
Or. 0002. 12. 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 XXIV/ 2012
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 28 grudnia   2012 roku .

Protokół zawiera:
1. Uchwałę Nr XXIV/170/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie gminy Szczutowo. 
2. Uchwałę Nr XXIV/171/ 2012 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
3.   Uchwałę Nr XXIV/ 172/ 2012  w sprawie określenia szczegółowego
      sposobu  i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów
      komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
       odpadów .  
4.   Uchwałę Nr XXIV/173/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
      trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.   Uchwałę Nr XXIV/174/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o
      wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
      przez właścicieli nieruchomości.
6.   Uchwałę Nr XXIV/175/2012 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji
      określonej w decyzji o warunkach zabudowy w obszarze Zespołu
      Przyrodniczo-Krajobrazowego .
7.   Uchwałę Nr XXIV/176/2012  w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji
      określonej w decyzji o warunkach zabudowy w obszarze Zespołu
      Przyrodniczo-Krajobrazowego .  
8.   Uchwałę Nr XXIV/177/2012 w sprawie wysokości stawek opłat za
       zajęcie pasa drogowego  dróg gminnych.
9.   UchwałęNr XXIV/178/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
      Finansowej Gminy Szczutowo. 
10. Uchwałę Nr XXIV/179/2012 zmieniająca uchwałę budżetową Nr
       XII/104/2011 na rok 2012.
11.  Uchwałę Nr XXIV/180/2012 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich
       przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie
       przysługiwała dieta oraz ustalenia wysokości tej diety.
12.  Uchwałę Nr XXIV/181/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do
       sprzedaży.
13.  Uchwałę Nr XXIV/182/2012 w sprawie  wyrażenia zgody na
       przedłużenie umowy dzierżawy.    



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

odbytej w dniu 28 grudnia    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.             12:45
                                                              Stan radnych                                -   15
                                                              Obecnych                                     -   15
                                                              Procent frekwencji                       -   100

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

Uchwalony  porządek obrad :

      1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

     2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 
3. Przyjęcie protokółu z  XXIII  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. Zapoznanie z treścią wystąpienia pokontrolnego RIO  w Warszawie z dnia
     22.11.2012 r. . 
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo w roku
     szkolnym 2011/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
     porządku na terenie gminy Szczutowo .     
10.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
     gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
     świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
     nieruchomości i zagospodarowania odpadów.
 12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
      uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
       za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela



      nieruchomości.  
 14.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji określonej w
      decyzji o warunkach zabudowy w obszarze Zespołu Przyrodniczo-
      Krajobrazowego.
 15.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji określonej w
      decyzji o warunkach zabudowy w obszarze Zespołu Przyrodniczo-
      Krajobrazowego.   
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
      drogowego dróg gminnych. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
      Gminy Szczutowo.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XII/104/2011 na rok
      2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu
      organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz
      ustalenia wysokości tej diety. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
21  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
      dzierżawy.
22. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok . 

     23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
      24. Wolne wnioski. 
      25. Zakończenie obrad XXIV  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

P r z e b i e g :

Do punktu 1 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński - dokonał otwarcia XXIV Sesji Rady
Gminy Szczutowo. Przywitał przybyłych wg listy obecności,   zaproszonych gości
oraz  radnych i sołtysów.  Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady XXIV
Sesji  są  prawomocne.  W  punkcie  tym  udzielił  głosu  Przewodniczącemu  Rady
Powiatu – Panu Juliuszowi Gorzkoś- zarekomendował przekazane wydanie specjalne
Biuletynu Informacyjnego Rady i Zarządu Powiatu Sierpeckiego Nr 3/2012 –   oraz
złożył  radnym  sołtysom  i  kierownikom  jednostek  oraz  za  ich  pośrednictwem
wszystkim mieszkańcom  Gminy życzenia na nadchodzący 2013 rok.   Ze względu
na odbywającą się sesję Rady Powiatu w dniu dzisiejszym opuścił salę obrad, życząc
owocnych obrad i podejmowania mądrych i rozsądnych decyzji.     

