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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 V / 2012
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 27 kwietnia   2012 roku .

 Protokół zawiera:

1.Uchwałę Nr XV/120 /2012 zmieniającą Uchwałę 
                                               Budżetową Nr XII/104/2011
                                                na rok 2012 .
2. Uchwałę Nr XV/121/2012 w sprawie przeznaczenia do

                                      sprzedaży nieruchomości .



P R O T O K O Ł    N r  X V/ 2012
Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu 27 kwietnia  2012 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.           9:05 
                                                              a zakończono     o godz.            11:10
                                                              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 XIV Sesji Rady Gminy.
4.Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012 .
6.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości . 
7.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski . 
8.Wolne wnioski.   

9.Zakończenie obrad XV  Sesji Rady Gminy Szczutowo .

P r z e b i e g : 
Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński - dokonał otwarcia XV Sesji Rady
Gminy. Przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości wg listy obecności .
Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady XV Sesji są prawomocne .

Do punktu 2 porządku obrad :

Nie  proponowano  zmian do otrzymanego porządku obrad XV Sesji .

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

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 



Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie . 

Do punktu 3 porządku obrad : 
Protokół  z XIV 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 – 14 radnych .
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XV Sesji Rady Gminy Szczutowo .
Do punktu 4 porządku obrad : 
Interpelacje złożyli :
– radny – Pan Jan Jerzy Kapuściński- w sprawie usunięcia „szlabanu” na drodze
pożarowej prowadzącej do jeziora w Szczutowie , który wcześniej został ustawiony,
w celu zaniechania pojenia krów w jeziorze .Wniosek wypłynął od mieszkańców w
związku z utrudnianiem właścicielki  posesji  przylegającej  do drogi,  która traktuje
teren jako swój ( posadziła na tej drodze dwa rzędy drzew ) i  utrudnia dojście do
jeziora.
W  związku  z  planowaną  realizacją  w  ramach  Planu  Odnowy  Wsi  Szczutowo  i
przewidzianym wykonaniem tarasu widokowego na jezioro może wystąpić problem z
realizacją pomostu  w całości. Podpisane użyczenie dostępu do jeziora   z Zarządem
GS”SCH”   w  obecnej  sytuacji  prawnej  może  być  nie  aktualne.  Gmina  powinna
poczynić  starania  ,  aby  zakupić  nieruchomość  „Brodzik”  i  wówczas  posiadałaby
dostęp do jeziora. Nasza gmina jest  określana jako gmina turystyczna i   powinna
posiadać dostęp do jeziora. Wobec powyższego powinno się zmienić kolejność zadań
w ramach Planu Odnowy Wsi  Szczutowo i  w pierwszej  kolejności  przystąpić  do
realizacji  budowy chodnika  przy  ulicy  3-Maja  ,  a  następnie  jako  zadanie  drugie
realizować taras widokowy.
– Radny- Pan Zbigniew Szlomkowski - pytał czy istnieje możliwość naprawy
odcinka drogi gminnej Szczechowo- Białasy w ramach gwarancji . Powstałe na niej
zagłębienia powinny zostać usunięte . 
– Dalej pytał, kiedy nastąpi wymiana dachu na budynku byłej szkoły  w Starej
Woli? 
– Kiedy zostaną podjęte działania w ramach funduszu sołeckiego ? 
– Radny- Pan Jan Stankiewicz – rozważyć możliwość   wybudowania zatoczki
dla autobusu w miejscowości Cisse, aby autobusy dowożące dzieci mogły zjechać z
jezdni , a dzieci bezpiecznie wysiąść z autobusu ( już zdarzył się wypadek podczas
postoju  autobusu).  Do  czasu  wybudowania  zatoczki  proponował,  a  by  autobus
szkolny  zjeżdżał z asfaltu , taka możliwość istnieje . 
– Radny – Pan Tomasz Paprocki - pytał kiedy zostanie uregulowany stan prawny
drogi do jeziora w Szczutowie . Podkreślił, że na tej drodze  wcześniej był posadzony
jeden  rząd  drzewek,  a  obecnie  już  są  trzy  rzędy.  Sadzenie  drzew  w sąsiedztwie
czyjejś działki już jest nie zgodne z prawem . Dalej pytał kiedy zostanie wykonany
wodociąg w Mościskach (do Pani Świtkowskiej ). 



