
Or. 0002. 11. 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 XXIII/ 2012
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 28 listopada  2012 roku .

 Protokół zawiera:
1. Uchwałę Nr XXIII/167/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 
2. Uchwałę  Nr  XXIII/168/2012  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę   z

urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2013 rok. 
3.  Uchwałę Nr XXIII/169/2012  w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i
     oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2013 rok. 



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

odbytej w dniu 28 listopada    2012 roku .
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył : Przewodniczący Rady Gminy  – Pan Zbigniew Kopciński.
Protokołowała : Celina Szczepańska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

                                                              Sesję rozpoczęto o godz.            9:05 
                                                              a zakończono     o godz.             10:45
                                                              Stan radnych                                -   15
                                                              Obecnych                                     -   15
                                                              Procent frekwencji                       -   100

Obecność radnych   i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy
obecności . 

Uchwalony porządek obrad  :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

     2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 
3. Przyjęcie protokółu z  XXII  Sesji Rady Gminy.
4. Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
    nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę  z urządzeń
    wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2013 rok . 
 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie
    ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2013 rok . 

     8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     9. Wolne wnioski. 
    10. Zakończenie obrad XXIII  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

                                                  P r z e b i e g :

Do punktu 1 porządku obrad : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński zgłosił wniosek w sprawie zmiany
proponowanego porządku obrad . Wnioskował  o wprowadzenie zmiany polegającej
na : 
 1. pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za



wodę    z  urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2013 rok „. 

  2.   pkt  7  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i
oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2013 rok „. 

Sekretarz  Gminy  wyjaśnił,  że  zmiana  tytułów  uchwał  nastąpiła  w  związku  z
zaleceniami Oddziału Prawnego Wojewody. Zalecenia wskazują aby nie uchwalać
opłaty  za  1m  ³ wody  i  ścieków  ale  zatwierdzać  taryfy  (taryfa  jest  to  opłata  za
dostarczenie 1m³ wody i odbioru 1m³ ścieków).W związku z tym zaproponowano
zmiany  w  treści  projektów  uchwał.  Uchwały  powinny  być   podejmowane   na
podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków i w związku z tym nie stanowią aktów prawa miejscowego i nie istnieje
obowiązek  publikacji  uchwał  w  wojewódzkim  dzienniku  urzędowym  .  Uchwały
powinny wejść w życie z dniem podjęcia i podlegają ogłoszeniu przez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu Gminy . Ustawa wyraźnie wskazuje, że Rada
Gminy  zatwierdza  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzenia ścieków, a nie uchwala wysokości cen i opłat za usługi komunalne
na podstawie  ustawy o gospodarce komunalnej.  

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad XXIII Sesji z uwzględnieniem w/w wniosku .
Na stan 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych ..

„Za”  przyjęciem  porządku  obrad  z  uwzględnieniem  wniosku  Przewodniczącego
Rady głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XXIII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół z XXII  Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i przed
sesją.  Radni  nie  wnieśli  uwag  do  w/w  protokołu.  Przewodniczący  Rady-  Pan
Zbigniew Kopciński  poddał pod głosowanie przyjęcie  protokółu z XXII Sesji . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 15 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z  XXII Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad :
Interpelacje składali : 
1. Radny  Pan  Stankiewicz  Jan  –  jesteśmy  właścicielami  drogi  do  jeziora  w
Szczutowie, a właścicielka posesji  sąsiadującej z drogą nadal dosadza drzewek.
Dalej pytał co z budynkiem byłego pawilonu.
2. Radny – Pan Duda Wojciech- w związku z tym, że zostały złożone dokumenty
w  sprawie  ustalenia  własności  drogi  Maluszyn  -  Modrzewie  –  Józefowo   braku
odpowiedzi,   prosił o monitowania w   tej sprawy.