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński zgłosił wniosek w sprawie zmiany
proponowanego porządku obrad . Wnioskował  o : 
– wprowadzenie  punktu w brzemieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo”,
– wykreślenie  z  porządku  obrad  punktów  14  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie
utworzenia  straży  gminnej  i  nadania  statutu”,  pkt  15  „Uchwalenie  Gminnego
Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”,



punktu 16 „Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013
rok”.  Punkty  powyższe  zostaną  rozpatrzone  na  następnej  sesji,  budżetowej  w
miesiącu styczniu 2013 r. 
-  Pan Jerzy Kapuściński  –  stwierdził  :  na posiedzeniu  Komisji  argumentował,  że
powołanie straży gminnej jest nieuzasadnione i jest przeciwny  zdejmowaniu tego
punktu z porządku obrad . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  uchwalenie  porządku  obrad  z
proponowanymi zmianami poddał pod głosowanie Rady . 
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„ZA” głosowało 14 radnych.
„Przeciw” - 1 radny . 
Wstrzymało się od głosu – 0 . 
Bezwzględna większością głosów, Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXIV Sesji
z uwzględnieniem proponowanych zmian . 
Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy był wyłożony 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 XXIII 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  XXIII Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad :
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i działalności między sesjami przedstawił
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski.
Między innymi poinformował : 
W  ostatnim  czasie  gmina  podpisała  umowę  z  Urzędem  Marszałkowskim
Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie  na  otrzymanie  dotacji  w  wysokości
ponad 1mln.zł . Dofinansowanie do  wysokości 70 % realizacji zadania tj. budowy
wodociągów  w  miejscowościach   Mościska,  Białasy,  Słupia  i  przebudowy
przepompowni  w  Szczutowie  i  kanalizacji  w  Gójsku.  Powyższe  inwestycje
realizowane będą w przyszłym roku. Zakończono realizację inwestycji rozpoczętych
w  tym roku  :  budowę  wodociągu  w  Mościskach  ,  rozbudowę  przepompowni  w
Szczutowie,  remont  budynku w Podlesiu.  Realizacja funduszu sołeckiego dobiega
końca,  spływają  ostatnie  faktury.  Do  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu
wystosowano pismo   przekazujące  zgłoszone interpelacje przez  radnych dot. drogi
Maluszyn  –  Modrzewie-  Józefowo,  naprawy  chodników w Szczutowie  i  Gójsku,
wycinki  zakrzaczenia  w  miejscowościach  Maluszyn,  Białasy,  budowy  zatoczki
autobusowej  w  miejscowości  Cisse.   Wpłynęła  odpowiedź  odnośnie  realizacji
zatoczki  w  Cissach,  z  braku  środków  nie  będzie  realizowana  inwestycja.  Został
rozstrzygnięty  przetarg  na  dostawę  oleju  opałowego.  Rozstrzygnięto   sprawę
budynku   będącego  własnością  GS  („Brodzik)  .  Do  przetargu  stanęło  czterech
uczestników, gmina licytowała do zabezpieczonej kwoty w wysokości 100 tys. zł i