– Radny-  Pan  Ryszard  Pijankowski  -zgłosił  uwagi  dot.  budowy  drogi
realizowanej  przez  powiat  w  miejscowości  Białasy.  Uważa,  że  droga  ta  bardzo
szybko  ulegnie  zniszczeniu,  ponieważ  została  położona  bardzo  mała  ok.  4  cm
warstwa asfaltu bez odpowiedniej podbudowy . 
– Radna-  Pani  Anna  Komorowska  –  powinno  się  zmienić  miejsce
zatrzymywania  się   autobusów  szkolnych  przed  szkołą  w  Szczutowie.
Zatrzymywanie  autobusów   na  szosie  przed  szkołą  nie  jest  bezpieczne  dla
wysiadających i wsiadających dzieci,  grozi to wypadkiem.
– Radny- Pan Jan Dąbrowski – pytał kiedy będzie wykonane oznakowanie drogi
w Agnieszkowie ograniczające wjazd  samochodów o dużym tonażu oraz o termin
wykonania wyrównania działki i przystosowania do gry w piłkę. Ponieważ zostały
zakupione dla nich piłki i siatki,  miejscowe dzieci chciałyby grać.    
– Radny- Pan Kopciński Zbigniew – pytał czy został rozstrzygnięty    przetarg na
sprzedaż działki w Gójsku .  
Do punktu 5 porządku obrad :
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska przedstawiła proponowane zmiany  w
budżecie gminy na rok 2012 . 
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji głos zabrali : 
– Pan  Paprocki  Tomasz  prosił  o  wyjaśnienie,  co  oznaczają   środki   na
wynagrodzenia bezosobowe.
– Skarbnik Gminy – są do środki przeznaczone na zawarcie umów o dzieło oraz
umów – zlecenie . 
– Pan  Zbigniew  Kopciński  –  czy   środki  te  dotyczą   usług  prawnych
świadczonych dla gminy .
– Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że nie dotyczą usług prawnych .25 tys. zł z
przeznaczeniem  na  wynagrodzenia  bezosobowe,  natomiast  ok.  16  tys.  zł  z
przeznaczeniem  na  zakup  usług  remontowych  w  związku  z  przystosowaniem
pomieszczenia do zainstalowania serwera w budynku Urzędu Gminy . 
-         Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski –jednym z warunków podpisanej z
Urzędem  Marszałkowskim  umowy  było  zagwarantowanie  pomieszczenia  do
zainstalowania serwera . Warunku tego nie spełniliśmy, serwer tymczasowo został
zainstalowany  w  Sekretariacie  UG.  Planuje  się  przenieść  serwer  do  pokoju  w
piwnicy.  Ze względu na to,  że  do tego pomieszczenia podczas ulewnych opadów
wchodzi woda, należy podwyższyć, wylać nową posadzkę oraz dokonać wymiany
instalacji elektrycznej.  
– Pan  Jan  Kapuściński-  pytał,  czy  w  przypadku  rozbudowy  budynku
administracyjnego serwer pozostanie w tym pomieszczeniu . 
– Sekretarz Gminy – Pan Dariusz Lazarowski – do rozbudowy jeszcze długo, ale
serwer  pozostałby  w  tym  pomieszczeniu.  W  związku  ze  zmianą  instrukcji
kancelaryjnej  i  określeniem w większości  dokumentacji  wytwarzanej  w Urzędzie
Gminy jako kategoria A oraz określeniem warunków przechowywania dokumentacji
istnieje potrzeba przystosowania archiwum zakładowego.
–  Pan Dąbrowski Jan – poddał pod rozwagę zmniejszenie w wysokości ok. 33
tys. zł  przeznaczonych na drogi gminne .



