
Or. 0002. 8. 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 XX/ 2012
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 7 września    2012 roku .

 Protokół zawiera:
1. Uchwałę  Nr  XX/148/2012  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie

Finansowej Gminy Szczutowo.
2. Uchwałę Nr XX/149/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011

na rok 2012.
3. Uchwałę Nr XX/150/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

w  banku  wybranym  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

4. Uchwałę Nr XX/151/2012 w sprawie okręgów wyborczych. 
5. Uchwałę  Nr  XX/152/2012  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVII/135/2012

Rady  Gminy  Szczutowo  z  dnia  4  czerwca  2012  r.  w  sprawie  likwidacji
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Szczutowie  z
siedzibą w Gójsku .  

6. Uchwałę Nr XX/153/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy. 

7. Uchwałę Nr XX/154/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy. 

8. Uchwałę  Nr  XX/155/2012  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Szczutowo .

9. Uchwałę  Nr  XX/156/2012  w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Szczutowo  ze
Związku Gmin Północnego Mazowsza.

10.Uchwałę Nr XX/157/2012 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta . 



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

odbytej w dniu 7 września  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.             13:30
                                                              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 protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady i działalności między sesjami.
5. Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych. 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pół. 2012 roku oraz

informacja  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej

Gminy Szczutowo. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na rok

2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku

wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Gminy

Szczutowo  z  dnia  4  czerwca  2012  r.  w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie  z siedzibą w Gójsku. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy

dzierżawy.  
14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  udzielania  pomocy

materialnej  o  charakterze  socjalnym dla  uczniów zamieszkałych  na  terenie
gminy Szczutowo.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Szczutowo ze Związku Gmin
Północnego Mazowsza.



16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta. 
17.Rozpatrzenie wniosku o uchylenie uchwały Nr XVII/140/2012 Rady Gminy

Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości
do sprzedaży.  

18.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
19.Wolne wnioski.
20.Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Szczutowo.

P r z e b i e g : 

Do punktu 1 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński - dokonał otwarcia XX Sesji Rady
Gminy Szczutowo. Przywitał przybyłych zaproszonych gości wg listy obecności oraz
radnych, sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady XX Sesji są
prawomocne.

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady-  Pan  Zbigniew  Kopciński   zgłosił  wniosek  o  zmianę  w
porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w punkcie 11: „Podjęcie  uchwały w
sprawie  zmiany    uchwały  Nr  XVII/135/2012  Rady  Gminy  Szczutowo z  dnia  4
czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku .  

Wobec braku innych  wniosków dot. porządku obrad, Przewodniczący Rady – Pan
Zbigniew Kopciński  poddał  pod  głosowanie  zaproponowany porządek  obrad XX
Sesji z uwzględnieniem  zgłoszonego wniosku.

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

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, wniosek został
uwzględniony. Pozostałe punkty otrzymały kolejną numerację (o jedną więcej) .

Do punktu 3 porządku obrad :

Protokół  z XIX  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 – 15 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XIX  Sesji Rady Gminy Szczutowo.