przegrała  z  osobą  prywatną.  Będą  czynione  rozmowy  z  nowym właścicielem w
zakresie  realizacji  planowanej  inwestycji  budowy pomostów nad jeziorem.  Do 3
stycznia  2013  r.  zostanie   zakończona   sprawa  przejęcia  pawilonu  od  Prezesa
GS”CH” w Szczutowie. Zostanie powołana Komisja, która przejmie nieruchomość,
klucze.   Rada  Gminy   zadecyduje  o  dalszych  losach  nieruchomości.  W  dniu
wczorajszym podsumowano realizację projektu unijnego realizowanego przez GOPS.
Kilkanaście osób, które korzystają z pomocy społecznej z terenu gminy skorzystało z
różnorodnych  szkoleń. Projekt dalej będzie realizowany w latach 2013 – 2014. Wójt
Gminy ustosunkował się do podjętej decyzji  Rady  dot.  przesunięcia rozpatrzenia
powołania  straży  gminnej  na  następną  sesję.  Głównym  celem  powołanie  straży
gminnej  jest  pozyskanie  dodatkowych   środków  do   budżetu  gminy.  Z
przeprowadzonych  z rozmów z innymi gminami, które już wcześniej podjęły takie
działania i mają ustawione na drogach radary wynika, że  stanowi to  wysoki dochód
dla gminy. W kompetencji Rady jest  powołanie  straży gminnej, można powołać na
jeden rok- na próbę. W każdej chwili Rada może odwołać straż gminną. Głównym
zadaniem pracownika straży gminnej byłaby obsługa ustawionych radarów na drodze
krajowej nr 10 , a  w dalszej kolejności utrzymanie porządku na terenie gminy.
Informacja została przyjęta bez uwag. 
Do punktu 5 porządku obrad : 
Informację  o  działalności  Urzędu  Gminy  w  okresie  między  sesjami  przedstawił
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski. W omawianym  okresie  w  zakresie
realizacji spraw publicznych Urząd Gminy zajmował się następującymi działaniami:
– Prowadzono negocjacje i zlecono firmie Komlexpoż  sporządzenie instrukcji
bezpieczeństwa  pożarowego  dla  obiektu   zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych za kwotę 1200 zł.
– Prowadzono działania  dot.  zabezpieczenia  dostępu do przepisów prawnych.
Wybrano firmę Wolters Kluwer właściciela  programu Lex, z której usług dotychczas
UG korzystał. W wyniku negocjacji rozszerzył usługę na 8 jednocześnie dostępnych
stanowisk ( dotychczas  3 stanowiska ) za cenę usługi rocznej 3.565 zł.   
– Były prowadzone postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o
warunkach  zabudowy .  W związku  z  tym,  że  nie  posiadamy miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego,  to  każda  inwestycja  wymaga postępowania   w
oparciu o decyzję w sprawie warunków zabudowy. Wniosek do UG składny jest wraz
z wymaganymi załącznikami . Projekt decyzji przygotowuje urbanista, który kieruje
się przepisami prawa. Generalnie na treść decyzji Urząd nie ma wpływu.  Dobrze  jak
jest decyzja pozytywna. W przypadku negatywnych decyzji pojawiają się przypadki
odwołań.  Zaobserwuje    się  negatywne  zjawisko,  że  dana  osoba  godzi  się  z
warunkami  określonymi  w  decyzji,  a  zaczyna  podważać  tryb  postępowania  np.
przewlekłość postępowania .
–  Trwa proces  przekazywania  dokumentacji  do  archiwum zakładowego -  na
podstawie Instrukcji Kancelaryjnej
– Odbyły się dwa spotkania z pracownikami UG, na których omówiono wyniki
przeprowadzonej  kontroli  przez  RIO  i  sprawy   związane  z  tworzeniem projektu
budżetu na 2013 rok oraz  współpracy między stanowiskami . 



– Dotychczas osady z oczyszczalni ścieków były przekazywane za odpłatnością
na  wysypisko.  Udało  się  zakończyć  postępowanie  w  sprawie  sposobu
zagospodarowania  odpadów.  W  wyniku   wykonanych   badań   laboratoryjnych
osadów  i  próbek  gleby,  została  wydana  decyzja  przez  Starostę  zezwalająca  na
wywożenie  odpadów  na  gruntu  rolne.  Przyczyni  się   do  znacznej  oszczędności
finansowej związanej z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. 
– Został  zakończony  proces  udzielania  pełnomocnictw  oraz  dostępu  dla
Dyrektorów Szkół i pracownika ds. oświaty do Systemu Informacji Oświatowej, w
którym zawarte są wszystkie dane dot. szkół, bazy lokalowej, wyposażenia,  kadry
pedagogicznej itp. 
– W  dalszym  ciągu  trwa  proces  rejestracji  działalności  gospodarczych  w
systemie  CEIDG t.j.   rejestracji  nowych  podmiotów  gospodarczych  i  ich  zmian,
wprowadzania różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, które posiadają koncesje,
pozwolenia  oraz  dokonywany  jest   wpis  przedsiębiorstw  do  rejestru  działalności
regulowanej.
– Przygotowano  dokumenty  dot.  kwalifikacji  wojskowej,  która  odbędzie  w
styczniu przyszłego roku .    
– Trwa bardzo pracochłonny proces  komunalizacji dróg gminnych. 
– W Rozporządzeniu Rady Ministrów została podana informacja  dot.  stawki
zwrotu podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji  rolniczej  na  2013 rok i  wynosi  0,95 zł  /  litr  oleju.  Wnioski  należy
składać do końca lutego oraz do końca sierpnia 2013 r.
Rada przyjęła informację i nie zgłosiła uwag .    
Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacji radni nie składali . 
Do punktu 7 porządku obrad : 
W punkcie tym Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski odczytał treść wystąpienia
pokontrolnego Regionalnej  Izby obrachunkowej  w Warszawie z dnia 22 listopada
2012 roku.
Wystąpienie pokontrolne  stanowi załącznik do protokołu .
Radni nie zgłosili  uwag .
Do punku 8 porządku obrad : 
Informację Wójta Gminy Szczutowo  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Szczutowo w roku szkolnym 2011/2012 radni otrzymali na piśmie oraz omówiono na
posiedzeniach Komisji . 
Radni nie wnieśli  uwag. 
Przyjęcie informacji Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński poddał
pod głosowanie.  
„ZA” głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie przyjęła informację bez uwag . 
Do punktu 9 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  Gminy  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  –projekt   regulamin  o



