
Or. 0002. 1. 2013

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 XXV/ 2013
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 31 stycznia    2013 roku .

Protokół zawiera : 
1. Uchwałę  Nr  XXV/183/2013  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok .
2. Uchwałę  Nr  XXV/184/2013   w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
3. Uchwałę  Nr  XXV/185/2013  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Szczutowo na lata 2013-2023. 
4. Uchwałę Budżetowa na rok 2013 Nr XXV/186/2013 .
5. Uchwała  Nr  XXV/187/2013  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży

nieruchomości. 
6. Uchwałę Nr XXV/188/2013  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji

Rady Gminy Szczutowo na 2013 rok . 



P R O T O K O Ł    N r  XXV/ 2013
Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu 31 stycznia    2013 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.             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  XXIV  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.  Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
     Alkoholowych  na 2013 rok.
8.  Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.
9. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2013-
     2023. 
     1) Ewentualne odczytanie projektu WPF oraz autopoprawki
      2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
      3) Dyskusja 
      4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) 
      5) Głosowanie projektu uchwały. 

      10. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok . 
           1) Ewentualne odczytanie projektu budżetu  oraz autopoprawki

      2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej .
      3) Dyskusja. 
      4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawką) 



            5) Głosowanie projektu uchwały. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości. 
12. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok. 

     13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     14. Wolne wnioski. 
     15. Zakończenie obrad XXV  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

P r z e b i e g :

Do punktu 1 porządku obrad : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński zgłosił wniosek w sprawie zmiany
proponowanego porządku obrad . Wnioskował  o  wykreślenie   punktu 7 „Podjęcie
uchwały  w  sprawie  utworzenia  straży  gminnej  i  nadania  statutu”  Uzasadniając
podjętym    stanowiskiem  Komisji  :  „  Przed  podjęciem  ostatecznej  decyzji
zorganizować pomiar przez firmę wypożyczającą radar w celu wstępnego określenia
liczby kierowców przekraczających prędkość „.W związku z tym rozpatrzenie tego
punktu nastąpiło by   na kolejnej sesji . 
Innych uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński uchwalenie porządku obrad z w/w
zmianą poddał pod głosowanie Rady . 
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” głosowało 15 radnych.
„Przeciw” - 0. 
Wstrzymało się od głosu – 0. 
 Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła porządek obrad XXV Sesji bez w/w pkt 7.
Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół z XXIV 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 XXIV 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  XXIV 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 :  Uchwały podjęte przez Radę Gminy na podstawie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są zgodne z ustawami. Rada
Gminy  w  ustalonych  terminach  miała   obowiązek  podjęcia  tych  uchwał  oraz



