
Or. 0002. 10. 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 XXII/ 2012
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 26 października  2012 roku .

 Protokół zawiera:

1. Uchwałę Nr XXII/160/2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011
na rok 2012.

2. Uchwałę  Nr  XXII/161/2012  zmieniająca  Uchwałę  Nr  XX/150/2012  Rady
Gminy Szczutowo z dnia 7 września 2012 r. 

3. Uchwałę  Nr  XXII/162/2012  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Opieki  Nad
Zabytkami na lata 2011-2014 . 

4. Uchwałę Nr XXII/163/2012 w sprawie obwodów głosowania.
5. Uchwałę  Nr XXII/164/2012 w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/24/07 Rady

Gminy  Szczutowo  z  dnia  27  lutego  2007  r.  w  sprawie  utworzenia
stowarzyszenia  pn.  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  ”Nad  Skrwą  i
Sierpienicą”.

6. Uchwałę  Nr  XXII/165/2012  w  sprawie  przyjęcia  „  Rocznego  programu
współpracy Gminy Szczutowo na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami,  o  których mowa w art.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

7. Uchwałę Nr XXII/166/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2013. 



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

odbytej w dniu 26 października   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.            10:10 
                                                              a zakończono     o godz.             11:55
                                                              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  XX i XXI  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. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011  na rok

         2012.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/150/2012 Rady Gminy
    Szczutowo z dnia 7 września 2012 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami na lata
    2011-2014.
10.Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy
     Szczutowo z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia pn. 
     Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą”. 
12.Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo na 2013 rok z
     organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3
     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
     wolontariacie”. 
13.Uchwalenie wysokości podatków, opłat lokalnych i zwolnień podatkowych na
     2013 rok:



      1) Podatku od nieruchomości;
      2) Podatku od środków transportowych;
      3) Opłaty za wodę z urządzeń wodociągowych;
      4) Opłaty za usuwanie i oczyszczanie ścieków;
14. Rozpatrzenie uchwalenia na rok 2013 wysokości:
      1) Opłaty targowej na terenie gminy.
      2) Opłaty od posiadania psów;
      3) Podatku rolnego;
      4) Podatku leśnego;
      5) Inkasa dla sołtysów.  
15.Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń  majątkowych za
     rok 2011 . 

      16.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski .
      17.Wolne wnioski . 
      18.Zakończenie obrad XXII  Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

Przebieg : 

Do punktu 1 porządku obrad : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  zapytał  czy  są  uwagi  do
proponowanego porządku obrad . 
Wobec  braku  uwag  zaproponowany  porządek  obrad  XXII  Sesji   poddał  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych (nieobecni
radni – Pan Andrzej Adam Murawski i Pan Leszek Bieńkowski  ) .

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XXII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokoły  z XX i XXI  Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i
przed sesją . Radni nie wnieśli uwag do w/w protokołów. Przewodniczący Rady- Pan
Zbigniew Kopciński   poddał  pod głosowanie  przyjęcie   protokółów z  XX i  XXI
Sesji . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 13 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 13 radnych .



„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokóły z XX  i  XXI Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad :
W trakcie realizacji tego punktu  przybył radny Pan Leszek Bieńkowski. 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i działalności między sesjami przedstawił
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski.
Na początku przedstawił pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady, Starostę i
Kierownika PCPR w Sierpcu skierowane do wszystkich jednostek samorządu oraz
przedsiębiorców na terenie powiatu w sprawie udzielenia wsparcia w wyposażeniu
Domu  Dziecka  w  Szczutowie,.   Pismo  zawiera  spis  przydanego  wyposażenia
począwszy od samochodu, a skończywszy na łyżeczkach. Każda jednostka ma swoje
kompetencje,  inwestycje,  problemy.   W przypadku  gdy  straż  nie  chciała  odebrać
budynku ze względu na duże oddalenie  hydrantu, to w ciągu 3 dni zostało wykonane
nowe ujęcie na przeciwko budynku przez naszych konserwatorów i na koszt  budżetu
gminy. Następny problem do wspólnego rozwiązania to wydzielenie w tym budynku
kotłowni.  W dniu dzisiejszym o godz.  14 -tej  spotkanie  z geodetą w tej  sprawie.
Również prosi o wsparcie finansowe  Dyrektor Szpitala  w Sierpcu oraz Dyrektor
DPS w Szczutowie.  Dyrektor  DPS w Szczutowie  dąży  do  zabezpieczenia  pełnej
obsady osób w domu pomocy i chciałby, aby było kierowanych więcej osób z gmin
powiatu sierpeckiego. 
Zadania inwestycje: 