–  Skarbnik Gminy – zakłada się, że środki po przetargach wrócą na  drogi .
Podkreśliła,  że  obecnie  ma  innej  możliwości  .  Środki  od  Ministra  Finansów  na
stypendia  zostały  zmniejszone.  Ogólnie  można  stwierdzić,  że  brak  środków  w
budżecie gminy, trzeba stopniowo wymieniać sprzęt komputerowy .
–  Wójt Gminy – uchwalony budżet trzeba uaktualnić .  
– Pani Anna Komorowska – zwróciła uwagę, że często  zasiłki pobierają osoby,
które   nie  wykazują  dochodów   pracują  np.  w  Warszawie,  są  po  rozwodzie,  a
mieszkają wspólnie .  Powinno się zwrócić  na to  większą uwagę podczas wywiadów
środowiskowych np. pytając sąsiadów . 
– Wójt  Gminy  -przepisy  są  jednoznaczne  w  tych  sprawach,  nie  mając
odpowiednich dokumentów (dowodów) nie można wydać decyzji odmownej. 
W związku z brakiem dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof
Ratuszny odczytał projekt uchwały .
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński 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  XV/120/2012  zmieniającą  uchwałę
Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 6 porządku obrad : 
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  w  związku  z  tym,  że  wystąpiono  z
wnioskiem o zakup, proponuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną
w  miejscowości  Mierzęcin  o  pow.0,0545  ha  (  działka  obok  byłej  szkoły).W
przypadku  gdy   Rada  nieruchomość  przeznaczy  do  sprzedaży  zostanie  zlecone
biegłemu rzeczoznawcy wykonanie wyceny.  
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały .
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały , a
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński 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 XV/121/2012 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Po  w/w głosowaniu na sesję przybył radny – Pan Leszek Bieńkowski . 
Do punktu 7 porządku obrad : 
Odpowiedzi na interpelacje udzielili : 
– Wójt Gminy - Pan Andrzej Twardowski -sprawa szlabanu w Szczutowie na
przejściu do jeziora. Próba uregulowania własności drogi była podjęta przed kilkoma
laty, ale nie została uregulowana z braku świadków. W m-cu kwietniu b.r. odbyła się
pierwsza rozprawa. Zgłosiło się dwóch świadków ze Szczutowa, którzy zdecydowali



