
Or. 0002. 6. 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 I/ 2012
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 28 czerwca   2012 roku .

 Protokół zawiera:
1. Uchwałę Nr XVIII/142/2012 w sprawie przystąpienia  do realizacji  projektu

systemowego  pt.”Aktywność  w  gminie  Szczutowo”  w  ramach  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki .

2. Uchwałę  Nr  XVIII/143/2012  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej Gminy Szczutowo.

3. Uchwałę  Nr  XVIII/144/2012  zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Nr
XII/104/2011 na rok 2012 .

4. Uchwałę  Nr  XVIII/145/2012  zmieniająca  Uchwałę  Nr  XIII/112/2012  Rady
Gminy Szczutowo z dnia 3 lutego 2012 r. 

5. Uchwałę Nr XVIII/146/2012 w sprawie nabycia nieruchomości . 
6. Uchwałę Nr XVIII/147/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta. 



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

odbytej w dniu 28 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                                     -   14
                                                              Procent frekwencji                       -   93

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  XVII  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.  Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o formach i zasadach
     pomocy udzielanej     mieszkańcom gminy. Ocena zasobów pomocy społecznej
     za 2011 rok .  
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego 

          pt.”Aktywność w Gminie Szczutowo” w ramach Programu Operacyjnego
          Kapitał Ludzki.

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

4. Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę budżetową Nr XII/104/2011 na rok
2012.

5. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XIII/112/2012  Rady  Gminy
Szczutowo z dnia 3 lutego 2012 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Szczutowo pomocy
finansowej  Gminie  Miasta  Rypina  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania
pn.”Z nauką ścisłą za pan brat”.

     13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta. 
     15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski .
     16. Wolne wnioski . 
     17. Zakończenie obrad XVIII  Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

Przebieg   :

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski zgodnie ze złożonym  wnioskiem  zgłosił o
wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów : 

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

2.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/112/2012 Rady Gminy
     Szczutowo z dnia 3 lutego 2012 r. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Szczutowo pomocy

          finansowej Gminie Miasta Rypina z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
          ”Z nauką ścisłą za pan brat”.  

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  pod  głosowanie
zaproponowany porządek obrad XVIII 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 XVIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, wniosek został
uwzględniony. 

Do punktu 3 porządku obrad : 
Protokół  z XVII 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 XVII Sesji Rady Gminy Szczutowo.