Obecnemu na sesji Panu Dariuszowi Lazarowskiemu byłemu Sekretarzowi Gminy,
związku  z  odejściem  za  porozumieniem  stron  z  dniem  1  września  2012  roku,
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  w  imieniu  Rady  Gminy
podziękował  za  dotychczasową współpracę oraz życzył  pełnej  realizacji  planów i
pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym.  Pełna treść podziękowania stanowi
załącznik  do  protokołu.  Delegacja  spośród  radnych  dokonała  wręczenia  wiązanki
kwiatów i upominku.
Następnie głos zabrał – Pan Dariusz Lazarowski – radnym, sołtysom podziękował za
współpracę oraz poinformował dlaczego odchodzi po 25 latach pracy w Urzędzie
Gminy. Powód odejścia - ponieważ nie identyfikuje się  z pewnymi działaniami w
Urzędzie Gminy. Nie chciałby, aby to wszystko co się czasami działo, było kojarzone
z jego osobą.  Podpisując przelewy ( a było ich sporo) chciał mieć stuprocentową
pewność, że  wszystkie procedury zostały zachowane, były  zabezpieczone środki w
budżecie gminy.   Przelew jest to tzw. „kropką nad i” - kończy sprawę- to jest  zapłata
za  wykonaną  pracę.   Takiej  pewności  nie  miał  .  Kolejna  sprawa  to  sądził,  że
Sekretarz to kolejna osoba po Wójcie , a jak go nie ma to pierwsza w Urzędzie. Było
kilka drobnych problemów w Urzędzie, o których starał się mówić na  naradach. W
organizowanych   naradach  z  pracownikami  Wójt  Gminy  bardzo  często  nie
uczestniczył.  Na  ostatniej   naradzie,    powiedział  o  swoich  „bolączkach”,  o
obowiązujących przepisach prawnych jak ustawa o pracownikach samorządowych ,
regulaminach itp..W przypadku gdy wymagał od pracowników punktualności,  nie
wychodzenia z pracy, czyli próbował zdyscyplinować pracowników   Wójt Gminy na
koniec  narady   stwierdził,  „   nie  bądźmy   tak  rygorystyczni”.Urząd  Gminy  to
poważna  instytucja,  z  której  wychodzą  informacje  skierowane  do  jednostek
organizacyjnych, jeżeli tu coś nie działa właściwie,  to również nie działa i tam dalej.
Nie zgadzał  się z całą polityką personalną w Urzędzie i  dlatego jego decyzja nie
mogła być inna .Wie co się dzieje na gminie, przykład z dnia wczorajszego, ludzie w
czasie  pracy  wychodzą zostawiają  powierzony  im sprzęt  (  kosiarka  w krzakach).
Wstydzi się za taka postawę mimo, że już tu nie pracuje. W dniu 24 sierpnia 2012 r.
złożył prośbę do Wójta Gminy o rozwiązanie stosunku pracy na mocy   porozumienia
stron, z  terminem rozwiązania umowy z dniem 31 sierpnia  b.r. W tej chwili pracuje
na  stanowisku  Kierownika  w  Gminnym  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  w
Gozdowie.  Dodał również,  że  poinformowanie Pana Wójta ,  gdzie  odchodzi było
jego dobrą wolą.  Natomiast Wójt Gminy poinformował jego przyszłego pracodawcę,
jaki jest kłótliwy, niezaradny, że nie nadaje się na to stanowisko. Dowiedział, się stąd,
że  Pan  Wójt  (przyszły  pracodawca)  zadzwonił  do  jego  współpracowników  z
zapytaniem jaka jest prawda.  Nie wie na czym to miało polegać. Gorzkie są to słowa
ale czasami przychodzi taki czas, że trzeba powiedzieć „dość tak dalej być nie może”.
Zawsze  szedł  prostą  drogą  dążąc  do  celu.  O  pewnych  sprawach  dot.  Urzędu
dowiadywał się z   zewnątrz, ponieważ przed nim była  blokowana informacja. W
związku z  tym   jak miał  wykonywać dobrze powierzone obowiązki.  Zaprzeczył
przekazanej przez jednego z sołtysów (który jest nieobecny ) bzdurnej  informacji, że
„otrzymałem zmiany zakresu  czynności  takie,  że  sobie  nie  poradziłem  i  dlatego
odchodzę”.   Stwierdził,  że  nie  miał  zmienionego  zakresu  czynności  i  nie  miał
problemów  z  jego  realizacją  .  Nawet  jeśli  by  miał,  to  skoro  podjął  się  takich



obowiązków, szukał by rozwiązań i poradziłby by sobie. Na tym ta praca polega .
– Przewodniczący Rady –  Pan Juliusz  Gorzkoś  -przybył  do  tej  gminy  27 lat
temu,  za  czasów  kiedy  nie  było  jeszcze  samorządów.  Poznał  Pana  Dariusza
Lazarowskiego  jako  człowieka,  który  wychował  się  na  wsi  i  chciał  coś  w życiu
osiągnąć. Pozytywnie należy go ocenić za jego dążenie do zdobycia wykształcenia,
zdobycia kariery. Działania jego zawsze były skierowane na rozwój samorządu. Jest
takie powiedzenie , że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. Ocena należy
teraz do  Was  , co się tu dzieje , czy jest wszystko w porządku  i to może dać wyraz
w przyszłych wyborach. Pan D. Lazarowski był  jak najdalej od tego , aby wiązać  się
partią polityczną ,   angażować się  w polityczną działalność i dzięki temu zrobić
karierę. Przykro jest, że tracimy wykształconego, doświadczonego  „szermierza” w
walce o dobro samorządu .
–  Pan Dariusz Lazarowski – poinformował, że musi sprostować wcześniejszą
wypowiedź w której stwierdził, że nie ma sołtysa który rozsiewał te „bzdury” , a on
jest obecny- Pan Zbigniew Przybyłowski.  Pan Zbigniew  Przybyłowski stwierdził ,że
nic takiego nie mówił i prosił o podanie informatora. Pan Dariusz Lazarowski udzielił
mu odpowiedzi  informując, że osobą do której to mówił,  był Pan Janusz Brodziński.
Dalej  prosił,  aby  nie  wypowiadać  słów,  które  często  ranią  a  nawet  zabijają.  W
związku  z  tym  należy  uważać  bardzo  na  wypowiadane  słowa.  Podziękował  za
wszystko. 
– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poprosi Wójta Gminy Gozdowo o
wyjaśnienie tej sprawy na następnej sesji  i spotkają się w Sądzie .  
– Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska – powiedziała, że cały czas się
uczy i to jeszcze trochę potrwa ale zapewniła, iż będzie o budżet gminy dbać na tyle
ile wystarczy jej sił. 
Pan Dariusz Lazarowski jeszcze raz dziękując  opuścił obrady sesji . 
Do punktu 4 porządku obrad :
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – pomimo, że Pan Dariusz Lazarowski już
wyszedł wyjaśnił - jest to dla niego przykra sprawa, ponieważ nie czynił mu żadnych
problemów  z  odejściem,  wyraził  zgodę  na  jego   prośbę.  Zapłacił  mu  za
niewykorzystany urlop z roku 2011 – 2 dni i z roku 2012 . Przecież mógł wyrazić
zgodę na przejście po wykorzystaniu urlopu, tak jak to robią inni pracodawcy. Po
złożeniu przez Kol. Dariusza wypowiedzenia spotkał się z Wójtem Gminy Gozdowo
Panem Kalkowskim,  podpisano porozumienie.   Na spotkaniu padły słowa Wójta
Gminy Gozdowo – że każdy z nich ma swoje „podwórko” i  nie interesuje go jak
zachowywał się Pan Dariusz  u mnie”, a z kolei on nie interesował się dlaczego Pan
Bogdan  Kaczorowski  został  odesłany.  W  związku  z  tym  poprosi  Wójta  Gminy
Gozdowo – Pana Kalkowskiego o wyjaśnienie tej sprawy,  z jego strony nie padły
słowa, że Kol. Dariusz jest niekompetentny, kłótliwy, niezaradny. Na pewno wyjaśni
tę sprawę, ponieważ nie pozwoli na to, aby ktoś go publicznie pomawiał . 
W dniu wczorajszym zostały przekazane akta osobowe pracowników. Na stanowisku
Sekretarza Gminy został zatrudniony Pan Bogdan Kaczorowski, jest to doświadczony
pracownik  samorządowy .  
Następnie głos zabrał   Pan Bogdan Kaczorowski -poinformował   ze od 1 września