ustalenia stawek. Uchwalone stawki  są najmniejsze na terenie powiatu sierpeckiego.
Cała ustawa budzi wiele kontrowersji, są wątpliwości dot. organizacji przetargów jak
i   ściągalności  należnych opłat od właścicieli nieruchomości. Po wejściu uchwał w
życie -od 1 lipca b.r.-  na pewno okaże się  konieczność podejmowania kolejnych
uchwał.  Podkreślił,  że  Gmina  jest   obowiązana  do  zorganizowania  odbierania
odpadów komunalnych , a   Rada miała ustawowy obowiązek uchwalenia  wysokości
opłat od właścicieli nieruchomości. W najbliższym czasie w tym zakresie zostanie
rozpoczęta kampania informacyjna, która zostanie przeprowadzona  w szkołach i w
poszczególnych sołectwach. W zorganizowanych zebraniach przez sołtysów  udział
wezmą  pracownicy  Urzędu  Gminy,  będą  wyjaśniali  wszystkie  sprawy  z  tym
związane oraz rozdadzą odpowiednie dokumenty do wypełnienia przez mieszkańców.
Uważa, że są to prawidłowe rozwiązania oraz zgodne z prawem .  
Podpisano aneks do umowy w Urzędzie Marszałkowskim dot. inwestycji w Podlesiu
zmiana dotyczy terminów rozliczeń z realizacji inwestycji. 
Powołana została komisja, która dokonała   protokólarnego  przejęcia nieruchomości
(pawilonu) od Gminnej Spółdzielni „SCh”. Po podjęciu uchwały na dzisiejszej sesji o
przeznaczeniu  nieruchomości  do  sprzedaży  przystąpi  się  do  uruchomienia
odpowiedniej  procedury  sprzedaży i  w pierwszym kwartale  b.r.  powinien  zostać
ogłoszony przetarg .   
Odbyło  się  spotkanie  z  Dyrektorami  Szkół,  na  którym  omówiono   problemy
szczególnie finansowe oświaty gminnej, organizacji ferii, współpracy z gminą . 
Również  odbyło  się  posiedzenie  ZG  OSP,  na  którym  między  innymi  ustalono
harmonogram zebrań sprawozdawczych .
Dalej  poinformował,  że  uczestniczył  w  spotkaniu  wójtów  z  terenu  powiatu  ze
Starostami Sierpeckimi. Tematem spotkania były sprawy zatrudniania bezrobotnych,
organizacji  prac  interwencyjnych  i  staży  w  b.r.  W związku  z  tym  ze  wysokość
środków dla PUP będzie uzależniona od ich efektów wykorzystania, każdy stażysta
po zakończeniu stażu będzie musiał zostać zatrudniony na  umowę o pracę. Zasada ta
będzie również stosowana przy zatrudnianiu w ramach prac interwencyjnych . 
Rada przyjęła informację bez uwag . 
Do punktu 5 porządku obrad : 
Sekretarz  Gminy  –  Pan  Bogdan  Kaczorowski  złożył  informację  o  działalności
Urzędu  Gminy  w  okresie  między  sesjami  .  Między  innymi  poinformował:   o
wydanych   zarządzeniach  Wójta   dotyczących:   powołania  komisji  ds.  przejęcia
nieruchomości  od  GS”SCH w Szczutowie  ,   powołania  Pełnomocnika  Wójta  ds.
przeciwdziałania   alkoholizmowi   i  narkomanii  -  ustanowiona została   Pani  Beta
Przybyłowska-, inwentaryzacji kasy UG i środków trwałych oraz mienia ruchomego
jednostek OSP w Gójsku i Szczutowie, rozliczenia kierowców  ciągnika i samochodu
służbowego.  Wydano  również  zarządzenie  zmieniające  regulamin  organizacyjny
Urzędu  Gminy,  zmiany  dotyczą   wewnętrznej  pracy  Urzędu.  W  związku  z
aktualizacją w Starostwie ewidencji  gruntów i budynków i dokonaniu aktualizacji
dot.  terenu naszej gminy, wystąpiono z wnioskiem o przekazanie zmian w formie
dokumentu papierowego. Otrzymano informacje o zmianach dla 20 miejscowości z
terenu  naszej  gminy.  Na  tej  podstawie  aktualizowana  jest  baza  przedmiotów
opodatkowania. Występują pewne nieścisłości, polegające na tym, że zlokalizowane