– zostało  wykonane  boisko  w  Gójsku  wraz  z  ogrodzeniem  –  podziękował
Dyrektorowi ZSO za wykonanie ogrodzenia. 

– budowa chodnika w stronę DPS została  wykonana – pozostała  do posiania
trawa ,

– Wykonywane  są  :  budowa  wodociągu  w  Mościskach,  przepompownie  w
Szczutowie, remont budynku po byłej szkole  w Podlesiu. 

Podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na zbiorniki do selektywnej zbiórki
odpadów.  Realizacja  tego zadania  ma  się  odbyć od stycznia  do czerwca 2013 r..
Zbiorniki pozostaną własnością gminy . W związku ze zmianą ustawy o gospodarce
odpadami  odbywają  się  szkolenia  (występuje  wiele  niejasności,  nieścisłości  w
ustawie).  Kończy  się   realizacja  funduszu  sołeckiego,  pojedyncze  miejscowości
pozostały  do  realizacji.  Podziękował  sołtysom,  radnym,  mieszkańcom  za
zaangażowanie  w realizację funduszu sołeckiego. Sołtysom za rozdanie w swoich
sołectwach  decyzji w sprawie zwrotu akcyzy za zakupione paliwo .
Kończy  się  kontrola  realizowana  przez  zespół  kontrolny  RIO  w  Warszawie.  W
wyniku  złożonego  pisma  do  Prezesa  RIO w Warszawie  przez  Przewodniczącego
Rady informującego o nieprawidłowościach w b.r.  ,   została  przedłużona o jeden
miesiąc. W dniu 29.10.2012 r. o godz. 9 -tej odbędzie się podsumowanie kontroli , na
które zaprosił Przewodniczącego Rady . Na następnej sesji przedstawiony  zostanie
protokół oraz ewentualne  zalecenia pokontrolne. 
12 października 2012 r. odbyła się rozprawa   w Sądzie dot. pawilonu w Szczutowie .
Następna  odbędzie  się  w  dniu  21  listopada  b.r.  W  terminie  7  dni  musieliśmy
dostarczyć dodatkowe oryginalne dokumenty między innymi z ewidencji gruntów. W