Do punktu 4 i 5 porządku obrad : 
W punkcie tym uczestniczyła – Pani Małgorzata Zdaniewicz – Kierownik Przychodni
stomatologicznej .
-  Pan Kapuściński  Jerzy – najwięcej  pytań do stomatologa miał  radny,  który jest
nieobecny na dzisiejszej sesji . Były zgłaszane uwagi dot. przyjęcia zbyt małej liczby
pacjentów przez stomatologa.  Osobiście działalność służby zdrowia oraz przychodni
stomatologicznej  ocenia  w  samych  superlatywach.  Podkreślił,  że  udało  się
wyremontować budynki ośrodków zdrowia i teraz mamy ładne obiekty.  
– Pani Zdaniewicz Małgorzata – wyjaśniła, że w ramach kontraktu z NFZ ma
przydzielonych  9  tys.  punktów   na  miesiąc,  przykładowo  leczenie  jednego  zęba
wynosi 38 punków.  W ramach tego kontraktu miesięcznie  przyjmuje  150 pacjentów
plus ok.20 pacjentów za których NFZ nie płaci , a są to porady, recepty itp.   W
przypadku gdy przekroczy limit płaci z własnych środków . Płacą jej za konkretne
usługi.  Składając  ofertę  umieszcza  się   liczbę  punktów narzuconą  przez  fundusz.
Wspólnie  z  Wójtem  Gminy  wystosowali   pismo  w  sprawie  zwiększenia  liczby
punktów na etat stomatologiczny .Uzyskano odpowiedź negatywną .
–  Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski -  stosując wytyczne NFZ stomatolog
pracuje  po  6  godzin  w  poniedziałki,  wtorki  i  środy.  Ośrodki  zdrowia  spełniają
wszystkie warunki . Chcielibyśmy, aby mieszkańcy  mogli  korzystać z wszelkiego
rodzaju usług medycznych . 
–  Pan Paprocki Tomasz – stwierdził, że dostępność usług stomatologicznych nie
jest wystarczająca na terenie naszej gminy . 
– Pan  Kapuściński  Jan  –  na  pewno  za  mała  jest  liczba  punktów  dla  naszej
gminy . Należy jednak stwierdzić, że mamy możliwość prywatnego  uzyskania usług
stomatologicznych na wysokim poziomie. 
– Pani  Zdaniewicz  Małgorzata  –  ilość  punktów  jest  podobna  jak  w  innych
sąsiednich gminach . W zakres ten wchodzą również dzieci . 
– Pan  Duda  Wojciech  –  proponował,  a  by  usprawnić  dostępność  usług
stomatologicznych  dla  wszystkich  mieszkańców  np.  przyjmować  kolejno
poszczególnymi miejscowościami.   
– Pani Zdaniewicz Małgorzata prosiła, aby zaproponować konkretne rozwiązanie
a ona się dostosuje .Wcześniej była  stosowana  zasada ustalenia przyjęć pacjentów z
terenu Gójska i  Szczutowa w wyznaczone dni tygodnia. Często bywało tak, że w
terminach  przyjęć  z  terenu  Gójska  siedziała  bezczynnie  w  gabinecie  nie  mając
pacjentów. 
- Pan Wiśniewski Dariusz – Kierownik Posterunku Policji w Rościszewie - 
prosił o zwiększenie nadzoru w sezonie wakacyjnym na rodzaje wyrzuconych śmieci
do  kontenerów  szczególnie  w  miejscowości  Słupia  .  Wyrzucane  są  opony  do
gminnych  kontenerów,  które   nie  są  przyjmowane  na  wysypisko  śmieci  .  W tej
sprawie  są  prowadzone  czynności  wyjaśniające  .  Słupia  jest  miejscowością
wypoczynkowa,  dlatego  tez  prosił  o  większy  nadzór,  spisywanie  numerów
samochodów  ,  którymi  przywożone  są   nieodpowiednie  śmieci  i  przekazywanie
danych policji .   
W punkcie tym Wójt Gminy – Pan Andrej Twardowski – przedstawił informację o