2012 roku został  zatrudniony na stanowisku Sekretarz  Gminy. Przez okres 21 lat
pełnił funkcję Sekretarza w Gminie Gozdowo. 
Pan Bogdan Kaczorowski – powiedział, że od 1 września b.r. został zatrudniony na
umowę o pracę w Urzędzie Gminy w Szczutowie, a wcześniej przez okres 21 lat
pracował  w  Urzędzie  Gminy  w  Gozdowie.  Podkreślił,  że  Urząd  Gminy  jest  dla
mieszkańców i  mamy wykonywać  w granicach  obowiązującego  prawa wszystkie
sprawy  należące  do  właściwości  Urzędu  .  Na  sprawność  Urzędu  składa  się  cały
personel . W takim czy innym składzie będziemy funkcjonować z myślą, że Urząd
Gminy  jest  dla  mieszkańców.  To  będziemy  starali  się  robić.  Tak  jak  notariusz
podkreśla, że jest osobą zaufania publicznego, tak naprawdę każdy pracownik UG
też  nim  jest.  Zapewnił,  że   będziemy  pracowali  tak,  aby  Państwo  nas  dobrze
postrzegali  .  Zakończył swoja wypowiedź stwierdzeniem - zdaje sobie sprawę ,że
część historii zostawił za sobą, ale życie płynie dalej i idziemy do przodu.  
Dalej  Wójt  Gminy  –  poinformował,  21  sierpnia  b.  r.  zakończyła  się  kadencja
Dyrektora Gimnazjum w Szczutowie .W związku  z tym  został ogłoszony konkurs ,
zgłosiła się jedna kandydatka. Powołana komisja konkursowa (9 osobowa) wybrała
na  Dyrektora  Gimnazjum w  Szczutowie  Panią  Monikę  Kordyzon,  której  zostały
powierzone  obowiązki  Dyrektora.  Jeśli  chodzi  o  byłego  Dyrektora  z  całą
stanowczością stwierdza,  że zachował się  najłagodniej jak tylko mógł. Do końca
otrzymywał wynagrodzenie w wysokości pensji dyrektora . Sprawa znajduje się u
Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jest przedmiotem badania przez zespół kontrolny
RIO .  Inni pracodawcy zachowują się inaczej np.  Pan B. Kaczorowski nie przekazał
informacji Wójtowi i w ten sposób stracił stanowisko.   
Następnie  złożył  sprawozdanie  z  działalności   między  sesjami  .  Poinformował
między innymi : 
-Zbliża  się  zakończenie  realizacji  inwestycji  -budowy  boiska  w  Gójsku-  został
wyznaczony  termin odbioru .
-  Rozpoczęte  zostaną  prace ogrodzeniowe boiska  w Gójsku.  Zostaną wykonane
prace  we własnym zakresie (przy pomocy zatrudnionych  pracowników w ramach
robót publicznych). Koszt. wykonania ok. 50 tys. zł , a firma zażyczyła sobie dużo
więcej .
-Trwają prace przy budowie chodnika w Szczutowie.
-Rozstrzygnięty został przetarg na dowóz dzieci do szkół , wygrał duży przewoźnik
PKS.
-Ogłoszono  przetargi   na  budowę  wodociągu  w  miejscowości  Mościska  oraz
przepompownię  ścieków  w  Szczutowie  i  na  remont  budynku  komunalnego  w
Podlesiu.  Również  będzie  remontowany  budynek  biblioteki  w  Szczutowie,
wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie zapytania o cenę. 
-Trwa realizacja funduszu sołeckiego na terenie gminy. Zostały zakupione dreny i
dokonano wymiany przepustów , odtworzono rowy przydrożne w miejscowościach
Cisse i Blinno. Podziękował za szczególne zaangażowanie sołtysowi sołectwa Cisse i
radnemu z miejscowości Blinno.
-Wpłynęły środki ( ok.160 tys. zł na 2012 r. ) na realizację Programu „Aktywność w
Gminie Szczutowo” realizowanego przez GOPS. Program będzie realizowany przez
trzy  lata. 



