
Or. 0002. 5. 2012

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

odbytej w dniu 4 czerwca   2012 roku .

 Protokół zawiera:

1.Uchwałę Nr XVII/126/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
                                                 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011.
2.Uchwałę Nr XVII/127/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
                                                 za 2011 rok .
3.Uchwałę Nr XVII/128/2012 uchylająca Uchwałę Nr XVI/122/2012 Rady Gminy
                                                Szczutowo z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmian
                                             w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.
4.Uchwałę Nr XVII/129/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
                                                 Gminy Szczutowo. 
5.Uchwałę Nr XVII/130/2012 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/123/2012 Rady Gminy
                                                 Szczutowo z dnia 11 maja 2012 roku .
6.Uchwałę Nr XVII/131/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na
                                                  rok 2012 .
7.Uchwałę Nr XVII/132/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
                                                 Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 
                                                 2011 rok .
8.Uchwałę Nr XVII/133/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego
                                                                                                                Verte



                                          bilansu)za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu
                                          Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gojsku i pokrycia
                                          straty bilansowej za rok 2011 kapitałem zapasowym 
                                          SP ZOZ w Szczutowie z/s w Gójsku utworzonym poprzez
                                          wypracowany zysk w latach ubiegłych, poprzez jego        
                                          obniżenie . 
9.Uchwałę Nr XVII/134/2012 w sprawie nadania Statutu podmiotowi leczniczemu
                                           Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
                                           Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
10.Uchwałę Nr XVII/135/2012 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego
                                           Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w
                                           Gójsku . 
11.Uchwałę Nr XVII/136/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
                                           nieruchomości w trwały zarząd . 
12.Uchwałę Nr XVII/137/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
                                           dzierżawy.
13.Uchwałę Nr XVII/138/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
                                           Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-
                                           2015. 
14.Uchwałę Nr XVII/139/2012  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
                                            zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
                                            zwierząt na terenie gminy Szczutowo na 2012 r. 
15.Uchwałę Nr XVII/140/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do
                                            sprzedaży. 
16. Uchwałę Nr XVII/141/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta . 



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

odbytej w dniu 4 czerwca  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.            10:05 
                                                              a zakończono     o godz.             13:15
                                                              Stan radnych                                -   15
                                                              Obecnych                                     -   15
                                                              Procent frekwencji                       - 100

Obecność  radnych,  sołtysów  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  XVI  Sesji Rady Gminy.
4.   Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady i działalności  między   sesjami.
5.   Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
6.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2011 rok.  

1) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z
          wykonania budżetu gminy za 2011 rok:
      2) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy ;
      3) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
          Zespół w Płocku  o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania
          budżetu Gminy za 2011 rok  ;
      4) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
          Wójtowi   Gminy za 2011 rok ;  
      5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku            
          o wniosku Komisji Rewizyjnej ;
      6) dyskusja;
      7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
           wykonania budżety gminy za 2011 rok ;
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok .
8. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Szczutowo
z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Szczutowo. 

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

10.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XVI/123/2012  Rady  Gminy



Szczutowo z dnia 11 maja 2012 r.  

11.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Nr XII/104/2011 na  rok 
2012. 
12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Szczutowie za rok 2011.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z 
siedzibą w Gójsku.
14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  podmiotowi  leczniczemu
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą
w Gójsku.
15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w
trwały zarząd .
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.
19.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Gminy Szczutowo
na 2012 rok . 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży . 
21. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta. 
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski .
23. Wolne wnioski . 
24. Zakończenie obrad XVII  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

                                         
                                               P r z e b i e g : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do
porządku obrad następujących punktów : 

1. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Szczutowo
z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Szczutowo. 

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

3.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XVI/123/2012  Rady  Gminy
Szczutowo z dnia 11 maja 2012 r.  



Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  pod  głosowanie
zaproponowany porządek obrad XVII Sesji z uwzględnieniem  zgłoszonego wniosku
przez Wójta Gminy.

