak tylko pozwoli mu na to czas będzie uczestniczył
w następnych  sesjach .   
– radny -Pan Zbigniew Szlomkowski -pytał  czy będzie  realizowane usuwanie
zadrzewień i zakrzaczeń przy drogach gminnych .
Dalej poinformował, że w Starej Woli nadal znajduje się  „bezpański”pies ( suka) .
Szczenięta zostały zabrane  przez mieszkańców, a pies pozostał, jest groźny i trzeba
coś z nim zrobić . 
Następnie  stwierdził,  że  Pani  Anna  Jeżewska  na  stanowisku  Skarbnika  Gminy
pracowała 8 lat. Miał zaszczyt uczestniczyć w rozmowie wstępnej przed powołaniem
jej na to stanowisko . Po 8 latach pracy  nasunęły mu się takie wnioski w stosunku do
jej osoby, że cechuje ją :  pracowitość, sumienność ,  uczciwość i  skromność .   W
związku  z  tym ma  pytanie  do  Pani  Anny  Jeżewskiej  czy  trudna  była  decyzja  o
rezygnacji  z  funkcji  Skarbnika  Gminy,  a  do  Pni  Hanny  Domagalskiej  czym się
kierowała  ubiegając  się  o  funkcję  Skarbnika  Gminy  Szczutowo  ?  Panią  Hannę
Domagalską również zna i może stwierdzić, że jej osobę cechują podobne cechy jak
Pani Anna Jeżewska .
- Pani Anna Jeżewska – dziękuje za miłe słowa . Na pewno była to trudna decyzja ,
gdyż przez te 8 lat bardzo dużo się nauczyła, poznała wielu interesujących ludzi ,
nawiązała kontakty koleżeńskie i ma nadzieję , że w miarę jak czas pozwoli będą
utrzymane dalej. Dzięki tej pracy stała się samorządowcem i bardzo dużo wie o tej
gminie. Przeżyła dużo emocji, posiada dużo wspomnień, na pewno zainteresowanie i
zrozumienie dla spraw samorządowych  będzie trwało nadal.  
-  Wójt  Gminy  –  prace  na  drogach  gminnych  w  zakresie  usuwania  zakrzaczenia
zostaną rozpoczęte jak tylko pozwolą  warunki atmosferyczne .  Zostaną zatrudnieniu
pracownicy interwencyjni  z Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu,  którzy  zostaną
skierowani na tych prac.  
Gmina posiada  podpisaną umowę z Powiatowym Lekarzem  Weterynarii w Sierpcu,
opłaca miesięczny ryczałt i w związku z tym pies powinien zostać tam dostarczony.
Często psy znajdują nowych właścicieli lub są odwożone do schroniska dla zwierząt.
– Pani  Hanna  Domagalska  –  ubiegając  się  o  stanowisko  Skarbnika  Gminy
kierowała nią pracowitość i ambitność . Pracę rozpoczęła 17 lat temu w Urzędzie
Rejonowym w Sierpcu jako referent , wychowując małe dziecko zdała maturę,



skończyła studia , wychowała córkę , awansowała . Myśli, że jeśli Rada ją powoła  to
podoła  obowiązkom  na  stanowisku  Skarbnika  Gminy  i   postara  się  nie  zawieść
zaufania. Ponadto  nabyła ziemię na terenie Gminy Szczutowo, może w przyszłości
zwiąże się na stałe z tym terenem  .  
Do punktu 7 porządku obrad : 
Sprawozdanie  z  działalności  Urzędu  Gminy  w  Szczutowie  w  roku  2011  radni
otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniami na sesję oraz zostało przedstawione na
posiedzeniach Komisji . Radni nie życzyli sobie ponownego  przedstawiania . 
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag . 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 8 i 9  porządku obrad : 
Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  za
2011  rok  oraz  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych za 2011 rok nie przedstawiano na sesji. Radni otrzymali materiał na
piśmie.
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu . 
W dyskusji głosu nie zabierano . 
Sprawozdania zostały przyjęte bez uwag . 
Do punktu 10 i 11 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  Gminy  –  Pan  Zbigniew  Kopciński-  radni  Rady  Gminy
uczestniczyli  wspólnie  z  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  w  opracowaniu  projektu  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii  na  2012  rok  i  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012 .