-Rozpoczęło się składanie wniosków na świadczenia rodzinne. Ponieważ wnioski są
dość skomplikowane  pracownicy GOPS będą pomagać przy wypełnianiu. Apelował
o jak najszybsze składanie wniosków.
-Podpisana  została  umowa  z  Marszałkiem  Województwa  Mazowieckiego  dot.
dofinansowania w wysokości 10 tys. zł  zakupu motopompy z rozrusznikiem , która
będzie  wykorzystywana przez wszystkie jednostki OSP na terenie gminy. Z budżetu
gminy trzeba dołożyć kwotę w wysokości 20 tys. zł.
-Odbywają  się  zebrania  w sołectwach  dot.  wykorzystania  funduszu  sołeckiego  w
roku 2013. Uczestniczył w  sołeckim zebraniu w Gójsku. Na życzenie mieszkańców
może  uczestniczyć  w  innych  sołectwach,  prosił  o  wcześniejsze  informowanie  o
terminie  zebrania.  W dniu  dzisiejszym sołtysi  otrzymali  informacje  o  wysokości
środków przypadających na sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok .
Korekta  wysokości  funduszu  nastąpiła  w  związku  z  opublikowaniem przez  GUS
danych dot. liczby ludności gminy w oparciu, o które zostały określone wielkości
funduszu sołeckiego. Podczas uchwalania wniosków , prosił  o uwzględnianie  kwot
po korekcie .
-23 września 2012 r. odbędą się dożynki gminne, o godz. 13 – tej rozpoczną się Mszą
Św., która zostanie odprawiona na boisku w Szczutowie .
Do punktu 5 porządku obrad :
Interpelacje złożyli :
– radny -Pan Jan Kapuściński – odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy dot.
byłego Dyrektora Gimnazjum, (zaznaczył, że jest jego bratem i nie upoważnił go do
zabierania głosu ). Powiedział - przypięto bratu łatkę złodzieja,  że zabrał pieniądze.
Faktycznie nie było to tak jak się przedstawia. Zostały popełnione błędy  podczas
realizacji projektu edukacyjnego, ale te błędy obciążają Urząd Gminy, a szczególnie
pracownika,  który  jest  już  na  emeryturze.  W ten  sposób  cała  odpowiedzialność
skupiła się na tym kto pozostał. Również i Pan Wójt dokumenty podpisywał i było
dobrze , a później okazało się, że jest źle. Sprawa rozpoczęła się od donosu, który nie
wyszedł od rodziców czy   nauczycieli lecz od kogoś innego komu zależało na tym.
Rzeczywiście  były  błędy   polegające  na  tym,  że  w  zajęciach   nie  uczestniczyły
zapisane dzieci, lecz  inne które przyszły, a było ich dużo więcej. Ustąpił,  ponieważ
straszono go prokuratorem i  wolał zachować zdrowie psychiczne swoje i rodziny.
Pan  Wójt  jednak  powinien  wiedzieć,  że  skoro  ktoś  straszy  prokuratorem,  a  nie
zgłasza tego, to staje się wspólnikiem przestępstwa. Brat nabył prawa emerytalne,
otrzymał godziny w szkole i na razie uczy dalej. Nie brał udziału w konkursie na
Dyrektora, ponieważ kryteria zostały tak obwarowane, że automatycznie zamknęły
mu  drogę.  Nowej   Pani   Dyrektor  życzył  wszystkiego  dobrego.  Do  tej  pory
gimnazjum pracowało bardzo dobrze czego życzył również Pani Dyrektor. Na koniec
stwierdził :  ludzie mówią, że zwolnienie to jest rewanż, za to co było w minionej
kadencji  w powiecie. Będąc  członkiem Zarządu Powiatu   brat  przyczynił się -nie
wie  czy  w  małym  czy  dużym  stopniu  -   do  odwołania  Pana  Wójta  z  funkcji
Wicestarosty.
–  Dyrektor  Gimnazjum w Szczutowie Pani  Monika  Kordyzon – wymogi  do
konkursu  na  dyrektora  szkoły  są  określone  w Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji
Narodowej,  a  więc  nikt  dowolnie  sobie  ich  nie  ustala  .  Każda  osoba,  która  ma