realizacji  uchwał  podjętych  na  poprzedniej  sesji  oraz  informację  o  działalności
między sesjami . Między innym powiedział : 
– wystąpił problem z budową boiska w Gójsku. W dniu dzisiejszym odbyło się
spotkanie z Inspektorem Nadzoru i wykonawcą. Należy zadecydować czy wstrzymać
realizację inwestycji i wnieść sprawę do Sądu czy kontynuować płacąc dodatkowe
środki . Wykonawca przedstawił kosztorys na dodatkowe prace na sumę 80 tys. zł.
Wynegocjowano  kwotę  50  tys.  zł,   są  to  środki  zabezpieczone   na  wykonanie
ogrodzenia. Na terenie Gójska jest glina dlatego powinny zostać wykonane odwierty
geologiczne. Opracowany w 2009 roku projekt budowy nie przewidywał wykonania
badań geologicznych . Nie wiadomo, czy projektant sam podjął decyzję o odstąpieniu
czy   ktoś  inny,  aby  projekt  był  tańszy.  Koszt  wykonania  tych  badań  wówczas
wyniósłby 3 tys. zł, a obecnie koszt dodatkowych prac wyniesie 50 tys. zł. Podpisze
aneks do umowy  i  sprawę skieruje do Sądu przeciwko projektantowi - pozew o
zwrot poniesionych  środków. Nadzorująca Pani z „Inwestorolu” mówiła,  że były
takie przypadki np. w Gminie Raciąż .   
– Nieruchomość  na  której  zlokalizowana  jest  poczta  zostanie  zlicytowana.
Projektant  zaplanował  pomosty  nie  swoim  gruncie  (podpisano  porozumienie  z
Prezesem GS na udostępnienie gruntów ). W przypadku gdy zakupi nieruchomość
osoba prywatna to nie pozwoli na  nieodpłatnie zlokalizowanie pomostów. Czynione
są  starania,   aby  uzyskać  prawo  pierwokupu.  Zadłużenie  GS  wobec  gminy  jest
wysokie,  ale  w  pierwszej  kolejności  na  pewno nie  będzie  spłacone  .  Zadłużenie
„Mostostalu”  Gdańsk  wobec  gminy  wynosi  600  tys.  zł  ,  a  otrzymaliśmy  z  tych
środków  13  tys.  zł  .  Gmina  powinna  zabezpieczyć  środki  finansowe  i  powinna
uczestniczyć w licytacji nieruchomości .   
Zamieniona  została  kolejność  realizacji  inwestycji  w ramach  Planu Odnowy Wsi
Szczutowo i w pierwszej kolejności zostanie wykonany chodnik przy ulicy 3 Maja-
od  P.  Kałęckich  do  Domu  Pomocy  Społecznej.  Ogłoszony  został  przetarg  dla
wyłonienia wykonawcy, rozstrzygnięcie 3 lipca 2012 roku . 
– Zostały  wykonane  wyceny  nieruchomości  w  Gójsku  i  Mierzęcinie,  w
najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi. Na sprzedaż nieruchomości w Gójku
został ogłoszony kolejny przetarg , ustalono cenę wywoławczą w wysokości 70 tys.
zł, działka nie znalazła nabywcy. Ogłoszony zostanie  następny przetarg  oraz po raz
ostatni zostanie obniżona cena wywoławcza. W przypadku gdy nie znajdzie nabywcy
to należy dokonać przeszacowania nieruchomości .
– Zostanie wybrana firma realizująca zadania w ramach uchwalonego funduszu
sołeckiego. Wysłano zapytania o cenę do 5 oferentów.  W pierwszych dniach lipca
będzie wiadomo , która z firm będzie realizować. 
– EMPEGEK  w  Sierpcu  zgłosił,  że  w  miejscowości  Słupia  w  ustawionych
kontenerach na śmieci znajdują się opony od przyczep i ciągników rolniczych  . W
związku z tym wystosował wniosek do Policji . Uważa, że sprawcami  w większości
są nasi mieszkańcy- rolnicy,  a nie letnicy. Prowadzone są rozmowy z Nadleśnictwem
i w  przyszłości może zostaną zainstalowane oraz niespodziewanie włączone kamery.
Przypadki wyrzucania do kontenerów azbestu  zostaną skierowane do Sądu .Prosił o
uczulenie mieszkańców gminy w tej sprawie.    



– Dalej Sekretarz Gminy – Pan Dariusz Lazarowski – przedstawił informację o
działalności  Urzędu  Gminy  w  Szczutowie  w okresie  między  sesjami.  Informacja
stanowi załącznik do protokołu . 
Prosił także o zgłaszanie uwag dot. podziału gminy na okręgi i obwody wyborcze w
terminie 2 tygodni od dnia dzisiejszej sesji.
Rada przyjęła informacje bez uwag . 
Do punktu 6 porządku obrad : 
 Interpelacje złożyli: 
– radny – Pan Kapuściński  Jan – pytał  kiedy zostanie  zagospodarowany plac
przy Ośrodku Zdrowia w Szczutowie. Można to zrobić niewielkim nakładem przez
nawiezienie  ziemi,  zasianie  trawy   i  dokonanie  nasadzeń  drzewek  i  krzewów.
Obecnie rosną chwasty. Dalej ponownie wnioskował o usunięcie szlabanu  na drodze
do jeziora. Każdy z mieszkańców ma prawo dość i dojechać do jeziora. Zakładanie
kłódek , sadzenie drzew świadczy o lekceważeniu przez mieszkańca gminy prawa
gminnego.    
– radny  –  pan  Kowalski  Marek  –  pytał  czy  została  wyłoniona  firma  do
wybudowania  wiat  przystankowych.  Nadal  nie  została  ustawiona  tablica
informacyjna o miejscowości Karlewo . 
– radny – Pan Pijankowski Ryszard – pytał czy została zgłoszona naprawa drogi
gminnej  od  p.  Krzemińskich  do  p.  Sowińskich  w  Szczechowie  –  ostatni  rok
gwarancji .
– radny – Pan Paprocki Tomasz – za dwa miesiące kończy okres gwarancji na
budowę drogi w Mościskach i jeszcze raz prosił o likwidację zagłębienia na wjeździe
od strony szosy Szczutowo -Gójsk. Dalej pytał jak są w gminie realizowane przepisy
ustawy o  ochronie przyrody szczególnie  dot.  zapisów w decyzjach na wycięcie
drzew, zobowiązujących właścicieli do nowych  nasadzeń odpowiednimi gatunkami
drzew .           
Do punktu 7 porządku obrad:
Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o formach i  zasadach pomocy
udzielanej mieszkańcom gminy oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2011 rok 
przedstawiła  Pani  Renata  Biesaga  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Szczutowie.
Informacje stanowią załączniki do protokółu.    
Radni nie wnieśli uwag do w/w informacji .
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie przyjęcie 
informacji.
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada jednogłośnie przyjęła informacje bez uwag. 
Do punktu 8 porządku obrad : 
W punkcie   tym  Pani  Renata  Biesaga  –  Kierownik  GOPS  przedstawiła  projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pt.”Aktywność
w Gminie Szczutowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