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

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, wniosek został
uwzględniony. 

Do punktu 3 porządku obrad : 
Protokół  z XVI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i przed 
sesją . Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady- Pan Zbigniew Kopciński  
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 XVI Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
W punkcie tym Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – przedstawił informację z
realizacji  uchwał  podjętych  na  poprzednich  sesjach  oraz  działalności  między
sesjami . Między innymi poinformował : 
– ogłoszono  i  rozstrzygnięto  drugi   przetarg  na  wykonanie  boiska
wielofunkcyjnego  w Gójku. Pierwszy przetarg został unieważniony. Wybrana została
w firma  BUDOMEX ,  w  dniu  29  maja  b.r.   została  podpisana  umowa,  w  dniu
dzisiejszym został przekazany plac budowy.
– Pozytywnie  został  rozpatrzony  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Warszawie
wniosek o zamianę wykonania inwestycji  w Szczutowie realizowanych w ramach
Planu  Odnowy  Wsi  w  Szczutowie  –  w  pierwszej  kolejności  zostanie  wykonana
budowa chodnika. Uzyskaliśmy zgodę na powyższą zamianę. W najbliższym czasie
zostanie  podpisany aneks do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim. 
– Realizowano zadania współfinansowane z powiatem na drogach powiatowych
położonych na terenie naszej gminy. Inwestycje drogowe  zostały wykonane .
– Przez  okres  2  tygodni  pracowała  koparka  powiatowa  przy  drogach
powiatowych na terenie naszej gminy w miejscowościach : Szczutowo- ul. Kolejowa,
Łazy  –  droga  Gójsk-  Łazy  –  Agnieszkowo  i  droga  Gójsk  –  Podlesie.  Za
zaangażowanie należą się   podziękowania sołtysowi wsi  Łazy oraz radnemu wsi
Agnieszkowa.
–  Trwają prace związane z ustaleniem przebiegu drogi gminnej – odbyło się w
tej sprawie spotkanie z mieszkańcami  wsi Słupia .  
– Zlecono  opracowanie  dokumentacji  remontu   w  Szkole  Podstawowej  w
Szczutowie  dot.  poddasza  –  zgodnie  z  zaleceniami  Państwowej  Straży