kwalifikacje ma prawo do startowania w konkursie na dyrektora. 
– Przewodniczący  Rady  -Pan  Zbigniew  Kopciński  –  pytał  o  wysokość
poniesionych kosztów związanych  ze zwolnieniem Pani Łepkowskiej .
– Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski-  na  podstawie  zawartej  ugody
Sądowej wypłacona została odprawa , w tej chwili nie pamięta czy w wysokości 3
miesięcznych poborów czy 6 miesięcznych. Nie poniesiono kosztów tej rozprawy
Sądowej.  Pani Łepkowska twierdziła, że jej się   należy nagroda jubileuszowa i po
otrzymaniu    odmownej  decyzji  ponownie  wystąpiła  do  Sądu.  Na  podstawie
obowiązujących przepisów nagroda jubileuszowa się należy, kiedy okres do czasu
uzyskania nagrody nie jest dłuższy jak jeden rok . W przypadku Panu Łepkowskie
był dłuższy o 5 dni. Wyrok Sądu był podstawą do wypłacenia nagrody jubileuszowej.
Koszty Sądowe z drugiej rozprawy wynosiły 260 zł .  Nagroda była planowana w
budżecie gminy i  została wypłacona zgodnie z wyrokiem. Kolejna sprawa była o
sprostowanie świadectwa pracy, pozew został odrzucony.
– radny-  Pan  Murawski  Adam  –  interpelował  w  sprawie  nawiezienia
kamienia(  dwie  przyczepy)  na  teren  obok przystanku  w Podlesiu  oraz  na  drogę
Podlesie – Blinno .
– Radny  –  Pan  Paprocki  Tomasz  –  wnioskował  o  wystosowanie  dwóch
okólników:
 1)  w  związku  w  występowaniem  dużej  ilości  zwierząt  bezdomnych  (psów)
przypominających  o   obowiązkach  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe  i
gospodarskie.  
2) w związku zaorywaniem pasa drogowego o zakazie dokonywania naruszeń  w
pasie drogowym . 
Z odpowiednim uzasadnieniem oraz podstawą prawną. 
Wnioskował również o wszczęcie procedury i wprowadzenie w życie uzupełnienia
zadrzewień przydrożnych zgodnie w wydanymi decyzjami. 
– Przewodniczący  Rady  –  Pan  Juliusz  Gorzkoś-  w  związku   ze  zgłoszoną
interpelacją na sesji Rady Powiatu prosił Przewodniczącego Rady o przedstawienie
stopnia  zaawansowania  prac  związanych  z  dokończeniem  wodociągu  w
miejscowości  Mościska  .  Z  otrzymanej  odpowiedzi  od  Przewodniczącego  Rady
wynika,  że gmina  na realizację zadania otrzymała pożyczkę.  W związku z tym
pytał o termin realizacji tego zdania.
– Wójt  Gminy  –  poinformował,  że  został  ogłoszony  przetarg  na  wyłonienie
wykonawcy, którego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 17 września 2012 r. .
– Przewodniczący Rady Powiatu – od terminu wykonania budowy wodociągu
uzależniony  jest  termin  realizacji   inwestycji  -dokończenie  budowy  drogi  w
Mościskach. Myśli,  że w m-cu październiku zostanie wykonana budowa wodociągu,
co pozwoli  powiatowi na zakończenie budowy drogi w Mościskach.
– Wójt  Gminy  –  uważa,  że  w  m-cu  październiku  b.r.  zostanie  wykonana
inwestycja. Rozmawiał z Panią Świtkowską, aby przygotowała projekt na przyłącze,
wówczas  wykonawca  sieci  głównej   wykonałby    przyłącze  do  tej   posesji  .
Poinformujemy Zarząd Dróg Publicznych w Sierpcu o przekazaniu placu budowy
wykonawcy,  aby powiat mógł podjąć działania dot. budowy drogi .   