utrzymaniu  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Szczutowo  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy . Wobec braku 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 XXIV/170/2012  w  sprawie  uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 10 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady –  Pan Zbigniew Kopciński   zgłosił  propozycje  uchwalenia
stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  wysokości  5  zł
miesięcznie - odpady segregowane , 9 zł – odpady niesegregowane.
-Radny Pan Paprocki Tomasz – ustawa obwiązuje od 1,5 roku . Dlaczego tak późno
zaczyna  się  na  ten  temat  mówić  ?  Gdzie  jest  czas  na  informacje,  konsultacje,
szkolenia ?. 
– Radny  –  Pan  Kapuściński  Jan  –  jego  zdaniem  nie  uciekniemy  od
wprowadzenia  złożeń   nowej  ustawy  o  gospodarce  odpadami.  Poruszamy  się  w
obszarze wielu niewiadomych . Na początku nie można uchwalić wysokich stawek.
Ustalone na wysokim poziomie mogą skutkować wręcz odwrotnym skutkiem. Należy
wziąć pod uwagę fakt, że mieszkańcy będą musieli zakupić pojemniki we własnym
zakresie. W przyszłości stawki mogą zostać skorygowane, podniesione w górę. W
celu  upowszechnienia  należy  rozpocząć  akcję  informacyjno  -  edukacyjną    w
szkołach i w sołectwach. Proponował uchwalenie stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  w  wysokości  8  zł  miesięcznie  od  osoby  oraz  5  zł  w
przypadku gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.   
– Pan  Murawski  Adam  –  zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  obecnie  tylko  połowa
mieszkańców gminy zbiera odpady komunalne  i płaci za ich odbiór, nie powinno tak
być. Nowym systemem powinien obejmować   wszystkich  właścicieli nieruchomości
na terenie gminy - płacić powinni wszyscy.
– Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski   -  został  opracowany  raport  dot.
koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy
Szczutowo, z którego wynika, że stawki powinni zostać uchwalone o wiele wyższe
od  zaproponowanych.  Powinniśmy  w  tej  sprawie  wzorować  się  na  sąsiednich
gminach  powiatu  sierpeckiego  np.  Gmina  Gozdowo  uchwaliła  stawki  12  zł-
niesegregowane i  8  zł   segregowane.  Proponował  rozpatrzenie  wysokości  stawek
zaproponowanych przez  Przewodniczącego Rady.    Znowelizowana  ustawa budzi
wiele kontrowersji, proponowane  są już do niej  zmiany. Ustawa zobowiązuje do
podjęcia  stosownych  uchwał  w  terminie  do  31  grudnia  2012  r.  Jeżeli  Rada  nie
podejmie  uchwały  w  tym  terminie,  wojewoda  wzywa  organ  stanowiący  do  jej
podjęcia,  wyznaczając  w  tym  celu  stosowny  termin  ,  a  po  jego  bezskutecznym
upływie wydaje zarządzenie zastępcze, w którym zostaną ustalone wysokości stawek.
Wszyscy  właściciele  nieruchomości  objęci  zostali  obowiązkiem uiszczania  opłaty