Do punktu 5 porządku obrad : 
– Radny – Pan Kapuściński Jan – na poprzedniej sesji została podjęta uchwała,
że w roku 2013  pozostawiamy stawki opłat i podatków w wysokości roku 2012. W
związku z tym pytał czy nie powinniśmy uchylić tej uchwały.
 Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że nie było podjętych uchwał tylko zadecydowano
w głosowaniu o  obowiązywaniu stawek podatków i opłat z roku 2012 (stanowisko
Rady  zapisane w protokole). Podjęta została tylko uchwała w sprawie  w  obniżenia
ceny skupu żyta. W związku z tym nie ma potrzeby uchylania uchwał . 
Dalej Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński - zapytał czy są uwagi do
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku.
Radni nie zgłosili uwag . 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały,  a
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
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  XXIII/167/2012  w  sprawie  określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 6 porządku obrad : 
radny- Pan Tomasz Paprocki – zgodnie z zacytowaną ustawą zatwierdza się taryfy w
związku  z  tym  pytał  czy  istnieje  obowiązek  konsultacji  z  Radą  Gminy
proponowanych wysokości taryf. 
– Sekretarz Gminy – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków daje delegacje Radzie do zatwierdzenia taryf.  Określenie wysokości taryf
ustawa generalnie pozostawia przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, a w
przypadku  gdy  ich  nie  ma  należy  domniemywać,  że  wójtom.  Rada  może
proponowane taryfy zatwierdzić lub nie .
– Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń  wodociągowych  na
terenie  Gminy  Szczutowo  na  2013  rok.  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Kopciński – poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych. 
„Przeciw”- 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr  XXIII/168/2012 w sprawie zatwierdzenia
taryf za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2013
rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 7 porządku obrad :  
Wobec  braku  uwag  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  –  Pan  Krzysztof
Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i
oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2013. Przewodniczący Rady –



Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie.
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 XXIII/169/2012 w sprawie  zatwierdzenia
taryf za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2013.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Odpowiedzi  na  interpelacje  udzielił  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –
poinformował, ze na podstawie wyroku Sądu Gmina stała się właścicielem drogi do
jeziora w Szczutowie.  Wyrok nie określa szerokości, a więc nie wiemy czy jest to
droga    2  m  czy  5  m.  Aby  uzyskać  odpowiedź  należy  złożyć  wniosek  o
rozgraniczenie i wnieść odpowiednią opłatę. Wspomniana mieszkanka sadzi drzewka
w  tych  samych  rzędach.  Przed  kilkoma  laty  Pani  ta  wniosła  wniosek  o
rozgraniczenie, ale nie wniosła odpowiedniej opłaty i sprawę umorzono. Podkreślił,
że  obecnie  posiadamy dostęp  do jeziora,  można dojechać  samochodem.  Jeśli  jest
wola  Rady  to  podjęte  zostaną  działania  w celu  uregulowania  stanu  prawnego tej
drogi. Pawilon – odbyła się sprawa w Sądzie. Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH” w
Szczutowie  został  zobowiązany  do  przekazania  tej  nieruchomości  oraz  zwrotu
kosztów poniesionych przez gminę w wysokości 10 tys. zł . Zarząd GS”SCH” ma
możliwość odwołania się od tego wyroku w terminie 14 dni od dnia  otrzymania
odpisu wyroku , o który może  wystąpić do Sadu w terminie 7 dni od dnia podjęcia
wyroku.  Po uprawomocnienia się wyroku, w  przypadku nie przekazania budynku
należy  podjąć  działania   egzekucyjne.  W  dniu  jutrzejszym  obędzie  licytacja
nieruchomości ( „Brodzik”),  do której gmina przystąpi zgodnie z pojętą uchwałą.
Zainteresowanie zakupem tej nieruchomości  jest większe niż ogłoszoną do licytacji
drugą  nieruchomością.  Ustaleniem  własności  drogi  Józefowo-  Modrzewie  –
Maluszyn  zajmował  się  Przewodniczący  Rady  Powiatu.  Nie  wie  gdzie  zostały
przekazane  dokumenty,  jednak  myśli,  że  do  Wojewody  Mazowieckiego,  będzie
próbował  interweniować w tej sprawie.
Do punktu 9 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali :
–  Wójt Gminy –Pan Andrzej Twardowski- poinformował, że Dyrekcja Szpitala
w Sierpcu prosi  o pomoc finansową na zakup sprzętu. W m-cu styczniu  2013 r. w tej
sprawie  zostanie  zorganizowane spotkanie z  wójtami z terenu powiatu.
Wszystkie gminy mają problemy finansowe , skarbnicy z opracowaniem projektów
budżetu na przyszły rok, do których RIO wnosi wiele uwag. Podkreślił również, że
nie  wszystkie  gminy  są  jednakowo  traktowane  przez  Starostwo  Powiatowe  w
zakresie  wykonywania  inwestycji  na  drogach  powiatowych.  Podpisywane  są
porozumienia  o  wspólnym finansowaniu  50/50,  ale  do  niektórych  gmin   powiat
kieruje  więcej środków   np. do Gminy Zawidz (realizowane są  inwestycje drogowe
ze środków powiatu). Prosił Przewodniczącego Rady o interwencje w tej sprawie u
Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu. 
– Pan Dąbrowski Jan – wniósł  uwagi ustalenie punktów odbioru odpadów na