– Wójt Gminy – nie zgadza się z wypowiedzią radnego Pana Kapuścińskiego .
Owszem  podpisywał,  ale  umowa  na  realizację  projektu  została  podpisana  przez
poprzedniego Wójta. Udzielone zostały również pełnomocnictwa dla Dyrektora ZSO
w Gójsku – Pana Marka Okonkowskiego i Dyrektora Gimnazjum w Szczutowie –
Pan Andrzeja Kapuścińskiego do podejmowania decyzji w zakresie wszystkich spraw
związanych  realizacją  projektu.  Pan  Rogalski  koordynował  te  sprawy  dodatkowo
( nie wie czy odpłatnie czy nie odpłatnie ) nie jako pracownik Urzędu Gminy. Urząd
Marszałkowski  kontrolując  realizację  tego  projektu  nie  wniósł  zastrzeżeń  do
realizacji  programu  w  ZSO  w  Gójsku  .  Odnośnie  realizacji  w  Gimnazjum
otrzymaliśmy decyzję Marszałka o dokonanie zwrotu środków w wysokości 13 tys.zł
+ odsetki. Nie chce wnikać kto zawiadomił Urząd Marszałkowski, czy był to anonim.
Należy liczyć się z konsekwencjami jeżeli było robione coś nieprawidłowo.  Urzędu
Marszałkowskiego nie interesowały wyjaśnienia dot. prowadzonych zajęć. Złożone
wyjaśnienia Dyrektora Gimnazjum po przeczytaniu Marszałek polecił  dołączyć do
akt  sprawy.  Żadne  z  pism   nie  zawierało  informacji,  że  można  się  ubiegać  o
umorzenie należności czy też  rozłożenie na raty. Marszałek Województwa zażądał
przekazania pełnomocnictw,  dla Dyrektorów Szkół i dla Pana Rogalskiego . Nie było
w aktach pełnomocnictwa udzielonego Panu  Rogalskiemu i nie zostało przekazane.
– Pan radny – Paprocki Tomasz -dlaczego tak późno realizowana jest budowa
wodociągu w Mościskach,  skoro były zabezpieczone środki  wiosną tego roku .Z
rozmowy z Kierownikiem ds. inwestycji wynikało, że na początku roku kosztorys na
kwotę 80 tys. zł był zawyżony, teraz okazuje się, że jest niedoszacowany bo jest już
jesień. 
– Radny – Pan Dąbrowski Jan – pytał dlaczego nie jest realizowany wodociąg w
Agnieszkowie . 
– Wójt Gminy – wyjaśnił, że w m-cu grudniu ubiegłego roku  złożono wnioski  o
dofinansowanie do PROW na budowę wodociągów w Mościskach, Agnieszkowie  i
Białasach   nadal  nie  zostały  rozpatrzone.  Późno  będzie   realizowana  budowa,
ponieważ  czekaliśmy  na  rozpatrzenie  wniosków.  W  związku  z  możliwością
otrzymania pożyczki, jak tylko  ogłoszono nabór złożono wniosek do WFOŚIGW w
Warszawie  o udzielenie  pożyczki  na budowę wodociągu w Mościskach.  Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie,  podpisano umowę na pożyczkę. Inwestycja powinna
zostać  wykonana  w  przeciągu  dwóch  tygodni.  W  związku  z  brakiem  dotacji
realizacja wodociągu w Agnieszkowie wymagałaby podjęcia przez Radę uchwały w
sprawie  zaciągnięcie kredytu na ten cel. W przyszłym roku  należy się przymierzyć
do realizacji  budowy wodociągu w Agnieszkowie – jeśli będzie taka wola Rady.    
–  radny  –  Pan  Marek  Kowalski  –  na  jakim  etapie  jest  budowa  wiat
przystankowych  w sołectwach ?
– Radny – pan Jan Kapuściński – pytał o termin   zamontowania    progów
zwalniających  na ulicy Lipowej  w Szczutowie.
– Radny  –  Pan  Zbigniew Szlomkowski  –  na  jakim etapie  jest  wykorzystany
fundusz sołecki  i do kiedy można wykorzystać ? 
- Wójt Gminy – odpowiedział: Wiaty przystankowe do końca września b.r zostaną
ustawione.  W sprawie zamontowania progów zostało wykonane rozeznanie.  Progi



zostaną zamontowane  po uzgodnieniu lokalizacji  na ulicy Lipowej. Fundusz sołecki
musi zostać zrealizowany do końca roku 2012, realizacja w obecnym czasie wynosi
ok. 50 % .    
Do punktu 6 porządku obrad : 
W dyskusji nad przedłożoną informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze  2012  roku  oraz  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy
finansowej głos zabrał : 
– Pan Jan Kapuściński – podkreślił zamknięcie działalności SP ZOZ   wynikiem
ujemnym oraz pytał czy w sprawozdaniu ujęte są koszty związane  z remontem po
zalaniu Ośrodka Zdrowia w Szczutowie . 
– Wójt Gminy – koszty w/w nie są ujęte w sprawozdaniu, zostaną pokryte z
wypłaconego ubezpieczenia .
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał
pod  głosowanie  przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za  I
półrocze  2012  r.  oraz  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy
finansowej.
„Za” przyjęciem informacji głosowało 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada jednogłośnie przyjęła przedłożone informacje . 
Informacje stanowią załączniki do protokółu .   
Do punktu 7 porządku obrad : 
Skarbnik Gminy – Pani Hana Domagalska – przedstawiła proponowane zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo .
Podkreśliła, że zmiana dotyczy przeniesienia płatności za realizację inwestycji  na
drodze Karlewo- Słupia  z roku bieżącego na rok przyszły .
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy
Szczutowo,  którą  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  XX/148/2012  w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 8 porządku obrad :
Rada nie życzyła przedstawiana proponowanych zmian w budżecie gminy na 2012
rok.   
-Pan  Tomasz  Paprocki  –  pytał  czy  została  przygotowana  przez  Panią  Skarbnik
informacja, o którą prosił Przewodniczący Rady dot. sporządzenia list  wydatków za
7 miesięcy b.r. 
– Skarbnik Gminy – poinformowała, że są przygotowane .   
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt uchwały



zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012. 
Przewodniczący  Rady-  Pan  Zbigniew Kopciński   poddał  pod  głosowanie  projekt
uchwały.
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  XX/149/2012  zmieniającą  uchwałę
budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012 . 
Uchwała  stanowi  załącznik  do  protokołu  Obrady  opuścił  radny  –  Pan  Leszek
Bieńkowski .
Do punktu 9 porządku obrad : 
Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska-  przedstawiła  projekt  uchwały  oraz
poinformowała, że w uchwalonej uchwale budżetowej  na rok 2012 przewidywane
było zaciągnięcie kredytu w kwocie 200 tys. zł.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny  – odczytał projekt uchwały w
sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  w  banku  wybranym  zgodnie  z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych . 
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. Dalej  jeden
radny nieobecny. 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XX/150/2012  w  sprawie  zaciągnięcia
długoterminowego kredytu w banku wybranym zgodnie z  przepisami  ustawy
Prawo zamówień publicznych .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 10 porządku obrad : 
Radni nie wnieśli uwag do  otrzymanego projektu podziału Gminy Szczutowo  na
okręgi wyborcze tworzone dla wybory Rady Gminy Szczutowo .
W związku z tym Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie okręgów
wyborczych, a Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 9  radnych.
„Przeciw” - 5 radnych .
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada większością głosów podjęła  Uchwałę Nr XX/151/2012 w sprawie okręgów
wyborczych .      
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 11 porządku obrad :
W związku z wnioskiem  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji  o dokonanie zmiany w uchwale ( wniosek w