Pożarnej( koszt opracowania dokumentacji  ok. 4 tys. zł ).
– Opracowano  projekt  podziału  działki  Ośrodka  Zdrowia  w  Szczutowie,  na
której   znajdowały się również działki  placu zabaw, parkingi. 
– Odbyły się  przetargi  na sprzedaż  nieruchomości   w Szczechowie i  Gójsku.
Sprzedana została działka w Szczechowie, nie znalazła nabywcy w Gójsku. 
W związku  z  tym  zostanie  ogłoszony  drugi  przetarg  (  w  m-cu  czerwcu  b.r.)  z
obniżoną ceną wywoławczą.
– Do Sądu został złożony wniosek oraz wniesiono opłatę  o eksmisję budynku
Gminnej Spółdzielni ( były pawilon). 
– Na terenie gminy realizowane są prace interwencyjne wykonywane przez  8
pracowników  zatrudnionych z PUP. Pracują w różnych miejscach na terenie gminy tj
drogach , szkołach , strażnicach.  
– W 31 maja b.r. odbyło się spotkanie z firmą w sprawie budowy przydomowych
oczyszczalni  ścieków,  w którym uczestniczyli  radni  i  sołtysi  oraz  przedstawiciele
Agencji  Modernizacji  i  Restrukturyzacji  Rolnictwa  w  celu  omówienia  spraw
związanych z kolczykowaniem zwierząt. Również odbyło się spotkanie z firmą dot.
zbiórki odpadów segregowanych. Proponując  ustalenie zasad  z sołtysami- odpady
byłyby ważone odpłatnie zabierane. Podziękował sołtysom za dostarczenie decyzji
rolnikom  dot. zwrotu podatku akcyzowego .
– Na  podstawie  zawartej  umowy  z  Urzędem  Marszałkowskim  na  realizację
programu „Zagrajmy o sukces” przez Gimnazjum  w Gójsku i Szczutowie oraz w
związku  z  uchybieniami  w  realizacji  programu  przez  Gimnazjum  w  Szczutowie
należy dokonać zwrotu części otrzymanej dotacji ( ok.13 tys.+ odsetki razem  ok. 15
tys. zł ). Do realizacji programu przez  Gimnazjum w Gójsku nie było zastrzeżeń.
Zarządzeniem  został  powołany  zespól  kontrolny,  który  dokona  wyjaśnienia  tej
sprawy.  Na  dzień  dzisiejszy  jest  to  jedna  taka  decyzja,  choć  nie  wiadomo   czy
ostatnia . 
Do punktu 5 porządku obrad: 
Interpelacje złożył  :
– radny –  Pan Paprocki  Tomasz  –  poinformował,  że  po kilku  tygodniach od
zakończenia  inwestycji  realizowanej  przez powiat,  nowo wybudowany chodnik w
Gójsku został zrujnowany przez wjeżdżające samochody . Po zakończone inwestycji
pozostały  hałdy  gruzu  oraz  otwarta   studzienka  telefoniczna,  która  zagraża
bezpieczeństwu.  Wnioskował  o  zmobilizowanie  wykonawcy  do  uporządkowania
terenu i naprawy chodnika .
( Przybył radny – Pan Bieńkowski Leszek) 
Do punktu 6  porządku obrad :
W punkcie  tym Skarbnik Gminy  przedstawiła   sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy  za   2011   rok   oraz  informację  o
stanienie mienia Gminy Szczutowo . 
Sprawozdania i informacje  stanowią załączniki do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał 
Uchwałę Nr Pł.164.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonych



przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok
wraz uzasadnieniem .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Szczutowo  z  dnia  8  maja  2011  r.  w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczutowo za 2011 rok odczytał
Pan  Tomasz Zygmunt  Paprocki -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 
Dalej Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał  Uchwałę Nr Pł.
202.2012  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z
dnia  16 maja  2012 r.  w sprawie  wydania  opinii   o  przedłożonym przez  Komisję
Rewizyjną  Rady  Gminy  Szczutowo  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Wójtowi Gminy .
Powyższa uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Kopcińskiego dyskusji 
radni  głosu  nie  zabierali,  nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionych  materiałów.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2011 r.  przedstawił  Wiceprzewodniczący
Rady, a  Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie
jawne . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XVII/126/2012 w
sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z
wykonania budżetu  za 2010 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 7 porządku obrad : 
W  punkcie  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok  .
W związku  z  brakiem  uwag  do  projektu  uchwały  Przewodniczący  Rady  –  Pan
Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie jawne .
Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła  U c h w a ł ę  Nr XVII/127/2012
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski podziękował Radzie Gminy za udzielenie
absolutorium . 
Do punktu 8 porządku obrad :
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska – poinformowała, że uchwała w sprawie
zmian w WPF Gminy Szczutowo została podjęta  z naruszeniem prawa – niezgodnie
z art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .W związku



z tym proponuje się jej uchylenie.
Radni nie wnieśli uwag do otrzymanego projektu uchwały . 
W związku z  tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof  Ratuszny odczytał
projekt uchwały uchylającej . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie. 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosowania” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr XVII/128/2012  uchylającą  Uchwałę  Nr
XVI/122/2012  Rady  Gminy  Szczutowo z  dnia  11  maja  2012  roku w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 9 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  WPF  Gminy  Szczutowo  Skarbnik  Gminy
szczegółowo omówiła na posiedzeniach Komisji . 
Wobec braku uwag, Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał
projekt  uchwały,  a  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  poddał  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, 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  XVII/129/2012  w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 
Do punktu 10 porządku obrad: 
Projekt uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Szczutowo z
dnia 11 maja 2012 r. odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  –   projekt  uchwały poddał  pod
głosowanie . 
Na stan 15 radnych, 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 XVII/130/2012 zmieniającą Uchwałę Nr
XVI/123/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 maja 2012 r.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 11 porządku obrad : 
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska- przedstawiła proponowane zmiany w
uchwale budżetowej na rok 2012. Proponuje się przesunięcie środków finansowych
z remontu dróg na administrację- na ubezpieczenie majątku gminy.    
W dyskusji głos zabrali : 