się zeznawać w Sądzie.  Po okresie ogłoszenia postanowienia odbędzie się druga
rozprawa,  na  której  zapadnie  wyrok  ustalający  właściciela  tej  drogi.  Dopóki  nie
otrzymamy na drogę tytułu własności nie możemy usunąć szlabanu .
– Z realizacją pomostów w Szczutowie jak i budową boiska w Gójsku wystąpiły
problemy. Projekty zostały wykonane w 2008 roku . Pomosty zostały zaplanowane na
działce  Gminnej  Spółdzielni”SCH”  .  W dokumentach  znajduje  się  oświadczenie
podpisane przez Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH” w Szczutowie i byłego Wójta
Gminy  o  wyrażeniu  zgody  na  wybudowanie  pomostów  na  działce  Gminnej
Spółdzielni. Oświadczenie to nie stanowi wystarczającego dokumentu do realizacji
tej inwestycji. Na etapie projektowania powinien zostać  wykupiony grunt . Obecnie
wystąpiono na  piśmie  do Prezesa  GS  o  zakup gruntu  (  2  ary)  .  Prezes  nie  jest
zainteresowany  sprzedażą  gruntu.  Natomiast  w  Gójsku  dzień  przed  przetargiem,
musiał unieważnić przetarg ponieważ projektant w dokumentacji   wskazał produkt, z
którego  ma  zostać  wykonana  nawierzchnia  –  co  jest  niezgodne  z  prawem.
Wykonawca projektu dokonał poprawy ale w związku z tym, że upłynęły 4 lata od
wykonania projektu trzeba było zapłacić 1.500 zł. Chodziło również o wykonanie
ogrodzenia boiska, ale ustalono, że zostanie wykonane   „ z wolnej ręki” . 
– Pan Kapuściński Jan – intencją jego było, aby wykonać w pierwszej kolejności
budowę chodnika w Szczutowie, a w tym czasie czynić starania w celu pozyskania
gruntu od Gminnej Spółdzielni, aby można było wykonać pomosty w całości .
– Wójt  Gminy  –  wystąpiono  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Warszawie  o
zamianę  kolejności  realizacji  inwestycji,  o  wykonanie  w  pierwszej  kolejności
budowę  chodnika.  W  miarę  możliwości  prawnych   będą  czynione  starania  dot.
pozyskania  gruntów  od  GS.  Na  pewno  Rada  Gminy  będzie  decydować  o
poszczególnych  działaniach.  Mówi  się  również,  że  budowa  pomostów  bez
oczyszczenia brzegu jeziora nie jest możliwa, czego projekt  nie przewiduje . 
– Naprawa drogi  Szczechowo- Białasy  – w ubiegłym roku były  dokonywane
naprawy przez  firmę   w ramach  gwarancji.  Nie  wie  czy  gwarancja   obowiązuje
jeszcze  w tym roku,  znany  jest  mu temat  ,  będą  czynione  starania  aby  dokonać
zlikwidowania ubytków w asfalcie  w ramach gwarancji lub zlecenia naprawy innej
firmie . 
– Wnioski  o  wymianę  dachów  -  nie  mamy  dalszych  informacji  kiedy  będą
środki,  na dzień dzisiejszy została przyznana tylko ilość punktów, oceniono nasze
wnioski wysoko. 
– W ubiegłym roku  w  m-cu  grudniu  zostały  złożone   wnioski  o  dotację  na
budowę wodociągu ,  nie znamy terminu ich  rozpatrzenia. 
– Fundusz sołecki będzie realizowany w przeciągu całego roku  w miarę wpływu
środków do budżetu np. z podatków. W m-cu maju b.r. zostanie dokonane zapytanie
o  cenę  dla  realizacji  napraw  dróg.  Został  zrealizowany  jeden  wniosek  sołectwa
Gójsk – remont remizy . 
– Realizacja zatoczki w Cisach jest to sprawa dla powiatu, ale na pewno wiąże
się z wykupem gruntu i wykonaniem dokumentacji , uzgodnień.
– Sporawa zjazdu autobusów w Szczutowie  jest  też  do rozwiązania.  Autobus
powinien  zatrzymywać  się  18  metrów  o  przejścia  dla  pieszych.  Kierowcy  chcą