załączeniu  )  Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Szczutowo z
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku. 
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały   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 XX/152/2012 w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w
Szczutowie z siedzibą w Gójsku . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 12 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy ( dot. zawarcia umowy na
okres 15 lat z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia” w
Gójsku ).
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 XX/153/2012 w sprawie  wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Po realizacji tego punktu Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński zarządził
15 minutową przerwę w obrad .
Po  wznowieniu  po  przerwie    przez  przewodniczącego  obrad  przystąpiono  do
realizacji następnych punktów. 
Dalej  w obradach  nie  uczestniczyli  Przewodniczący  Rady  Powiatu  –  Pan Juliusz
Gorzkoś oraz radni: Pan Szlomkowski Zbigniew, Pan Jan Stankiewicz, Pan Marek
Kowalski .  
Do punktu 13 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na
grunty rolne położone w Blinnie, Gójsku i Grądach na okres 5 lat z dotychczasowymi
dzierżawcami odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny.
Radni nie wnieśli uwag . 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .   
Na  stan  15  radnych,  obecnych i  uczestniczyło  w głosowaniu  11  radnych .  Dalej
czterech radnych nieobecnych.  



„Za” podjęciem uchwały głosowało -11 radnych.
„Przeciw”- 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/154/2012 w sprawie wyrażenia zgody
na przedłużenie umowy dzierżawy.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 14 porządku obrad:
W  punkcie  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczutowo.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały . 
Przewodniczący  Rady-  Pan  Zbigniew  Kopciński  projekt  uchwały   poddał   pod
głosowanie.
 Na stan 15 radnych obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 11 radnych. 
„Za” podjęciem uchwały głosowało- 11 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XX/155/2012  w  sprawie  uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 15 porządku obrad :
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof  Ratuszny przedstawił projekt uchwały w
sprawie wystąpienia Gminy Szczutowo ze Związku Gmin Północnego Mazowsza .
Radni nie wnieśli  uwag .
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 11 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych . 
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XX/156/2012  w  sprawie  wystąpienia
Gminy ze Związku Gmin  Północnego Mazowsza .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 
Do punktu 16 porządku obrad : 
W związku z tym, że  treść skargi radni otrzymali na piśmie, nie odczytywano na
sesji. Badaniem skargi zajmowała się Komisja Rewizyjna. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej   odczytał  stanowisko Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Szczutowo w
sprawie ponownej skargi Pana Jana Piątkowskiego z dnia 4 września 2012 r. 
Powyższe stanowisko stanowi załącznik do protokołu . 
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu    skarżącemu  –Panu   Janowi
Piątkowskiemu, który odczytał złożoną skargę  oraz stwierdził, że w piśmie prosił o 
spotkanie  radnych  na  gruncie.  Nikt  przez  7  lat   nie  sprawdził  tego  faktu.
Sporządzonej mapy na zlecenie Starosty nie podpisał.
– Wójt  Gminy  –  zgodnie  ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  wystąpi  do
Starostwa o  wyjaśnienie.  Mapa została  sporządzona  przez  geodetę,  wybranego w



zorganizowanym przetargu. Sprawę prowadził Wydział Geodezji  w związku z tym
nie zna szczegółów.
– Pan Paprocki Tomasz – na przestrzeni kilku lat, są podawane w pismach  różne
szerokości  drogi  w miejscowości  Gorzeń.  Widoczna  jest   niekonsekwencja  w tej
sprawie. Podejrzewa,  że uzależnione  to było od pracownika,  przygotowującego
pismo.      
Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedź w tej sprawie sołtysa wsi Gorzeń, który
poinformował,  że  droga  w  Gorzeniu  powinna  być  szersza,  geodeta  dokonując
pomiarów ustalił jej szerokość na podstawie  odległości między płotami.
Kończąc dyskusję Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 11 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych. 
„Przeciw” - 0 .
'Wstrzymało się od głosu” - 1 radny. 
Rada  Gminy  większością  głosów  podjęła  Uchwałę  Nr XX/157/2012  w  sprawie
rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 17 porządku obrad : 
W  punkcie  tym  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  poinformował,  że  na
następną  sesję  zostanie  przygotowane  oficjalne  stanowisko  Rady  Gminy  dot.
ustalenia  ceny wywoławczej dla sprzedaży nieruchomości w Gójsku. Zapewnił, że
do  czasu  przyjęcia stanowiska nie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w
nieruchomości .  
Rada Gminy powyższe uznała za zasadne. 
Do punktu 18 porządku obrad :
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski :
wnioskowane  przez  radnego  Pana  Paprockiego  Tomasza  okólniki,  w  najbliższym
czasie  zostaną  przygotowane  i  rozesłane  do  sołtysów.   Pracownik  UG  dokona
kontroli nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z zapisami w wydanych decyzjach.
Do punktu 19 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
– radny – Pan Kapuściński Jerzy – pytał czy planowana jest zbiórka urządzeń
technicznych,  sprzętu  informatycznego  ,  elektrycznego  itp.  Warto  byłoby
zorganizować taką zbiórkę ponieważ odpady tego typu można znaleźć w lesie.
– Wójt Gminy – zbiórka w/w odpadów była przeprowadzona wiosną b. r. 
– radny  –  Pan  Dąbrowski  Jan  –  pytał  gdzie  znajduje  się   pług  wcześniej
wykorzystywany   do  odśnieżania  dróg  oraz  wnioskował  o  bardziej  szczegółowe
rozpisywanie wydatków w projektach uchwał.
– Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska -  sprawozdania roczne i półroczne
muszą  być  sporządzane  zgodnie  z  wytycznymi  RIO,  ale  może  szczegółowiej
opisywać w  uzasadnieniach oraz wyjaśniać na posiedzeniach komisji .