Poinformowała, także : GOPS w Szczutowie złożył wniosek w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji. Będzie to projekt 3 letni realizowany w latach 2012-2014 pod
nazwą „Aktywność w gminie Szczutowo”.
W 2012 r. środki EFS  195210,00 zł , wkład Gminy 20.497,05 zł , osób objętych
projektem -17. 
W 2013 r. środki EFS  212.000,00 zł,  wkład Gminy 22.260,00 zł, osób objętych
projektem – 18.
W 2014 r. środki EFS  222.000,00 zł,  wkład Gminy 23.310,00 zł, osób objętych
projektem – 19 . 
- gdzie środki z EFS stanowić będą 89,5 % . 
- nakład własny 10,5 % .
  Wartość projektu 629.210 zł .  Celem projektu zgodnie z zapisami Priorytetu, to
eliminowanie różnego rodzaju barier:  organizacyjnych,  psychologicznych na jakie
napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym .
Projekt pomoże objąć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym kompleksowym
wsparciem oraz stworzeniem niezbędnych warunków integracji ze społeczeństwem
poprzez  skuteczne  i  nowoczesne  usługi  świadczone  przez  instytucje  pomocy
społecznej  w  ramach  kontraktów  socjalnych  (  spisanie  określonych  zobowiązań
obydwu stron)- pozwoli to nam na monitorowanie działań uczestników projektu oraz
motywowania go do zmiany .  
W związku z brakiem uwag Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny
odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący  Rady  -   Pan  Zbigniew  Kopciński  podał  projekt  uchwały  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 XVIII/142/2012 w sprawie przystąpienia
do  realizacji  projektu  systemowego  pt.”Aktywność  w  gminie  Szczutowo”  w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 9 porządku obrad: 
W  związku  z  tym,  że  projekty  uchwał  dot.  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej Gminy Szczutowo oraz zmian w budżecie gminy zostały szczegółowo
omówione przez Skarbnika Gminy – Panią  Hannę Domagalską  radni nie życzyli
sobie ponownego przedstawiania na sesji.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo . 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Na stan 15 radnych, 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  XVIII/143/2012  w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 10 porządku obrad : 
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – przedstawił
projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012 . 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych, 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  XVIII/144/2012  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012 . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński – zarządził 10 minutową przerwę w
obradach .
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady XVIII Sesji  Rady
Gminy .
Do punktu 11 porządku obrad: 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał  projekt  uchwały
zmieniającej  Uchwałę  Nr  XIII/112/2012 Rady  Gminy  Szczutowo z  dnia  3 lutego
2012 r. . 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały . 
Dalej Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński – projekt uchwały poddał
pod głosowanie .
Na stan 15 radnych, 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 XVIII/145/2012 zmieniająca Uchwałę 
Nr XIII/112/ 2012  Rady Gminy Szczutowo z dnia 3 lutego 2012 r. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 12 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały w
sprawie udzielenia z budżetu Gminy Szczutowo pomocy finansowej Gminie Miasta
Rypin z przeznaczeniem na realizację zadania p n.”Z nauką ścisłą za pan brat”.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący  Rady  –  Pan Zbigniew Kopciński  poddał  pod głosowanie  projekt
uchwały.
 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 0 radnych . 
„Przeciw” - 14 radnych.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada jednogłośnie w głosowaniu jawnym nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia z
budżetu  Gminy  Szczutowo  pomocy  finansowej  Gminie  Miasta  Rypin  z