zjeżdżać autobusami. Wcześniej nie pomyślano o tym, szkoły zostały ogrodzone. W
Gójsku  problem  został  rozwiązany,  a  w  Szczutowie  nie  został  zaprojektowany
parking, a można było to zrobić podczas budowy boiska. 
– Pan  Jan  Kapuściński  –  parking  przed  szkołą  jest  bardo  mały,  na  którym
nauczyciele i  rodzice przywożący dzieci  się zatrzymują   i  nie jest  możliwe,  aby
autobus  wymanewrował  na  tym  placu.  W  jakimś  stopniu  poprawiło  by
bezpieczeństwo   zamontowanie progów zwalniających na ulicy .  
– Wójt Gminy – poinformował,  że  jeżeli  Rada wyrazi  zgodę,  to za kilka dni
odbyła  by  się  nadzwyczajna  sesja.  Sprawa  dotyczy  zaciągnięcia  pożyczek  z
WFOŚiGW  na   budowę  wodociągu  w  Mościskach  i  remontu  przepompowni  w
Szczutowie . W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania dotacji
pożyczki zostałaby jednorazowo spłacona . 
– Pan  Kopciński  Zbigniew  –  jeżeli  sprzedana  zostałaby  działka  w  Gójsku
wówczas nie  byłoby konieczności   zaciągania  pożyczki.  Podkreślił,  że otrzymane
środki ze sprzedaży mienia  powinny zostać przeznaczone na konkretny cel.
–  Wójt  Gminy – ustalona cena wywoławcza działki  wynosiła 90 tys.  zł,  nie
wpłacono żadnego wadium. Ogłaszając następny przetarg, cenę wywoławczą  trzeba
jeszcze  obniżyć  i  nie  ma  pewności,  że  nieruchomość  zostanie  sprzedana.  Była
zainteresowana osoba zakupem, która nie przystąpiła do przetargu.
– Asfalt w Białasach – droga powiatowa , budowa realizowana przez powiat.
 Wybudowanie  1  km  drogi  z  prawdziwego  zdarzenia  takiej  jak  w  Mościskach
kosztuje ok .400 tys. zł . Droga w Białasach budowana jest za połowę mniej, dlatego
wykonywana jest tylko jedna warstwa asfaltu, nie jest robiona warstwa ścieralna- w
przypadku,  której  potrzebna  byłaby  dokumentacja  drogi,  której  koszt  wykonania
wynosi ok. 20 tys. zł, a tak buduje się na zgłoszenie i za rok lub dwa  będzie można
położyć  drugą  warstwę.  Po  przeprowadzonym  przetargu  na  budowę  drogi  w
Białasach  uzyskano oszczędności  ok.60 tys. zł, w innych gminach jest podobnie.
Na spotkaniu ze Starostą   wnioskowano,  aby zaoszczędzone w ten sposób środki
zostały  wykorzystane  w poszczególnych  gminach.  Starosta  twierdzi,  że  w  chwili
obecnej nie mają środków i te oszczędności muszą pozostać  w budżecie  do chwili
rozstrzygnięcia  przetargu  na  budowę  drogi  do  Lelic-  nie  wiadomo czy  środki  te
wrócą na naszą gminę.
– Sprawa  ustawienia  znaków  ograniczających  tonaż  w  miejscowości
Agnieszkowo  była przedmiotem badania przez komisję powiatową. Sprawa jest w
trakcie załatwiania .   
– Pan  Kapuściński  Jan  -zwrócił  uwagę,  że  przed  wykonaniem  nakładki
asfaltowej  na  ulicy  Kolejowej  rowy  powinny  zostać  wykonane  z  odpowiednim
spadkiem. Część rowów została zasypana , woda nie odpływa .
– Wójt  Gminy  –  Starostwo  tłumaczy  się  brakiem  pieniędzy,  nie  zakładają
przepustów np. w miejscowości Podlesie są przepusty nieczynne nawet pod szosą .
Wykonany  został  przepust  na  drodze  do  miejscowości  Łazy  od  strony  Gójska,
oczyszczony został rów aż do strugi i woda spływa -po interwencji  radnego Panu J.
Dąbrowskiemu.  
– Obecnie są wykonywane prace remontowe na drogach za pomocą ciągnika.