– Wójt Gminy -  nie zna losów pługa, nie jest zewidencjonowany na majątku
gminnym. Powiedzieć coś więcej na ten temat   może sam zainteresowany  , który
odśnieżał tym  pługiem oraz go remontował – w tej chwili nieobecny radny Pan Jan
Stankiewicz .
– Radny  –  Pan  Dąbrowski  Jan  –  pracownicy  zatrudnieni  w  ramach  robót
publicznych, nie są dopilnowani, „jeden chodzi za drugim”. Kierowca ciągnika Pan
Gromelski pozostawia ciągnik w Gójsku, a powinien garażować w Szczutowie. Dalej
wnioskował  o  dokończenie  urządzania  boiska   oraz  uporządkowania   poboczy  w
Agnieszkowie.
- Wójt Gminy – kiedy praca przedłuży się do późnych godzin zdarza się, że  ciągnik
jest pozostawiany w Gójsku, ale o  tym   kierowca  informuje. Do uporządkowania
terenu pod  boisko w Agnieszkowie potrzebny jest sprzęt ciężki. Radny informował,
że  uporządkowanie  będzie  kosztować  1  tys.  zł  .  Okazało  się,  że  praca  ciągnika
gąsienicowego  kosztowała ok. 3 tys. zł , a na wykonanie dalszych prac potrzebne są
dodatkowe    środki  finansowe.  Prace  nie  mogą  zostać  wykonane  ciągnikiem
gminnym.  Chciałby  zabrać  trzech  radnych i  na  miejscu  zadecydować  o  dalszych
pracach, które będą mogłyby zostać  wykonane już w przyszłym roku.  
-Pan  Paprocki  Tomasz  –  skoro  ciągnik  jest  garażowany  w  Gójsku  to  kierowca
mógłby uporządkować teren parkingu w tej miejscowości.  Nadal studzienka   nie
została  odpowiednio  zabezpieczona.  Przywieziona  pokrywa  przez  pracowników
powiatu jest nieodpowiednia.  
-  Wójt  Gminy-  zgromadzony  na  parkingu  gruz  zostanie  wywieziony,  przykrycie
studzienki   nie  należy  do  naszej    kompetencji  (  zadanie  powiatu),  będzie
interweniował.     
-Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny  odczytał pismo Wójta Gminy
z dnia 6.08.2012 r.  stanowiące odpowiedź na wnioski podjęte na poprzedniej sesji .
Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
Dalej odczytał pismo mieszkanki wsi Gójsk, która zwróciła się do Rady Gminy w
sprawie udzielenia pomocy finansowej na kontynuację nauki. Przewodniczący Rady
poinformował,  że  pismo  również  zostało  skierowane  do  GOPS  w  Szczutowie
(odpowiedz  stanowi  załącznik  do  protokołu  ).  Odczytana  została  również  treść
odpowiedzi w tej sprawie . Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
– Wójt  Gminy  –  poinformował,  ze  rodzinie  zainteresowanej   w  miarę
możliwości  GOPS pomaga,   zostało  przydzielone  świadczenie  pieniężne.  Dochód
wnioskowanej  przekracza  kwotę  kryterium  dochodowego  i  nie  kwalifikuje  się
świadczeń  zgodnie z ustawą pomocy społecznej. Obserwuje się, że młodzi , zdrowi
ludzie często proszą o pomoc finansową z GOPS,  nie wykazując własnej inicjatywy.
Natomiast inni, nawet osoby  starsze  dorabiają   sprzedając zebrane w lesie   grzyby i
jagody .
– Radny  -  Pan  Procki  Tomasz  –  wyraził  swoje  zdanie  na  temat  udzielania
pomocy  społecznej  –  nie  powinno  się  udzielać  pomocy  finansowej  regularnie,
ponieważ  to  uzależnia.  Lepiej  udzielać  pomocy  jednorazowej,  w  dużo  większej
wysokości.   



Do punktu 20 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  dokonał  zamknięcia  obrad  XX
Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 
Celina Szczepańska                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                         Zbigniew Kopciński 