po sąsiedzku  budynki posiadające pozwolenia na budowę budynków letniskowych
są  zakwalifikowane  odmiennie,  jeden  jako  budynek  mieszkalny,  a  drugi  jako
letniskowy.  Prowadzone  są  w  tej  sprawie   postępowania  wyjaśniające  w  celu
wyeliminowania nieścisłości. Zakres tych zmian jest stosunkowo duży i trzeba się
uporać przed dokonaniem wymiaru podatku na 2013 rok . 
Trwa przyjmowanie od osób prawnych deklaracji  w sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości.  Rozpoczął  się  coroczny  proces  opracowywania  sprawozdań
skierowanych  do  Urzędu  Marszałkowskiego,  Wojewody  ,  Urzędu  Skarbowego
Urzędy  Statystycznego,  między  innymi  dot.  wydatków  ponoszonych  na
wodociągowanie, remontowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy dróg ,
realizacji zadań oświatowych itp. 
Dalej przedstawił następujące informacje: 
Do  dnia  dzisiejszego  wszyscy  przedsiębiorcy,  którzy  posiadają  zezwolenia  na
sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożenia stosownych oświadczeń o
wysokości sprzedażny w ubiegłym roku. To się wiąże z wielkością opłaty, która mają
obowiązek  wnosić  przedsiębiorcy.  Podmiot,  który  nie  złoży  oświadczenia  traci  z
dniem dzisiejszym pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  Poinformował
również o opublikowanym w Monitorze Polskim wysokości wskaźniku inflacji  na
b.r. , wynoszącym 3,7% . W związku z tym, że zostały rozesłane do mieszkańców
informacje dot. składania wykazu obiektów wyposażonych w artykuły zawierające
azbest,  apelował  o  przekazywanie  tych  informacji.  Urząd  Gminy  ma  obowiązek
prowadzenia  aktualnego  wykazu  obiektów  budowlanych  posiadających  elementy
wyrobów  azbestowych   oraz  przesyłania  danych  do  Urzędu  Marszałkowskiego.
Osoby,  które  nie  pozostaną  ujęte  w bazie  danych  nie  będą  mogły  ubiegać  się  o
dofinansowanie  kosztów  odbioru  zdjętych  elementów.   Od  1  lutego  2013  r.
rozpoczyna  się  termin  składania  wniosków  o  dopłatę  do  zakupionego   paliwa
wykorzystywanego do celów rolniczych. Sprawę prowadzi Pani Danuta Wiśniewska,
u  której  można  pobrać  druki  i  złożyć  wnioski  .  Przypomniał  również  ustawowe
zasady  oraz terminy  składania wniosków i wysokości  dopłat .  
Do punktu 6 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poinformował, że można składać
interpelacje do Pana Wójta i obecnego na sesji Przewodniczącego Rady Powiatu w
Sierpcu.
Interpelacje składali : 
– Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  o  ile  to  możliwe,  prosił
Przewodniczącego  Rady  Powiatu   o  wyjaśnienie  powracającej  kwestii   drogi
Maluszyn – Modrzewie . Urząd Gminy wystosował  w tej sprawie pismo oraz radny
Pan  W.  Duda  wraz  z  innym  mieszkańcem  m.  Modrzewie  złożyli   u  Starosty
dokumenty świadczące o tym, że droga posiadała nadany numer ewidencyjny oraz
jest drogą powiatową. Z przeprowadzonej rozmowy z Kierownikiem Zarządu Dróg
Powiatowych w Sierpcu wynika, że nie posiada informacji o  złożonej dokumentacji.
Dalej  pytał  dlaczego  inwestycje  na  drogach  powiatowych  po  raz  kolejny  są
realizowane na terenie gminy Zawidz. Z wypowiedzi Starosty wynikało, że każda
gmina chcąca aby była realizowana inwestycje na jej terenie, powinna wykonać  na
własny koszt dokumentację. Z uzyskanej  informacji od byłego  Skarbnika Powiatu