rozprawie  uczestniczył  Prezes  GS”SCH”  w  Szczutowie,  który  również  w  tym
terminie  mógł  dostarczyć  oryginalne  dokumenty  świadczące  o  ich  własności.  W
związku z tym, że na dzisiejszej sesji  Rada będzie podejmować uchwały w sprawie
wysokości opłat podatków na rok 2013 to należy pamiętać o tym, że  są wydatki
związane  z  awariami,  realizacjami  inwestycji  itp.  Podkreślił,  że  na  posiedzenia
Komisji  powinni  zostać  zapraszani  pracownicy  merytoryczni  z  poszczególnych
referatów, którzy wyjaśnili  by wiele spraw.    Referat   Rolnictwa i  Infrastruktury
Gminy  wraz  z  konserwatorami  dokonali  symulacji  kosztów  za  9  m-cy  b.r.  i
zaplanowali  zadania  konieczne  do  wykonania  oraz  środki   na  rok  2013.  Dobrze
byłoby, aby te informacje przedstawili radnym. Przyłącza wodociągowe na osiedlu w
Szczutowie są wykonane 30 lat temu  w rurach metalowych i stąd podczas awarii
następuje wymiana przyłącza oraz zasuwy do każdej posesji. Związane z tym koszty :
koszt  materiałów 500  zł  +  robocizna.  W każdej  chwili  może  nastąpić  awaria  w
następnych posesjach. Podczas występujących awarii  zostaje   zakręcana woda na
całym  osiedlu,  ponieważ  pojedyncze  zasuwy  nie  działają.  Opłacalność  budowy
wodociągów jest następująca :    za przebieg  sieci wodociągowej  w Mościskach
Nadleśnictwu,  Dyrekcji Dróg Krajowych i Zarządowi Dróg Powiatowych będziemy
płacić ok. 1500 zł rocznie,  ( opłata będzie wzrastać),  a  wpływy za   wodę będą
wynosić ok. 300- 400  zł. Nie kwestionuje potrzeby wykonania wodociągu dla tych
mieszkańców ale trzeba wiedzieć, że są  koszty z tym związane. Nie jest prawdą, że
wszystkie stawki podatków corocznie są podwyższane.  Z wypowiedzi  pracownika
wynika, że jedna ze stawek nie była  podwyższana od 2007 roku .  Uchwalając stawki
podatkowe należy o takich rzeczach pamiętać.   
Radni nie wnieśli  uwag do przedstawionej informacji .
Do punktu 5 porządku obrad : 
Informację  o  działalności  Urzędu  Gminy  w  okresie  między  sesjami  przedstawił
Sekretarz  Gminy  –  Pan  Bogdan  Kaczorowski.  Między  innymi  poinformował  :
Wszystkie gminy w Polsce działają na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym . Artykuł 7 tej ustawy określa katalog  zadań własnych gminy,
Art. 18  właściwości rady gminy, natomiast art.33 brzmi”wójt wykonuje zadania przy
pomocy urzędu gminy” i dalej „organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy
określa regulamin organizacyjny”, nadany prze wójta w drodze zarządzenia. Sprawy,
którymi zajmuje się urząd można sklasyfikować następująco:

– sprawy publiczne ( oświata, drogi, opieka zdrowotna, zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie ścieków  itp. )  ,

– sprawy o charakterze indywidualnym dot.  zagospodarowania przestrzennego
gminy,  ochrony  przyrody,  zatwierdzania  podziału  nieruchomości,  ewidencji
działalności  gospodarczej,  opłat  za  korzystanie  ze środowiska,  zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, opodatkowania nieruchomości i wydawania
zaświadczeń  dla różnych instytucji , ewidencji ludności itp.
Na przestrzeni tych dwóch miesięcy urząd rozstrzygał sprawy z zakresu :

– zwrotu podatku akcyzowego – złożono 304 wnioski wymagających wszczęcia
postępowania  administracyjnego  i  zakończenia  wydaniem    decyzji
ostatecznej,



– stypendium socjalnych dla uczniów – 286 wniosków  j.w.,
– wydawania warunków zabudowy i lokalizacji  inwestycji  celu publicznego –

wpłynęło 10 wniosków , wydanych decyzji 7 . 
– ochrony  przyrody  –  wpłynęło  12  wniosków  na  wycięcie  drzew,   zostaną