– Pan Paprocki Tomasz -pytał czy w ten sposób przekierowane  środki wrócą na
drogi.
– Skarbnik Gminy – trudno jest przewidzieć czy środki  wrócą na drogi. Z tych
pieniędzy zostaną opłacone składki za  ubezpieczenie budynków gminnych, sprzętu,
gotówki, strażaków wyjeżdżających do pożarów itp. 
– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski –w m-cu kwietniu b.r. skończyła się 2
-letnia  umowa  na  ubezpieczenia,  po  przeprowadzonym przetargu  trzeba  zawrzeć
nową umowę .
– Pan Zbigniew Kopciński –  pytał dlaczego nie zostały zabezpieczone środki na
ten cel  w budżecie gminy na rok 2012. 
– Skarbnik Gminy – być może były zabezpieczone, z tych środków  uiszczono
opłatę sądową w wysokości 10 tys. zł dot. nieruchomości w Szczutowie  -budynek
pawilonu .  
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał  projekt  uchwały
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012. 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, 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  XVII/131/2012  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
W punkcie tym głos zabrali: 
– Pan  Jan  Dąbrowski  –  podziękował  obecnemu  Przewodniczącemu  Rady
Powiatu  w  Sierpcu  za  wykonane  prace  na  drogach  przez  powiat.  Dalej  prosił  o
wykonanie przepustów oraz położenie nowego dywanika asfaltowego na drodze do
Podlesia. 
– Pan Juliusz Gorzkoś – Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu – powiedział,
że nie może udzielić wiążącej odpowiedzi w tej sprawie. Wszystkie inwestycje na
drogach  powiatowych  zaplanowane  przy  współfinansowaniu  z  gminą   zostały
wykonane . Dywanik asfaltowy na drodze do Podlesia może zostać wykonany jako
inwestycja finansowana wspólnie z gminą (50/50). W przyszłym roku planowane jest
dokończenie  budowy drogi  w Mościskach,  ale  Rada może uznać za priorytetową
budowę  innej drogi, którą może być droga do Podlesia. Chciałby, aby oszczędności
powstałe  w wyniku przeprowadzonych na początku roku  przetargów na realizację
inwestycji  powiatowych  zostały  skierowane  do  gmin  najmniej  zamożnych,  do
których  należą  Gminy  Rościszewo  i  Szczutowo.   Wystąpił  z  wnioskiem  na
posiedzeniu Zarządu Powiatu o realizację przepustów na drodze w Podlesiu. Wniosek
został przyjęty i  przepusty będą realizowane,  chociaż nie zna dokładnego terminu
wykonania. Dalej mówił o problemach finansowych gmin, o przekazywaniu nowych
zadań  do realizacji,  możliwościach pozyskiwania środków.
– Pan Jan Dąbrowski – pytał czy gmina współfinansuje w 50 % budowę drogi