Rada nie wniosła uwag do zaproponowanych projektów w/w Programów.
W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił
projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012 rok . 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła   Uchwałę  Nr  XIV/114/2012  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok . 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XIV/115/2012  w  sprawie  przyjęcia



Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2012 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 12 porządku obrad :
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2013 roku przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny .
Radni poparli wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013 . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński   projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu”- 0 .
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/116/2012 w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Do punktu 13 porządku obrad:
W punkcie tym Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – stosownie do wniosku Pani
Anny  Jeżewskiej  o  wyrażenie  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  na  mocy
porozumienia stron zgłosił wniosek o odwołanie jej ze stanowiska Skarbnika Gminy
z dniem 12 marca  2012 roku oraz prosił  Radę Gminy o podjecie  uchwały  w tej
sprawie .  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny.
Przewodniczący Rady -Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu- 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .  
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XIV/117/2012  w  sprawie  odwołania
Skarbnika Gminy Szczutowo . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Następnie głos zabrali : 
-Wójt Gminy  Pan Andrzej Twardowski – podziękował Pani Annie Jeżewskiej  za
dotychczasową pracę  podkreślił,  że roczna z nim współpraca układała się bardzo
dobrze. Życzył wszystkie najlepszego w życiu osobistym i zawodowym . Wręczył
wiązankę kwiatów. 
– Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński – powiedział : „Szanowna
Pani Skarbnik ! 31 marca 2004 roku została Pani jednogłośnie powołana przez Radę
Gminy na funkcję Skarbnika Gminy Szczutowo . Dzisiaj rozpatrzyliśmy wniosek o
odwołanie  Pani  z  tej  funkcji.  Gdyby  nie  rozumienie  Pani  decyzji,  również
jednogłośnie  odmówilibyśmy odwołania Pani.  Tak by się stało,  bo miniony okres
ośmiu  lat  w  pełni  dowiódł,  że  był  to  trafny  wybór.  Potwierdziły  się  wszystkie
argumenty, które były podstawą powołania. Dotyczy to zarówno wiedzy fachowej i
umiejętności,  ale  też  predyspozycji  do  zarządzania  funduszami  samorządu  i
kierowania zespołem współpracowników .



Poznaliśmy  też  takie  Pani  cechy  jak  uczciwość  i  praworządność,  ale  też
zdecydowanie i stanowczość. 
  Przez  ten  okres  dwóch kadencji  budżet  Gminy  był  w dobrych rękach,  zaś  my
samorządowcy  z  wyboru  -  jako  Radni,  byliśmy  doinformowani,  czuliśmy  się
bezpieczni i spokojni o fundusze gminne.
Była Pani dla nas zawsze bardzo ważnym filarem odpowiedzialnego, kompetentnego
i wiarygodnego kierownictwa Gminy. Taka ocena znacznie wykraczała poza obszar
Gminy, a często było tak, że osiągnięcia i zasługi dostrzegane były przede wszystkim
przez sąsiednie samorządy, czy jednostki nadzoru. 
  Czas sprawowania przez Panią funkcji, to trudny okres bardzo poważnych zadań.
Wdrożenie  komputerowej  obsługi  budżetu  Gminy,  uruchomienie  mechanizmów
rozliczania  różnorodnych  funduszy,  w  tym  unijnych  –  to  przykłady  Pani
zaangażowania, pracowitości, a także wiedzy i kompetencji. 
  Z  naszych  obserwacji  wynika,  też  że  potrafiła  Pani  być  nie  tylko  przełożoną
pracowników  referatu,  ale  też  wprowadzać  dobrą  atmosferę  w  całym  Urzędzie.
Przenosiła  to  też  Pani  na  nas  –  Radnych,  co  sprawiało  że  czuliśmy  się  zawsze
poważnie traktowani i świadomi swojej roli. 
    Dziękujemy za taki  stosunek do nas,  dziękujemy za  solidną  pracę,  za  godną
naśladowania  postawę wobec wspólnoty samorządowej. 