wydane decyzje administracyjne w ciągu jednego miesiąca .
12 października 2012 r. zakończyła prace grupa  6 bezrobotnych i zostały wykonane
czynności kadrowe związane z ich odejściem.
Na wniosek Urzędu Gminy złożony do PUP  od 19 września b.r. do 19 stycznia 2013
r.  odbywa staż 4 bezrobotnych .
Na  bieżąco  są  prowadzone  czynności  związane  z  obsługą  finansowo  -  księgową
urzędu i szkół na terenie gminy. 
W dniu 19.10 2012 r. odbyło się wręczenie medali nadanych przez Prezydenta RP za
długoletnie  pożycie  małżeńskie.   Siedem   par  małżeńskich  uczestniczyło  w
zorganizowanej uroczystości przez Kierownika USC.
Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji .
W punkcie tym Kierownik Posterunku Policji w Rościszewie przekazał ustnie i na
piśmie  apel  Komendy Powiatowej  Policji  w Sierpcu  dot.  wspólnych działań   w
zakresie  zatrzymania  sprawców  włamań  i  kradzieży  oraz   odpowiedniego
zabezpieczania wartościowych rzeczy, paliwa i narzędzi na terenie posesji,  z prośbą
do sołtysów  o przekazanie mieszkańcom swoich sołectw. 
Do punktu 6 porządku obrad ;
Interpelacje złożyli : 
– radny – Pan Paprocki Tomasz – zakończyły się kontrole przez powołane dwie
komisje  sprawy   zostały  skierowane   do  Rzecznika  Dyscypliny  Finansów
Publicznych. W związku z tym pytał czy obydwie sprawy i w jakiej formie zostały
skierowane  (  czy  były  to  protokoły  z  załącznikami)   oraz  jaki  jest  skutek  tych
zgłoszeń.
W związku z tym, że gmina nasza znajduje się w strefie chronionego krajobrazu,
jakie działania są podejmowane w zakresie odnowienia zadrzewień  przydrożnych.   
Dalej pytał czy coś się zmieniło w sprawie oferty Banku Żywności w Płocku . 
– Radny – Pan Kapuściński Jerzy – stwierdził, że prawidłowo i bardzo dobrze
wykonano  chodnik  oraz  zamontowano  piękne   ławeczki  przy  ulicy  3-Maja  w
Szczutowie . Zastrzeżenie budzi obsianie skarp rowów trawą. Posiano trawy bardzo
dużo ale nie została przegrabiona i zasypana ziemią. Przy tej pogodzie nie będzie
rosła tam gdzie trzeba tylko na chodniku. Uważa, że od firmy należy wyegzekwować,
dokonanie przegrabienia i zasypania nasion ziemią.
– Radny  –  Pan  Jan  Stankiewicz  –  przypomnieć,  aby  Starosto  Powiatowe
zaplanowało na rok 2013 wykonanie zatoczki dla autobusów w miejscowości Cisse.
– Radny-  Pan  Leszek  Bieńkowski  –  wnioskował  o  ponaglenie  wykonania
naprawy drogi powiatowej Blinno Likiec. 
Do punktu 7 porządku obrad :   
Wobec  braku  uwag  do  proponowanych  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2012
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  14 radnych.
 „Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0. 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXII/160/2012  zmieniającą  Uchwałę
budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 8 porządku obrad:
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał  projekt  uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XX/150/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 września
2012 r. . 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały . 
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 XXII/161/2012 zmieniająca Uchwałę 
Nr XX/150/ 2012  Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 września 2012 r. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 9 porządku obrad : 
Rada nie wniosła uwag do projektu Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2011-
2014.  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt
uchwały, a Przewodniczący Rady – pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 14 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało- 14 radnych. 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0. 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXII/162/2012  w  sprawie  przyjęcia
Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2011-2014. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 10 porządku obrad :
Projekt  uchwały  w  sprawie  obwodów  głosowania  odczytał  Wiceprzewodniczący
Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady – pan Zbigniew Kopciński  poddał pod
głosowanie. 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych . 
„Przeciw”- 0. 
„Wstrzymało się od głosu” - 1 radny. 
Rad  Gminy  większością  głosów podjęła  Uchwałę  Nr XXII/163/2012 w sprawie
obwodów głosowania. 
Uchwała wraz z załącznikami  stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 11 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poinformował  :  w  związku  z
rezygnacją  Pana Dariusza Lazarowskiego w projekcie  uchwały  proponuje się   na
reprezentanta naszej gminy w Stowarzyszeniu LOT „Nad Skrwą i Sierpienicą”  Pana
Bogdana Kaczorowskiego- Sekretarza Gminy . 
Rada nie wniosła uwag, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof
Ratuszny odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński
poddał pod głosowanie. 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Wstrzymało się od głosu- 0. 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/164/2012 w sprawie zmiany uchwały
Nr  IV/24/07  Rady  Gminy  Szczutowo  z  dnia  27  lutego  2007  r.  w  sprawie
utworzenia stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna”Nad Skrwą i
Sierpienicą”.    
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 12 porządku obrad : 
Nie wniesiono uwag do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo
na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały, a
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu  14 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało -14 radnych .
„Przeciw”- 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0. 
Rada  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  Nr  XX/165/  2012  w  sprawie  przyjęcia
„  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Szczutowo  na  2013  rok  z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Po  realizacji  powyższego  punktu  Przewodniczący  Rady  zarządził  10  minutową
przerwę w obrad ach. 
Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  wznowił  obrady  i  przystąpił  do  realizacji
kolejnych punktów porządku obrad .   
Do punktu 13 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady poinformował, że  opinie w sprawie wysokości podatków i
opłat  lokalnych  i  zwolnień  podatkowych  na  2013  rok  wszystkich  komisji  były
jednoznaczne.  W związku   z  tym w pierwszej  kolejności  podda  pod  głosowanie
stawki  podatków zaproponowane  przez  komisje.  W przypadku  zadecydowania  w
wyniku głosowania o obowiązujących stawkach podatków i opłat z roku 2012 nie
będą podejmowane  uchwały – obowiązywać dalej  będą dotychczasowe. 
Ad.1)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości  oraz zwolnień od tego podatku – wszystkie  Komisje  proponowały
wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz zwolnienia  z roku 2012.



Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  propozycje Komisji  poddał pod
głosowanie.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.
„Za” głosowało 12 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 2 radnych. 
Większością głosów Rada Gminy zadecydował, że w 2013 roku obowiązywać będą
stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z roku 2012. 
Ad.2)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
środków transportowych    - opinia wszystkich komisji-  stawki podatku pozostawić
na poziomie roku 2012. 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  wniosek  komisji  poddał  pod
głosowanie. 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.
„Za” głosowało 14 radnych.
„Przeciw” - 0. 
„Wstrzymało się od głosu” - 0. 
Rad  Gminy  jednogłośnie  zadecydowała  o  obowiązywaniu  w  roku  2013  stawek
podatku od środków transportowych z roku 2012. 
Ad. 3) 
Do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  wodę  z  urządzeń
wodociągowych  na  terenie  Gminy  Szczutowo-  wszystkie  Komisje  proponowały
opłatę  za  pobór  wody w wysokości  roku 2012 (1,90 zł  netto  +  VAT/1 m³)  bez
wprowadzenia miesięcznej stałej opłaty dla odbiorców wody w kwocie 1,50 zł netto
plus VAT.
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński opinię poddał pod głosowanie. 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 
„Za” głosowało – 12 radnych.
 „Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu”-2 radnych. 
Rad  Gminy  większością  głosów  na  2013  rok  przyjęła  stawkę  opłaty  za  wodę  z
urządzeń wodociągowych w wysokości roku 2012 . 
Ad.4) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości  opłat  za usuwanie i  oczyszczanie
ścieków  na  trenie  Gminy  Szczutowo  –  opinia  wszystkich  Komisji,  pozostawić
wysokość opłat za usuwanie i oczyszczanie ścieków na poziomie   roku 2012.
Przewodniczący  Rady  –  Pan Zbigniew Kopciński  –powyższą  opinię   poddał  pod
głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.
„Za” głosowało – 12 radnych .  
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 2 radnych . 
Rada  Gminy  większością  głosów  uchwaliła,  opłaty  za  usuwanie  i  oczyszczanie
ścieków na 2013 r. w wysokości  obowiązujących  w roku 2012. 