Ligowo-Sierpc.
– Przewodniczący Rady Powiatu – droga ta budowa jest przy współfinansowaniu
w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  oraz  subwencji
Ministerstwa  Transportu  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej   w  związku  z
przebudową mostu . 
– Pan  Jan  Stankiewicz  –  pytał  czy  zostały  podjęte  działania  w  kierunku
udrożnienia przepustu oraz budowy zatoczki autobusowej w miejscowości Cisse.
– Wójt Gminy – Pan Andrzej  Twardowski – radny z Maluszyna  przedstawił
Staroście dokumenty dot. drogi Modrzewie-Maluszyn-Józefowo. W związku z tym
prosił  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  o  zainteresowanie  się  tym  tematem  .
Następnie  pytał  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  czy  jest  mu  wiadomo,  że  nie
wszystkie  gminy  wywiązały  się  z  podpisanych  porozumień  i  nie  przekazały
pieniędzy, a inwestycje zostały wykonane. 
– Przewodniczący  Rady  Powiatu  –  Rok  2012  się  jeszcze  nie  zakończył.
Natomiast na Zarządzie Powiatu analizowano zobowiązania wzajemne za rok 2011 i
wszystkie zostały zrealizowane. Nie przypuszcza aby budżet, który podlega kontroli
Rady  Powiatu  nie  był  właściwie  realizowany.   Zaraz  po  spotkaniu   dostarczono
dokumenty dot. drogi, które  są obecnie analizowane. Zarząd podejmie decyzję, czy
są one wiarygodne oraz, że na tej  podstawie można uznać za drogę powiatową. W
świetle  obowiązującej  ustawy  droga   nie  spełnia  warunków  drogi  powiatowej.
Zatoczki  budowano  tam, gdzie  były przewidziane w  projekcie.  Gdy planowano
budowę drogi zatoczki nie zostały uwzględnione . 
– Pan Paprocki Tomasz -pomimo wielu pism do Wójta nadal nie zlikwidowano
załamania na wjeździe na  drogę do miejscowości Mościska w ramach obowiązującej
gwarancji. Woda nadal gromadzi się w tym miejscu .
– Wójt Gminy – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych zapewnił, że zostanie to
naprawione. 
– - Pan Szlomkowski Zbigniew – na drodze Blizno- Lukomie doraźnie załatano
dziury.  Prosił  o  zainteresowanie  się  tą  sprawa,  ponieważ  powstają  następne.
Proponował tymczasowe ustawienie znaku drogowego.  
– Przewodniczący Rady Powiatu  – znana jest mu  sprawa drogi Blizno-Łukomie
i  poczyni  starania  w celu  realizacji.  Poinformował,  że  wszystkie  wnioski  zostaną
uwzględnione w zgłoszonej przez niego interpelacji skierowanej do Starosty.   
Następnie Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  zarządził 15 minutową
przerwę w obrad.
Po zakończonej przerwie wznowił obrady.  
Do punktu 12 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2011 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady
– Pan Krzysztof Ratuszny . 
Uwag nie zgłoszono .
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie. 
Na stan  15 radnych,  obecnych i  uczestniczyło w głosowaniu  13 radnych (dwóch



radnych  nieobecnych ). 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XVII/132/2012 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2011
rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 13 porządku obrad:
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Ratuszny Krzysztof – przedstawił projekt uchwały
w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego (bilansu) za rok 2011 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gojsku
i  pokrycia  straty  bilansowej  za  rok  2011  kapitałem  zapasowym  SP  ZOZ  w
Szczutowie  z/s  w  Gójsku  utworzonym  poprzez  wypracowany  zysk  w  latach
ubiegłych, poprzez jego obniżenie .  
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew
Kopciński poddał pod głosowanie. 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XVII/133/2012 w  sprawie zatwierdzenia
sprawozdania  finansowego (bilansu) za rok 2011 Samodzielnego Publicznego
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Szczutowie  z/s  w  Gójsku  i  pokrycia  straty
bilansowej  za  rok  2011  kapitałem  zapasowym SP ZOZ  w  Szczutowie  z/s  w
Gójsku utworzonym poprzez  wypracowany zysk w latach ubiegłych,  poprzez
jego obniżenie .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 14 porządku obrad : 
Projekt Statutu SP ZOZ w Szczutowie z siedzibą w Gójsku radni otrzymali na piśmie
oraz  został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji i w związku z tym nie
przedstawiano go ponownie na sesji.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu podmiotowi leczniczemu Samodzielnemu
Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Szczutowie  z  siedzibą  w  Gójsku.
przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – pan Krzysztof Ratuszny . 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/134/2012 w sprawie nadania Statutu
podmiotowi  leczniczemu  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki
Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.    
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.