Po  skończeniu  tych  prac  zostanie  skierowany  do  zasypania  wyrobisk  w
Agnieszkowie  .  Podkreślił,  że  z  informacji  kierowcy  ciągnika  wynika,  że  są  to
wyrobiska bardzo głębokie ok. 2 m i nie wie czy sprzęt  sobie poradzi.  
W punkcie tym prosił Radę o opinie w następujących sprawach :
1. Przystąpiono do podziału działki w Szczutowie, na której zlokalizowany jest
Ośrodek  Zdrowia,  plac  zabaw,  parking.  Obecnie  była  to  jedna  nieruchomość
przekazana w zarząd Dyrektorowi SP ZOZ. Po dokonaniu podziału nieruchomość
zostanie przekazana w trwały zarząd Dyrektorowi SP ZOZ i stomatologowi (nowa
część dobudowana ). Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami nalicza
się opłatę roczną w wysokości  0,3 % od ceny nieruchomości, płaconą do 31 marca
każdego roku. Po wstępnym wyliczeniach wysokość opłaty za ośrodek w Gójsku i
Szczutowie wynosiłaby ok. 5 tys. zł rocznie . Rada Gminy może udzielić bonifikaty
od opłat  rocznych  jednostkom organizacyjnym ,  które  prowadzą między  innymi
działalność  leczniczą.  Również  dotyczy  to  stomatologa,  któremu  wójt  może
przekazać w zarząd na okres 3 lat.  
2. Poinformował, że wpłynęło pismo od Burmistrza Rypina z prośba o zwrot 84
tys. zł z tytułu realizowanego projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” .
Gmina  Szczutowo za  realizację  projektu   otrzymała  2  mln.  zł.   Przeprowadzona
kontrola  przez  Urząd  Marszałkowski  w  UM  Rypin  zakwestionowała  sprawy
księgowości  i  zobowiązano   Burmistrza  Rypina  do zwrotu  1  mln.  zł.  Burmistrz
dokonał zwrotu środków i jednocześnie wystąpił do wszystkich gmin realizujących
program do przekazania  stosownych kwot . 
-  Pan Kapuściński  Jan -pieniądze te zostały wykorzystane nie tylko na płace ale
również  na  szkolenia  dla  nauczycieli,   doposażenie  szkół  –  zakup  tablic
interaktywnych,  komputerów,  rzutników.  Trzeba  mieć  na  uwadze,  że  dzięki  tym
środkom (zajęcia odbywały się również w soboty) nasze  szkoły   z przedmiotów
ścisłych  w rankingach  stoją   wysoko. Głównym koordynatorem projektu był UM
Rypin, był również i koordynator gminny .     
-  Wójt  Gminy-  Rada  Gminy  na  przyszłej  sesji  powinna  podjąć  decyzję   czy
solidaryzujemy się z wszystkimi i oddajemy te środki finansowe .Do końca czerwca
trzeba podjąć decyzję w tej sprawie . 
Radni uznali, że przed podjęciem decyzji powinno się wysłuchać Dyrektorów  Szkół,
aby radni mieli obraz całej sytuacji. Podejmą decyzję na następnej sesji . 
3. Zgłosiła  się  firma,  która  wykonuje  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  w
nowej  technologii  niemieckiej,  która  sprawdza  się  na  naszych  gruntach.  Gmina
podpisuje  porozumienie  i  ponosi  koszty  wykonania  projektów  dla  wszystkich
mieszkańców chcących budować oczyszczalnie – koszt ok. 3,5 tys. zł.    Mieszkańcy
ponosili  by   koszty  materiałów .  Chcą   w  tej  sprawie   zorganizować  spotkanie
mieszkańcami naszej gminy.
Rada poparła projekt zorganizowania spotkania w tej sprawie .   
4. Dalej poinformował nt. możliwości zamontowania fotoradarów na drodze nr
10. Firma zajmująca się tymi sprawami chętnie spotka się z radnymi i  wyjaśni tę
sprawę. Poddał sprawę pod rozwagę radnych .
Do punktu 8 porządku obrad : 
– Pan Bieńkowski Leszek- zgłosił potrzebę naprawy  drogi powiatowej w stronę



Likca , odcinek 200 m jest nieprzejezdny.
– Wójt Gminy – monitował tę sprawę w powiecie , o ile mu wiadomo  badano
sprawę na miejscu i mają podjąć decyzję w tej sprawie .
– Pan  Paprocki  Tomasz  –  powinno  się  powoływać  rzeczoznawców  ,  którzy
realnie wyceniają mienie komunalne . Obecnie operaty szacunkowe są zawyżane.
– Wójt  Gminy  –  uważa,  że  rzeczoznawcy  wykonują  wyceny  obiektywnie  na
podstawie  obowiązujących  wskaźników. 
– Pan Paprocki Tomasz – zwrócił uwagę na wycięcie całego rzędu młodych lip
w Gójsku, chociaż należało poszukać  innego rozwiązania.
– Wójt Gminy – o usunięcie drzew wnioskował Zarząd Dróg Powiatowych w
Sierpcu, ponieważ rosły bezpośrednio przy rowie.
– Przewodniczący Rady – pomimo próby organizacji pomocy żywnościowej na
terenie gminy brak jest zainteresowanych , którzy zajęliby się ta sprawą .Komitety
rodzicielskie szkół nie wyraziły zgody.
– Wójt  Gminy  –  na  terenie  powiatu   dwie  gminy  Rościszewo  i  Zawidz
zorganizowały pomoc żywnościową, której dystrybucją zajmują się rady rodziców
szkół .  Nie można zmusić organizacji społecznej do tego typu działań.        
Do punktu 9 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  dokonał  zamknięcia  obrad  XV
Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 
Celina Szczepańska                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                         Zbigniew Kopciński 