przeznaczeniem na realizację zadania p n.”Z nauką ścisłą za pan brat”.
Projekt uchwały w załączeniu . 
Do punktu 13 porządku obrad : 
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poinformował, że w projekcie uchwały
proponuje się  nabyć na własność Gminy nieruchomość położona w Szczutowie o
pow.0,10 ha  (nieruchomość na, której znajduje się budynek poczty).
Nie zna terminu ogłoszenia licytacji.
– Pan Paprocki Tomasz – poparł pomysł zakupu nieruchomości ale miał uwagę
do  projektu  uchwały  tzn.  do  ustalenia  wysokości  ceny  nabycia  ,  która  może
ograniczać działania wójta w zakupie gruntu . 
- Wójt Gminy – nie chciałby zdradzać szczegółów , ponieważ wcześnie zdarzyło się,
że osoba z tego środowiska przelicytowała i zakupiła działkę , którą zamierzała kupić
gmina . 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – przedstawił projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości.
Przewodniczący Rady projekt uchwały  poddał pod głosowanie .  
Na stan 15 radnych, 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  XVIII/146/2012  w  sprawie  nabycia
nieruchomości . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 14 porządku obrad : 
W związku ze szczegółowym omówieniu skargi Pani Mieczysławy Sobolewskiej w
sprawie  przywrócenia  przejezdności  drogi  gminnej  na  wspólnym  posiedzeniu
Komisji w dniu  27 czerwca 2012 r. oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Rolnictwa,  Budżetu  i  Ochrony  Środowiska,  która  zajmowała  się   badaniem,
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .
Na stan 15 radnych, 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 XVIII/147/2012 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Wójta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 15 porządku obrad : 
Odpowiedzi na interpelacje udzielili:
– Wójt  Gminy –  Pan Twardowski  Andrzej  –  sprawa otoczenia  przy  Ośrodku
Zdrowia  w  Szczutowie  –  po  dokonaniu  podziału  działek  wiadomo  co  do  kogo
należy  .  Do tego czasu   całe  otoczenie  należało  do  SP ZOZ ,  obecnie  część  do
Poradni stomatologicznej . Myśli, że Pani Zdaniewicz będzie czuła się gospodarzem,
uporządkuje teren .