oraz złożenia deklaracji. W sprawach opłat stosuje się przepisy Ustawy – Ordynacja
podatkowa. Egzekucja opłat będzie prowadzona na podstawie przepisów Ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nieuiszczenie zadeklarowanych opłat
stanowić  będzie  podstawę  do  wszczęcia  egzekucji.  Podkreślił  również,  że  z
pobranych  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  Gmina  pokrywać
będzie funkcjonowanie  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na ternie
gminy( nie ma możliwości pokrywania kosztów z innych środków budżetowych).
Zaznaczył, że musimy przestrzegać przepisy prawne . 
– Radny – Pan Paprocki Tomasz – nie wierzy, że  wszyscy mieszkańcy będą
dokonywać opłat . Z wcześniej przedstawionej informacji wynika, że 300 dzieci z
terenu gminy otrzymuje stypendia, a więc pochodzą z rodzin posiadających  niskie
dochody finansowe . W związku   z tym konieczne jest  uświadomienie mieszkańców
i danie do zrozumienia, że jest to nieuniknione .  
– Wójt  Gminy  –  podkreślił,  że  musimy  przestrzegać  przepisy.  Termin   31
grudnia b.r.  wyznaczony został  jako ostateczny  do podjęcia  uchwał.  W następnej
kolejności  zostaną  zorganizowane  zebrania  w  poszczególnych  sołectwach  i
mieszkańcom zostaną   objaśnione  wszystkie sprawy oraz   przekazane deklaracje .
– Sołtys  –  Pani  Dziąbkowska  Wiesława   pytała  co  dalej  z  posiadanymi
pojemnikami .  
– Wójt  Gminy-  w  przypadku  gdy  są  dzierżawione  od  MPEGEK  należy
wypowiedzieć umowę. Podkreśli, że nie ma sensu zakup przez gminę  i ustawienie
nowych pojemników do segregacji odpadów komunalnych .          
Wiceprzewodniczący Rady  – Pan Krzysztof Ratuszny  odczytał projekt uchwały( ze
stawkami  5  zł  od  osoby  za  odpady  segregowane  i  8  zł  za  niesegregowane)  ,  a
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych. 
„ZA” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymał się od głosowania – 1 radny.
Większością  głosów  Rada  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV/171/2012  w  sprawie
dokonania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 11 porządku obrad :
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów .
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt
pod głosowanie. 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu  15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymał się od głosu” - 1 radny . 



Większością  głosów  Rada  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIV/172/2012  w  sprawie
określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 12 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Radni nie wnieśli uwag .
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  XXIV/173/2012  w  sprawie  określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 13 porządku obrad :
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny.
Radni nie wnieśli uwag . 
Przewodniczący  Rady  –  pan  Zbigniew  Kopciński  projekt  uchwały  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 XXIV/174/2012  w  sprawie   określenia
wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński ogłosił w obradach 10 minutową
przerwę . 
Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  wznowił  obrady  i  przystąpiono  do  realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Do punktu 14 porządku obrad :  
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji określonej w decyzji o
warunkach zabudowy w obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady –  Pan Krzysztof  Ratuszny ,  a  pod głosowanie  poddał
Przewodniczący Rady . 
Obecnych  i uczestniczyło  w głosowaniu 14 radnych ( nieobecny dalej Pan Zbigniew
Szlomkowski ).
„ZA” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .  



Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXIV/175/2012 w sprawie  uzgodnienia
realizacji  inwestycji  określonej w decyzji  o warunkach zabudowy w obszarze
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 15 porządku obrad :
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji określonej w decyzji o
warunkach zabudowy w obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady –  Pan Krzysztof  Ratuszny ,  a  pod głosowanie  poddał
Przewodniczący Rady . 
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 XXIV/176/2012 w sprawie  uzgodnienia
realizacji  inwestycji  określonej w decyzji  o warunkach zabudowy w obszarze
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 16 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 
– radny  –  Pan  Dąbrowski  Jan  –  stwierdził,  że  w  uchwale  powinien  zostać
umieszczony zapis ustalający stawki opłaty za zaorywanie dróg, jest to też zajęcie
drogi .
– Sekretarz  Gminy  –  proponowane   stawki   są  za  działania  legalne  ,  mają
zastosowanie podczas zajęcia  na czas wykonywania robót na drodze. Zaorywanie
dróg, są to działania  nielegalne . Powinni zostać przez geodetę wznowione wszystkie
granice dróg zaoranych  .  
Przewodniczący Rady - Pan Zbigniew Kopciński – poddał pod głosowanie projekt
uchwały . 
Obecnych i uczestniczyło w glosowaniu 14 radnych. 
„ZA”podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych. 
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0. 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  NR  XXIV/177/2012  w  sprawie  wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 17 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy
Szczutowo omówiła – Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska . 
Radni nie wnieśli uwag .
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał projekt uchwały, a
Przewodniczący Rady 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  XXIV/178/2012  w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. 
Uchwałą stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 18 porządku obrad : 
W związku z tym, że projekt zmian został szczegółowo omówiony na posiedzeniach
Komisji, Rada odstąpiła od  ponownego przedstawiania .
Uwag nie wniesiono .
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał projekt uchwały, a
Przewodniczący Rady 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  XXIV/179/2012  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XII/104/2011 na rok 2012.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 19 porządku obrad : 
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  poinformował  -   wnioskowano,  aby
uchwalić stały ekwiwalent miesięczny dla sołtysów. Obecnie sołtysi otrzymują dietę
za udział  w sesjach Rady Gminy w wysokości  161 zł.  W projekcie  uchwały bez
względu na ilość organizowanych w danym miesiącu posiedzeń Rady, komisji, narad
proponuje się  ustalenie  diety zryczałtowanej   w kwocie 120 zł  miesięcznie.  Brak
udziału sołtysa w/w posiedzeniach będzie skutkował potrąceniem z diety 40 % jej
wysokości za każdą nieobecność. Uchwała obowiązywałaby od 1 stycznia 2013 r.
Dalej  podkreślił,  że sołtysi  realizują bardzo dużo zadań, za co jest im wdzięczny.
Otrzymują 10 % inkaso od zainkasowanych podatków – często są to bardzo małe
kwoty. Świadomy jest tego, że powinni być lepiej wynagradzani ale również należy
wziąć pod uwagę możliwości budżetowe. 
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał
projekt uchwały, Przewodniczący Rady 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 XXIV/180/2012 w sprawie ustanowienia
zasad,  na  jakich  przewodniczącemu  organu  wykonawczego  jednostki
pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia wysokości tej diety.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .  
Do punktu 20 porządku obrad : 
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poinformował, że został złożony wniosek
o nabycie działki o pow. 0,12 ha położonej w Szczechowie. Uwzględniając prośbę
zainteresowanego  został przedłożony projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do