terenie gminy . Wyznaczono punkty zbiórki  w miejscowościach    Szczutowo, Gójsk,
Blinno, Podlesie. Dlaczego nie wyznaczono np. w miejscowości Agnieszkowo- jest
to duża miejscowość i posiada dobry dojazd (drogę asfaltową).
– Pan Kapuściński Jan – w rozesłanych okólnikach w miejscowości Szczutowo
podana odbiór odpadów od godz. 10-tej. Prawdopodobnie firma dokonująca odbioru
przyjechała dużo wcześniej, o godz. 9 -tej. Osoby, które przybyły  o godz. 10 -tej już
firmy  nie zastały. 
–  Wójt Gminy – firma z Płocka, która odpłatnie odbiera odpady zorganizowała
odbiór  na próbę w kilku większych miejscowościach (przybyły po 3-4 osoby).  W
przypadku małego zainteresowania nie będą realizowane dalej. W związku z tym, że
firma  musiała  posiadać  dostęp  do  energii  elektrycznej,   wyznaczono  punkty  w
miejscowościach posiadających budynki  publiczne,  w których podłączano się   do
prądu. 
– Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  pismo
skierowane do radnych Rady Gminy,  o pomoc finansową  i przeznaczeniu diety
miesięcznej na rehabilitację mieszkańca gminy . 

Pismo stanowi załącznik do protokołu .
Radni wypowiadali się na temat możliwości udzielenia pomocy. 
– Pan  Jan  Stankiewicz  –  pytał  o  możliwość  uchwalenia   podwyżek  diet  dla
sołtysów oraz   wypłacania ich   w formie miesięcznego ryczałtu, podobnie jak w
przypadku radnych . 
– Sekretarz Gminy – Pan Kaczorowski Bogdan – na podstawie obowiązującej
uchwały  każdemu sołtysowi za udział w sesji Rady przysługuje dieta w wysokości
odpowiadającej 7 – krotnej diety za dobę  z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju ustalonej dla pracowników  ( 7x23zł=161zł). W projekcie budżetu na 2013 rok
uwzględniono  wzrost  do  wysokości  210  zł  (  7x30zł=210zł).   Istniej  możliwość
prawna   wypłacania  diety  dla  sołtysów   w  formie   ryczałtów  miesięcznych.  W
sąsiednich gminach wysokości ryczałtów  są rożne i wynoszą od  100 zł do 200 zł
/m-c. Również są uchwalone sankcje za nieobecność na sesjach, naradach sołtysów. 
Przewodniczący Rady prosił radnych o wypowiedź w tej sprawie.
Po krótkiej dyskusji radni wskazali na przygotowanie projektu uchwały na przyszłą
sesję Rady Gminy i proponowali wprowadzenie miesięcznego ryczałtu dla sołtysów
w wysokości  150  zł    oraz  w  celu  wyegzekwowania  obecności  na  sesjach  oraz
naradach zaproponowanie  20 %  potrąceń  za każdą  nieobecność. 
– Pan  Pijankowski  Ryszard  –  pytał  czy  na  wykonaną  drogę  w  Białasach
przysługuje gwarancja – droga wymaga naprawy.
– Pani  Komorowska  Anna  –  zwróciła  uwagę  na  uszkodzony  chodnik  w
Szczutowie obok byłej restauracji. 
– Pan Murawski  Adam – czy zostanie  wykonany przystanek autobusowy  na
drodze Podlesie – Gójsk .
-        Pan Paprocki Tomasz – wnioskował o naprawę chodnika w Gójsku, przyczyną
ciągłego  uszkadzania jest  za wysoki zjazd na drogę . 
– Pan Dąbrowski Jan – poruszył problem zaorywania dróg  na terenie gminy,
krytykował brak kontroli w tym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy .  



– Dalej  radni  dyskutowali  nt.  możliwości  wyegzekwowania  usunięcia
posadzonych  drzewek  na  drodze  do  jeziora.  Proponowali  zawarcie  ugody  z
właścicielką  działki  sąsiadującej  z  drogą   lub  ostatecznego  uregulowania   stanu
prawnego drogi.
–  Wójt Gminy – wyjaśnił, że w projekcie budżety na rok 2013 zaplanowano 300
tys.  zł  na  regulację  prawną  dróg  gminnych.  Minął  okres  gwarancji  na  drogę   w
Białasach . W bieżącym roku wykonany został przystanek w miejscowości Karlewo,
a w Podlesiu w przyszłym roku. Ponieważ w pierwszej kolejności należy wykonać
naprawę  przepustu  na  tej  drodze.  Naprawa  chodnika  w  Szczutowie  zostanie
przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych  w Sierpcu. W sprawie drogi do jeziora
należy  działać  zgodnie  z  prawem,  jedyne  wyjście    to  uregulowanie   sprawy  w
Sądzie, w związku z tym trzeba ponieść koszty.  
Do punktu 10 porządku obrad :
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XXIII
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 

Celina Szczepańska                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                     Zbigniew Kopciński 