Do punktu 14 porządku obrad :
Ad.1),2),5)  Wiceprzewodniczący  Rady   –  Pan  Krzysztof  Ratuszny   odczytał
propozycję  Wójta  Gminy  –  Pana  Andrzeja  Twardowskiego  w  sprawie  :
-pozostawienia  inkasa  dla  inkasentów  (  sołtysów  )  należności  pieniężnych
pobieranych w formie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na poziomie roku
bieżącego – 10 % od zainkasowanych kwot, - nie wprowadzania opłaty od posiadania
psa,- pozostawienia dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 10 zł i inkasa za jej
pobór na poziomie 15 % . 
Pismo Wójta Gminy w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. 
Wobec  tego,  że  opinie  Komisji  Rady  są  zbieżne  ze  stanowiskiem  Wójta,
Przewodniczący Rady w/w propozycje poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 11 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 3 radnych . 
Większością  głosów Rada Gminy  postanowiła  :pozostawić  inkaso dla  inkasentów
(sołtysów) należności pieniężnych pobieranych w formie podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości na poziomie roku bieżącego -10 % od zainkasowanych kwot ;  nie
wprowadzać opłaty od posiadania psa ; pozostawić dzienną stawkę opłaty targowej w
kwocie 10 zł i inkasa za jej pobór na poziomie 15 % .
Ad  3)Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wszystkie  Komisje  zaopiniowały
obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 75,86 zł za 1
dt  do  kwoty  45  zł  /  1  dt.  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzystof  Ratuszny
odczytał  projekt  uchwały  w  tej  sprawie.  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Kopciński – poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało-11 radnych .
„Przeciw” - 0. 
„Wstrzymało się od głosu”- 3 radnych . 
Większością głosów Rada podjęła Uchwałę Nr XXII/166/2012 w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Ad  4)W  związku  z  opinią  wszystkich  Komisji  w  sprawie  nie  obniżenia  ceny
sprzedażny drewna do celów wymiaru podatku leśnego ogłoszonej w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie
średniej  ceny  sprzedaży  drewna  obliczonej  według  ceny  drewna  uzyskanej  przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. Z 2012 r., poz.788 z dnia 24
października w kwocie 186,42 zł za 1 m  ³, Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew
Kopciński poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” przyjęciem  głosowało -11 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 3 radnych . 
Rada  większością  głosów  postanowiła,  że  cena  sprzedażny  drewna  do  celów
wymiaru  podatku  leśnego  ogłoszona  w  Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu



Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.  w sprawie średniej  ceny sprzedaży
drewna obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2012 r.  (M.P. z 2012 r.,  poz.788 z dnia 24 października 2012 r.)  w
kwocie 186,42 zł za 1 m ³stanowić będzie podstawę do obliczania podatku leśnego w
2013 roku . 
Do punktu 15 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny kolejno odczytał informację o
wynikach oświadczeń majątkowych :  Przewodniczącego Rady Gminy Szczutowo,
Wójta Gminy Szczutowo, Wojewody Mazowieckiego . 
Informacje stanowią załączniki do protokołu . 
Do punktu 16 porządku obrad :
Odpowiedzi na interpelacje udzielili:

– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski -wyniki kontroli  obydwu zespołów
kontrolnych,  protokoły  i  inne  dokumenty  zostały  przesłane  do  Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych. W poniedziałek wpłynęła  informacja,  z
której wynika, że należy złożyć  dodatkowe dokumenty,  dostarczyć oryginały
dokumentów lub dokonać potwierdzenia za zgodność z oryginałem. 
Sprawa posianej trawy obok chodnika na ulicy 3 Maja w Szczutowie zostanie
przekazana  wykonawcy.   Wnioski  dot.  budowy  zatoczki  autobusowej  w
miejscowości  Cisse  oraz  naprawy  drogi  w  Blinnie  zostaną  przekazane  do
powiatu. 
Dalej  poinformował,  że  sprawa  usunięcia  zadrzewienia  na  drodze  w
miejscowości  Białasy  została przekazana do powiatu, wycięte zostały krzaki
na skrzyżowaniu w Białasach. Pod znakiem zapytania istnieje budowa drogi
powiatowej  w Mościskach w b.r. . Ogłoszony został drugi przetarg , ponieważ
pierwszy przetarg został unieważniony z braku zabezpieczenia finansowego .  
Rozprowadzaniem  darów  wśród  mieszkańców  naszej  gminy  z  Banku
Żywności powinno się zająć powołane do tego celu stowarzyszenie.  Udział
stowarzyszeniu wiąże się z pracą oraz  odpowiedzialnością,  a działalność z
kosztami.   Urząd  Gminy  nie  może  bezpośrednio  uczestniczyć  w  tej
działalności, mógłby  jedynie wesprzeć stowarzyszenie od strony prawnej oraz
zapewnić  transport  darów.  Szkoły  również  nie  były  zainteresowane  tym
tematem . 