wynika,  że  gmina  Zawidz  nie  finansowała  wykonania  dokumentacji  na  budowę
drogi,  wykonana  została  ze  środków  powiatowych.  Zawarte  porozumienie  ze
Starostwem wskazuje, że Gmina Zawidz przekazuje na ten cel 300 tys. zł. Gmina
nasza  również  byłaby  w  stanie  przekazać  z  budżetu  300  tys.  zł  gdyby  zyskała
3mln.zł. Wiadomo, że  Gmina Zawidz jest największą gminą w powiecie oraz na jej
terenie  przebiega  najwięcej  dróg powiatowych ale  wszystkie  gminy powinny być
traktowane jednakowo.   W związku z tym prosił Przewodniczącego Rady Powiatu,
jako radnego z terenu Gminy Szczutowo o  poczynienie większych  starań w celu
realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie naszej gminy, co byłoby z
korzyścią dla naszych mieszkańców.
– Radny  -  Pan  Tomasz  Paprocki  –  pytał  Skarbnika  Gminy  o  możliwość
zapoznania się z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez RIO oraz jakie skutki
finansowe   miały  niedociągnięcia  zawarte  w  protokole  pokontrolnym
przedstawionym na poprzedniej sesji.
– Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  –  nie  było  żadnych  skutków
stwierdzonych niedociągnięć. Z protokołem z przeprowadzonej kontrolo można się
zapoznać .
– Radny  –  Pan  Tomasz  Szałkucki  -    prosił   o  interwencję  w  sprawie
oczyszczenia rowu przy drodze powiatowej Maluszyn – Gójsk . 
– Radny  Pan  Tomasz  Paprocki  –  minął  okres  gwarancji  na  budowę drogi  w
Mościskach i  nadal  nie  poprawiono wjazdu na drogę od strony drogi  Szczutowo
-Gójsk . Na odcinku tej drogi zbiera się woda, zamarza i staje się niebezpiecznie.
W związku z tym pytał, czy ten odcinek drogi zostanie naprawiony. 
– Radny – Pan Jan Stankiewicz – na zgłoszoną interpelację w sprawie budowy
zatoczki  autobusowej  w miejscowości  Cisse  otrzymał  odpowiedz,  że  nie  zostanie
wykonana  z  braku  środków.  Prosił  aby  jednak   w  przyszłości  zrealizować  ten
wniosek   ze  względu  na  zapewnienie  bezpieczeństwa  dzieciom oczekujących  na
autobus . 
–  Radny – Pan Ryszard Pijankowski  –  wnioskował  o naprawę przepustu  na
drodze powiatowej Blizno- Babiec obok posesji Pana Olewnika oraz oczyszczenie
poboczy na całej długości. 
– Sołtys- Pan Adam Stasiak – pytał kiedy zostanie położony asfalt  na drodze
powiatowej  w Szczechowie .
– Radny – Pan Jan Kapuściński – prosił o poinformowanie o nowo powstałym
Domu Dziecka w Szczutowie . 
– Przewodniczący Rady Powiatu  w Sierpcu -  Pan Juliusz  Gorzkoś  –  udzielił
odpowiedzi na zgłoszone interpelacje :
Na  początku  poinformował,  że  jako  Przewodniczący  Rady  Powiatu,  organu
stanowiącego,  a  nie  wykonawczego,  którym  jest  Starostwa  nie  może  udzielać
wiążącej odpowiedzi na zgłoszone wnioski. 
Droga Maluszyn – Modrzewie – Pan radny W. Duda był osobiście u Starosty, który
udzielił wyjaśnień. Starosta informował również od tej sprawie  podczas sesji Rady
Gminy. W pierwszej kolejności powinien zostać określony status tej drogi. Gmina
uchwałą Rady Gminy może przejąć tę drogę na stan gminy. Inwestycje w Gminie