sprzedaży nieruchomości . 
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał
projekt uchwały, a Przewodniczący Rady 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 XXIV/181/2012 w sprawie przeznaczenia
nieruchomości do sprzedażny.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 21 porządku obrad :
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  poinformował,  że  dotychczasowy
dzierżawca gruntów rolnych  położonych  w Szczutowie o łącznej powierzchni 2,14
ha  zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie dzierżawy na okres 5 lat. 
– radny – Pan Dąbrowski Jan – pytał o kwotę  czynszu dzierżawnego.
– Wójt Gminy – poinformował, że czynsz dzierżawny wynosi 250 zł rocznie.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  na  posiedzeniach  Komisji  wskazano  na
przedłużenie umowy dzierżawy na okres 3 lat.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały, a
 Przewodniczący Rady 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 XXIV/182/2012   w  sprawie  wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 22 porządku obrad : 
Projekt  planu  pracy  Rady  Gminy  na  rok  2013   radni  otrzymali  wraz  z
zawiadomieniami na sesję. 
Uwag  nie  zgłoszono.  Zatwierdzenie  planu  pracy  Rady  Gminy  na  2013  rok
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„Za” zatwierdzeniem planu głosowało – 14 radnych. 
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0. 
Rada jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Rady Gminy na rok 2013. 
Plan pracy stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 23 porządku obrad : 
W punkcie tym głosu nie zabierano – radni nie zgłaszali interpelacji.
Do punktu 24 porządku obrad : 
W punkcie głos zabrali :- Kierownik Posterunku policji w Rościszewie – Pan Dariusz
Wiśniewski  .  W związku  z  występującymi  kradzieżami  apelował  o  odpowiednie
zabezpieczenie  mienia  przez  mieszkańców  gminy  oraz  obserwację  terenu.  W
przypadku zaobserwowania podejrzanych osób należy zawiadamiać policję .  Prosił o



przekazanie informacji mieszkańcom gminy o siedzibie urzędowania dzielnicowego
tj.  w budynku biblioteki przy ulicy 3 mają w Szczutowie .  Zostaną ustalone stałe
dyżury  urzędowania  policjantów  o  czym  zostanie  poinformowane  społeczeństwo
gminy.  Na  koniec  wypowiedzi  podziękował  za  dotychczasową  współpracę   oraz
złożył życzenia noworoczne .
– Przewodniczący  Rady  –  Pan Zbigniew Kopciński  oraz  Wójt  Gminy  –  Pan
Andrzej  Twardowski złożyli życzenia z okazji nadchodzącego  Nowego 2013 Roku .
Do punktu 25 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XXIV
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 

Celina Szczepańska                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                     Zbigniew Kopciński 