– Pan Jan Dąbrowski – pytał dlaczego Stowarzyszenie „Serce-Sercu” na terenie
naszej  gminy  nie  rozprowadza  darów  .  W  innych  gminach  mieszkańcy
otrzymują  różnorodne  artykuły  spożywcze.  Dalej  mówił,  wykonuje  się
przyłącza w Szczutowie, a kto będzie wykonywał w Agnieszkowie.

– Wójt  Gminy  –  z  wypowiedzi  radnych  wywnioskował,  że  Rada  nie  jest
zainteresowana  współpracą  z  tym  Stowarzyszeniem  tylko  z  Bankiem
Żywności. Skoro jest taka wola Rady to nawiąże kontakt ze Stowarzyszeniem
„Serce-Sercu” i ich przedstawicieli umówi na spotkanie z kilkoma radnymi.
GOPS sporządziłby  listy  osób,  którym przysługiwałyby dary  oraz  pokryłby
koszt ich transportu.
Wyjaśnił,  że  Blizno  i  Szczutowo  to  jedne  z  pierwszych  miejscowości,  w
których został  wykonany  wodociąg,  istniejące   metalowe rury  powinno się



sukcesywnie  wymieniać.  W Agnieszkowie  chodzi  o  inwestycje,  nie  wolno
wykonywać przyłączy przy inwestycjach .Gmina wykonuje sieć główną ,  a
przyłącza  mieszkańcy w własnym zakresie ( jak w miejscowości Mościska).
W  wydawanych  decyzjach  o  warunkach  zabudowy  wnioskodawcę
zobowiązuje  jest  do   wykonania  przyłącza  i  przekazania  go  gminie  jako
właścicielowi sieci wodociągowej.  Przyłącze do wodomierza jest własnością
gminy,  która odpowiada za jego stan techniczny .  
-  Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – wyjaśnił w sprawie realizacji
zapisów w decyzjach  dot.  nasadzeń  drzew .  Wystąpiono  do  Zarządu  Dróg
Powiatowych  oraz  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  o  informację   o  stopniu
wykonania  warunków  wydawanych  decyzji  .  Otrzymaliśmy  informację
zwrotną z której wynika, że podmioty wywiązały się z zaleceń zawartych w
decyzjach. Poinformowano o gatunkach drzew, ilości  i miejscu posadzenia. 

– Pan Paprocki Tomasz – wyjaśnił, że chodziło mu o drogi gminne. 
– Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że nie każda decyzja zobowiązywała do nasadzeń.

Organ wydający decyzje może ale nie musi zobowiązać do nowych  nasadzeń.
– Pan Jan Kapuściński – zwrócił uwagę, że przy drogach powiatowych zostały

posadzone  piękne  drzewka,  które  nie  zostały  zabezpieczone  siatką   przed
zniszczeniem.

– Pan Dąbrowski Jan – pytał, jakie wnioski były składane na dotację i ile z tego
tytułu wpłynęło środków do budżetu gminy oraz zwrócił uwagę na dużą liczbę
poprawek złożonych wniosków i w związku  z tym kilkakrotnych  wyjazdów
do Warszawy .  