Do punktu 15 porządku obrad: 
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej  w  Szczutowie  z  siedzibą  w  Gójsku  przedstawił  Wiceprzewodniczący
Rady – Pan Krzysztof Ratuszny .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący  Rady  –  Pan Zbigniew Kopciński  poddał  pod głosowanie  projekt
uchwały. 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII/135/2012  w  sprawie  likwidacji
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Szczutowie  z
siedzibą w Gójsku.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Do punktu 16 porządku obrad :  
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w trwały zarząd. 
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/136/2012 w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie nieruchomości w trwały zarząd. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Do punktu 17 porządku obrad :  
W  związku  z  podaniem  Pani  Małgorzaty  Zdaniewicz  prowadzącej  poradnię
stomatologiczną  o wyrażenie zgody na wydzierżawienie okres 10 lat lokalu  przy
ulicy Lipowej w Szczutowie. Radni przychylili się w/w prośby.  
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt uchwały, a
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/137/2012 w sprawie wyrażenia zgody
na zwarcie umowy dzierżawy.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 18 porządku obrad: 
Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar  Przemocy w Rodzinie  na lata  2012-2015 został  szczegółowo omówiony na
posiedzeniach Komisji przez Kierownika GOPS w Szczutowie. 



Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego programu .
Wiceprzewodniczący  Rady-  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały  w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata
2012-2015. 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII/138/2012  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Do punktu 19 porządku obrad: 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo na 2012 r. 
Uwag nie wniesiono .
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XVII/139/2012  w  sprawie  przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Szczutowo na 2012 r. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 20 porządku obrad :
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał projekt uchwały w
sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- działki w Gójsku. 
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał pod głosowanie. 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XVII/140/2012 w sprawie przeznaczenia
nieruchomości do sprzedaży.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Do punktu 21 porządku obrad :  
Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły dwie skargi.
Jedna od Pana Piątkowskiego Jana w sprawie granic drogi -działki nr 8/3 położonej w
miejscowości Gorzeń , która została przekazana do wyjaśnienia Komisji Rewizyjnej.
Druga  skarga  przekazana  według  właściwości  przez  Samorządowe  Kolegium
Odwoławcze w Płocku,  Pani  Sobolewskiej  Mieczysławy w sprawie  przywrócenia



przejezdności drogi gminnej, która została przekazana do wyjaśnienia przez Komisję
Rolnictwa, Budżetu i Ochrony Środowiska.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał stanowisko Komisji
Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy z dnia 8 maja 2012r. 
Stanowisko Komisji znajduje się w teczce Nr OR.0014.46.2012 .
Wobec  braku uwag,Wiceprzewodniczący  Rad –  Pan Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta – proponując uznanie skargi
za nieuzasadnianą.
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie.
  Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr XVII/141/2012  w sprawie  rozpatrzenia
skargi na Wójta .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Dalej  Przewodniczący  Rady  –  Pan Zbigniew Kopciński  poinformował,  że  skarga
Pani Sobolewskiej Mieczysław zostanie rozpatrzona na następnej sesji Rady Gminy,
ze względu na to, że jest w trakcie  rozpatrywania  przez Komisję Rolnictw, Budżetu
i Ochrony Środowiska.
Na powyższe Rada wyraziła zgodę. 
Do punktu 22 porządku obrad:
Odpowiedzi na interpelacje udzielił  
– Wójt Gminy -Pan Andrzej Twardowski – sprawa naprawy  chodnika w Gójsku
została zgłoszona do Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu . Również
ustalono, że plac zostanie uporządkowany, zgromadzony gruz zostanie wykorzystany
przez gminę do naprawy dróg gminnych. Sprawa zabezpieczenia studzienki zostanie
zgłoszona do Telekomunikacji.
Do punktu 23 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
– Pan Bieńkowski Leszek – przypomniał, aby zaprosić na sesję Panią stomatolog
i porozmawiać o jej pracy. 
– Przewodniczący Rady – na następną sesję zostanie zaproszona . 
– Pan Paprocki Tomasz – natychmiast powinno się zabezpieczyć studzienkę w
Gójsku. Dalej stwierdził, że podejmując uchwałę Rada zwolniła SP ZOZ z opłaty z
tytułu  trwałego  zarządu.   Pytał  jaka  byłaby  wysokość  tej  opłaty,  gdyby  nie
zastosowano zwolnienia.  
– Radca Prawny – Pan Zdzisław Kwiatkowski – zgodnie z ustawa o gospodarce
nieruchomościami  Wójt  Gminy  w  formie  decyzji  oddaje  w  trwały  zarząd
nieruchomość, z której nie zamierza korzystać. Ustawa wskazuje na pobieranie opłat
z tytułu trwałego zarządu, ale również daje uprawnienie Radzie do zwolnienia z tej
opłaty . W przypadku nie zastosowania zwolnienia byłaby to kwota wynosząca ok. 50
-70 zł miesięcznie. 