      Pani odejście to wielka zmiana dla Samorządu Gminy Szczutowo. Mamy tę
świadomość, a jednocześnie szacunek dla podjętej przez Panią decyzji i przychylamy
się do prośby o odwołanie z funkcji Skarbnika Gminy Szczutowo.  
       Życzymy sukcesów w nowej pracy i pomyślności w życiu osobistym.” 
 Następnie wraz z dalszymi podziękowaniami i życzeniami,  radni   obdarowali Panią
Annę Jeżewską wiązanką kwiatów  i upominkiem oraz  sołtysi  wiązanką kwiatów .   
– Pani  Anna  Jeżewska  –  podziękowała  wszystkim za  życzenia,  miłe  słowa ,
kwiaty , za 8 lat współpracy . Wszystkim obecnym, całej wspólnocie samorządowej i
sympatykom gminy życzyła wszystkiego najlepszego w dalszych latach .
Do punktu 14 porządku obrad : 
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  poinformował,  że  z  pośród  trzech
kandydatów, które zgłosiły się na stanowisko Skarbnika Gminy dwie osoby posiadały
kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku . W
związku z dotychczasową pracą w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na stanowisku
głównej  księgowej  i  dobrej  znajomości  prawa  samorządowego  wnioskował  o
powołanie Pani Hanny Domagalskiej na stanowisko Skarbnika Gminy Szczutowo . 
Prosił Radę Gminy o podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie . 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał projekt uchwały w
sprawie powołania Skarbnika Gminy Szczutowo .
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały glosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XIV/118/2012  w  sprawie  powołania
Skarbnika Gminy Szczutowo . 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Następnie   Wójt  Gminy  –  podziękował  Radzie  za  podjęcie  uchwały  w  sprawie
powołania  Skarbnika  Gminy.  Natomiast  Pani  Hannie  Domagalskiej  w  imieniu
własnym,  pracowników  Urzędu  Gminy,  Rady  Gminy  i  sołtysów   życzył  wielu
sukcesów w pracy  zawodowej  oraz  zapewnił  o  dołożeniu  starań  aby  współpraca
układała  się  dobrze  .  Następnie  wręczył  wiązankę  kwiatów  .  Również  wraz  z
gratulacjami i życzeniami Pani Hanna Domagalska otrzymała kwiaty od Rady Gminy
Szczutowo .
Do punktu 15 porządku obrad : 
W dyskusji nad zaproponowanymi planami pracy Komisji na 2012 rok głos zabrali : 
– radny-  Pan Jan  Dąbrowski  –  plan Komisji  Rewizyjnej  bardzo ogólny ,  nie
zawiera terminów kontroli . W ubiegłym roku nie było prowadzonych kontroli przez
komisję Rewizyjną .
– Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  Pan  Tomasz  Paprocki  –  były
prowadzone  zaplanowane  kontrole  w  ubiegłym  roku,  w  których  osobiście
uczestniczył radny Pan Jan Dąbrowski, podpisywał protokoły z kontroli. Dokładne
terminy  (dzień  m-ca)  kontroli  zostaną  ustalane  na  bieżąco.  Komisja  może
przeprowadzić dodatkowe kontrole w miarę potrzeb zlecone przez Radę Gminy . 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia  planów pracy Komisji Rady Gminy Szczutowo na 2012 rok. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr XIV/119/2012 w sprawie  zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Gminy Szczutowo na 2012 rok .  
Uchwała wraz z załącznikami załączone do protokołu . 
Do punktu 16 porządku obrad:
W punkcie tym głosu nie zabierano .Odpowiedzi na interpelacje zapytania  zostały
udzielone w punkcie 6 porządku obrad . 
Do punktu 17 porządku obrad :  
W  związku  ze  zbliżającym  się  „Dniem  Kobiet”  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej
Twardowski  w  imieniu  wszystkich  mężczyzn  złożył  życzenia  wszystkim paniom
obecnym na sesji wręczając wspólnie z Sekretarzem Gminy  po kwiatku . 
Do punktu 18 porządku obrad:
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  dokonał  zamknięcia  obrad XIV
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokółowała:                                                  Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska                                                  Zbigniew Kopciński 