– Wójt Gminy – należałoby sporządzić wykaz złożonych wniosków o środki.
Wcześniej  mówił,  że  między  innymi  z  pozyskanych  środków  zakupione
zostały pojemniki na odpady komunalne – koszt 100 tys. zł . Składane były
również  wnioski  do  Urzędu  Marszałkowskiego  na  budowę  przydomowych
oczyszczalni  ścieków  w  latach  2009-2010.  Kilka  oczyszczalni  zostało
wykonanych  w  miejscowości  Podlesie  .  Gdybyśmy  posiadali  wykonanych
więcej projektów można byłoby złożyć więcej wniosków z i otrzymać więcej
środków.   Wójt  Gminy  –  potwierdził,  że  złożony  wniosek  dot.  pozyskania
środków ( drobne kwoty ) na wykonania strony internetowej zawierał błędy
banalne ( w 10 punktach). Wniosek został odwieziony w poniedziałek,  a w
środę  wpłynęła  informacja  dot.  poprawek  .   Wniosek  został  poprawiony  i
ponownie złożony . 

– Sekretarz Gminy –  często tego typu  błędów nie da się uniknąć .  W ośrodkach
przyjmujących wnioski jest duża rotacja pracowników   i ich wymagania oraz
stanowiska są różne . Musimy się przystosować do ich uwag . Podkreślił, że są
to  szczegóły,  które  nienależną  do  kompetencji  Rady  .  Wnioski  zostały
poprawione bez ponoszenia kosztów. 

Do punktu 17 porządku obrad : 
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski w związku z wcześniejszymi ustaleniami
prosił Radę   o   wskazanie wysokości   ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze
przetargu działki Nr 29/1 w Gójsku.



Przewodniczącego Rady – Pan Zbigniew Kopciński  prosił o zgłaszanie   propozycji.
Radny  Pan  Paprocki  Tomasz  –  proponował  wysokość  ceny  wywoławczej  w
wysokości 19 tys. zł , a Przewodniczący Rady w wysokości 20 tys. zł .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję 20 tys. zł .
„Za” głosowało 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie  ustaliła   cenę wywoławczą dla   sprzedażny działki  Nr  29/1 w
Gójsku w wysokości 20 tys. zł .
Pan Paprocki Tomasz – zgłosił  propozycję w ramach oszczędności   zastosowania
przerwy nocnej w oświetleniu ulicznym na terenie gminy.
Do  powyższej  propozycji  ustosunkował  się  Wójt  Gminy  twierdząc,  ze  byłoby
zasadne posunięcie, ale w tej chwili nie możliwe do realizacji ze względu na to, że w
miesiącu marcu b.r. z Zakładem Energetycznym ENERGA  została podpisana umowa
na  1  rok.  Podkreślił,  że  w  niektórych  miejscowościach  nie  byłoby  zasadne
wyłączanie oświetlenia np. w Gójsku. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paprocki Tomasz -  w związku z planowaną
kontrolą  z  zakresu  realizacji  funduszu  sołeckiego  prosił  sołtysów  o  zgłaszania
wniosków   o   przeprowadzenie  kontroli  w  ich  sołectwach.  Zgłaszać  można  do
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub  do Biura Rady . Apelował do  radnych o
dobrowolne wpłaty, jako pomoc dla Pana Dylewskiego. 
Na  prośbę  radnego  Pana  Bieńkowskiego  Leszka,Wójt  Gminy  poinformował  o
możliwość  realizacji  szamb ekologicznych.  W tej  sprawie  odbyło się  spotkanie  z
firmą,  na  które  przybyło  dość  dużo  zainteresowanych  mieszkańców  gminy.  W
przypadku  chętnych  20  osób  będą   rozważane  dalsze  procedury.  Przypuszczalny
koszt materiałów na budowę oczyszczalni ok. 3,5 tys. zł . Firma zobowiązuje się do
przeprowadzenia szkoleń.
Do punktu 18 porządku obrad :   
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XXII
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 

Celina Szczepańska                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                     Zbigniew Kopciński 