– Pan  Dąbrowski  Jan  –  pytał  czy  stomatolog  może  w  gabinecie  w  ośrodku
zdrowia  przyjmować pacjentów prywatnie, za odpłatnością.  Dlaczego rozpatrujemy
na sesji prywatne sprawy, dot. to przedmiotu skargi Pani Sobolewskiej . 
– Radca  Prawny  –  wyjaśnił,  że  każda  skarga  ,  która  wpłynęła  musi  zostać
rozpatrzona i uznana w formie uchwały za zasadną lub  niezasadną . Musi również
zostać  rozpatrzona  skarga,  która  nie  jest  w  kompetencji  Rady  wówczas  należy
wskazać właściwy organ do rozpatrzenia .    
– Pani  Lewandowska  Maria  –  Dyrektor  SP  ZOZ  –  podziękowała  za
wyremontowanie i przystosowanie do wymogów ustawowych budynków ośrodków
zdrowia  oraz  podjęcie  stosownych  uchwał  zgodnych  z  ustawą  o  działalności
leczniczej. Zapewniła o dalszej współpracy z gminą oraz dołożeniu wszelkich starań
w  zapewnieniu  opieki  medycznej  mieszkańcom  gminy.  Podkreśliła,  że  SP ZOZ
wykonuje wszystkie usługi nieodpłatnie. Sprawy dot. stomatologa nie należą do jej
kompetencji. 
– Pan  Paprocki  Tomasz  –  odniósł  się  do  spotkania  w  sprawie  budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Frekwencji nie było, ponieważ informacja o
spotkaniu  była  źle  ogłoszona.  Osób  zainteresowanych  budową  przydomowych
oczyszczalni  jest  dużo.  Budowę  przydomowych  oczyszczalni  na  naszym  terenie
nadal uważa za sprawę pilną i ważną.
– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski -  wyjaśnił, że stomatolog w zakresie
realizacji  usług stomatologicznych ma podpisany kontrakt z NFZ, który przyznaje
limit punktów. W związku z tym, że limit punktów jest niski to stomatolog pracuje
tylko 3 dni w ciągu  tygodnia. Nie ma możliwości zwiększenia ilości punktów . W
innych gminach jest podobnie. Pozytywnie należy ocenić możliwość skorzystania z
usług   prywatnego  gabinetu,  na  miejscu,  w  dogodnych  godzinach  .  Ponieważ
stomatolog  reguluje opłaty za  energię, wodę , ciepło itp.,to  nie widzi przeszkód w
prowadzeniu prywatnej praktyki w tym gabinecie .   
Do punktu 24 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XVII
Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 
Celina Szczepańska                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                         Zbigniew Kopciński 

                                                                                                                                 