Sprawa  usunięcia  szlabanu  –skutki   nie  egzekwowanie  prawa  były  by  inne,  gdy
bylibyśmy właścicielem tej drogi. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy właścicielem i nie
możemy usunąć szlabanu z  tej  drogi.  W przypadku gdy zapadnie  decyzja   i  Sąd
ustanowi   Gminę  właścicielem,   zostanie  wyegzekwowane usunięcie  drzew oraz
szlaban zostanie usunięty .W tej chwili sprawa jest na etapie publikacji  ogłoszenia o
postępowaniu  dot.  stwierdzenia  nabycia  w drodze zasiedzenia  własności  działki  -
drogi do jeziora w Szczutowie .
Po zebraniu ofert i wyłonieniu wykonawcy  zostaną wykonane zaplanowane prace na
drogach  w  sołectwach  w  ramach  funduszu  sołeckiego  .Prace  dot.  budowy
przystanków  zostaną  wykonane  w  m-cu  wrześniu  b.r.  .  Obecnie  dokonuje  się
rozeznania dla wyłonienia wykonawcy.   Wystąpimy z kolejnym pismem w sprawie
ustawienia znaków z nazwą miejscowości. Droga gminna w Szczechowie zostanie
naprawiona  w  ramach  gwarancji.  Podany  został  przez  wykonawcę   termin
wykonania - koniec czerwca b.r.  Ze względu na warunki pogodowe termin został
przesunięty,  gdyż  miała  to  zostać  wykonana  nakładka  za  pomocą  remontera  na
gorąco. Myśli, że w najbliższych dniach zostanie to wykonane . Decyzje wydawane
na wycięcie drzew zawierają klauzurę o nasadzeniu nowych w oznaczonym terminie.
Decyzje  dla  gminy  zostają  wydane  przez  Starostwo  Powiatowe  i  nasadzenia
odpowiednimi  krzewami  są  wykonane  .W  wydawanych  decyzjach  przez  Urząd
Gminy  również  są  zalecenia  dot.  nasadzeń  ,  Gorzej  jest  z  egzekwowaniem  .
Zgłoszone interpelacje w sprawie naprawy drogi  w Mościskach oraz  oznakowania
miejscowości zostaną przesłane po raz kolejny do Starostwa Powiatowego. 
Do punktu 16 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
– Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał zaproszenie
OSP w Gójsku dla radnych i sołtysów na jubileusz 90 -lecia istnienia OSP w Gójsku
oraz wręczenie nowego sztandaru , które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 r. o
godz. 14-tej
–   Pan Jan Stankiewicz – pytał, czy została podpisana umowa z firmą, która
miała zbierać folię , szkło od rolników . 
–  Wójt  Gminy  –  gmina  nie  będzie  w tym uczestniczyć,  przekazane zostaną
firmie dane adresowe   sołtysów , z którymi będą się osobiście  kontaktować .
– Pan Paprocki Tomasz – pytał czy zostały  rozpoczęte prace dot. przebudowy
przepompowni oraz budowy wodociągów.
– Wójt Gminy – nie rozpoczęto prac , ponieważ oczekuje się na środki . 
– Pan Dąbrowski Jan – kiedy zostaną rozpatrzone złożone wnioski o dotację.
– Pan Wójt  Gminy –  wnioski  zostały  złożone i  nadal  są  nie  rozpatrzone nie
mamy wpływu aby przyspieszyć.
– Pan Jan Stankiewicz – uważa, że   złożona przez firmę oferta dot.  budowy
przydomowych oczyszczalni nie jest korzystna np. w Gminie Skrwilno właściciele
dopłacają tylko po 1100 zł .
– Wójt Gminy – można uzyskać środki z WFOŚiGW załatwiając indywidualnie
dofinansowanie  i  prawdopodobnie  koszt   wyniósł  by  1100  zł.  Trzeba  zrobić
rozeznanie w zakresie chętnych i w przyszłym roku zadanie  wprowadzić do budżetu



gminy . 
– Pan  Paprocki  Tomasz  –  pochwalił  wprowadzenie  obowiązku  noszenia
identyfikatorów  przez pracowników Urzędu Gminy w Szczutowie oraz zaprosił na
niedzielny(1.07.2012 r.)  pokaz miodobrania w Skansenie – w godz. od 9 – tej do 18
-tej .
– - Pani Lewandowska Maria – otoczenie ośrodków zdrowia – wcześniej przed
rozbudowaniem dbano o ścięcie trawy, sadzenie kwiatów na bieżąco sprzątano przez
pracownika gospodarczego . Podziękowała Wójtowi Gminy za nawiezienie ziemi na
część , którą zarządza SP ZOZ . Posadzono 50 szt. różnych krzaków , zasiano trawę,
posadzono  kwiaty  .  Sprzątaczka  kilkakrotnie  nawet  wyrwała  chwasty  z   przed
poradni stomatologicznej. Przed Ośrodkiem Zdrowia w Gójku  również posadzono
ok. 30 szt. różnych małych krzaczków, na bieżąco ścinana jest trawa . Zapewniła, że
część  działki  zarządzana przez ośrodki zdrowia będzie zadbana .
– Pan Kapuściński Jan – był  przekonany, że plac ten powinien zostać wykonany
w ramach prowadzonego remontu ośrodka zdrowia i stąd ta wypowiedź.Okazuje się,
że za ten teren odpowiedzialna jest pani Zdaniewicz.  
-  Pan Dariusz Lazarowski – Sekretarz Gminy – poinformował o założonej prywatnej
stronie internetowej pt. „Szczutowo -ocalić od zapomnienia”. Strona nadal będzie się
rozwijać. Zapraszał do odwiedzenia strony www.szczutowo.com.pl .
Do punktu 17 porządku obrad :  . 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XVIII
Sesji Rady Gminy Szczutowo .
Na tym posiedzenie zakończono .

Protokółowała :                                                                Przewodniczący Rady 
Celina Szczepańska
                                                                                           Zbigniew Kopciński 
 