Zawidz, schetynówka i inne realizowane są ze środków zewnętrznych, otrzymanych
dodatkowo na  naprawę mostów. Z zaoszczędzonych środków  wykonuje się  inne
drógi.  Kierownik  Zarządu  Dróg  zapewnił,  że  droga  Gojsk  –  Maluszyn  została
oczyszczona z zakrzaczenia. Prawdopodobnie zaistniała pomyłka i został wykonany
inny odcinek drogi.  Zapewnił, że osobiście dopilnuje tej sprawy. W sprawie budowy
zatoczki autobusowej w m. Cisse Starosta udzielił odpowiedzi i jest ona wiążąca, nie
będzie  realizowana z  braku środków.  Droga Blizno – Babiec była  wykonywana,
został naprawiony przepust obok posesji P. Mazurowskich.   Droga w Szczechowie
będzie  realizowana  w  2013  roku  w  ramach  podpisanego  porozumienia  między
Wójtem, a Starostą w (50/50). Zostanie wykonana podbudowa na odcinku  600 m.
Zapewnił,  iż  wszystkie  zgłoszone  wnioski    skierowane  do  Starosty,  zostaną
wyartykułowane i przekazane.  Starosta udzieli odpowiedzi podczas sesji, na którą
zostanie zaproszony. 
Ustawa  w  sprawie   pieczy  zastępczej  z  2011  r.  obligowała  powiat  do  spraw
związanych z dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Nowelizacja ustawy z 2012 r.
określa  zadania  również dla  gminy,  zwraca  większą uwagę na organizację  rodzin
zastępczych, odchodzenia od dużych domów dziecka, a powstawaniu mniejszych,  na
zmniejszanie  kosztów  jakie  ponoszą  samorządy.  Na  bazie  tej  ustawy  powstał
pierwszy w województwie mazowieckim Powiatowy Dom Dziecka w Szczutowie .
Wykorzystano  do  tego  celu   budynek  gospodarczy  DPS  w  Szczutowie  i
zaadaptowano na pomieszczenia dla pobytu  14  osób. Powiat dotychczas płacił za
pobyt  dzieci  pozbawionych  opieki  rodziców  za  umieszczenie  w  innych  ,  nieraz
odległych miejscowości,   w wysokości  4-5  tys.  zł  miesięcznie  za  jedno dziecko.
Uznano, że lepiej dla dzieci i korzystniej dla budżetu Powiatu będzie, gdy zostanie
utworzona  własna  placówka.  Zakłada  się,  że  koszt  utrzymania  jednego  dziecka
zmniejszy się do 4 tys. zł miesięcznie /osobę.  Korzyści dla gminy z powstania tej
placówki to: zwiększenie liczby dzieci w szkołach, 6 ludzi znajdzie zatrudnienie. 
– Radny  –  Pan  Jan  Dąbrowski  –  wnioskował  o  uprzątnięcie  materiału
zgromadzonego  na  utwardzenie  zatoczki   z  pobocza  drogi  powiatowej  w
Agnieszkowie,  ponieważ  utrudnione jest     zawracanie  autobusów. Podziękował
Przewodniczącemu Rady Powiatu za złożenie wniosku o dofinansowanie z FOGR. W
związku z tym będzie kontynuowany remont  drogi w m. Łazy . 
– Radny – Pan Wojciech Duda – poinformował, że osobiście złożył do  Starosty
dokumenty dot. drogi Maluszyn – Modrzewie i dotychczas  nie otrzymał odpowiedzi.
Natomiast otrzymał odpowiedź od Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
–  Wójt  Gminy -   wnioski  na naprawę mostów składane są  do Ministerstwa
Infrastruktury Drogowej , a na drogi „schetynówki” są inne kryteria . Powiat mógł
ubiegać się o środki na przebudowę drogi , która spełnia wymogi „schetynówki” w
miejscowości Podlesie .
– Pan Juliusz  Gorzkoś  – droga  Maluszyn-  Modrzewie  do 1999 r.  była  drogą
wojewódzką, posiadała  numer ewidencyjny. Podczas aktualizacji dróg nie nadano jej
statusu  wojewódzkiej,  ani  powiatowej.  Nie  można  odszukać  dokumentów
świadczących o przynależności drogi. Brak podstaw prawnych do zakwalifikowania
do  dróg wojewódzkich lub powiatowych. Spełnia wymogi drogi gminnej , decyzja w



tej sprawie należy do Rady Gminy.
– Pani  Dziąbkowska  Wiesława-  skoro  droga  nie  jest  powiatową  to  dlaczego
powiat  wydaje  zaświadczenia.
– Pan Juliusz Gorzkoś – realizowana będzie modernizacja ewidencji gruntów i
budynków myśli,  że  ta  sprawa zostanie  uporządkowana.  W sprawie  oczyszczenia
drogi w Gójsku wyjaśnił: z rozmowy  z Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych
wynika, że skontaktuje się z radnym i na gruncie określą odpowiedni  odcinek drogi
do realizacji.  Kierownik  poinformował  o  naprawieniu  przepustu   obok posesji  p.
Pana Olewnika, nalana została  nowa nawierzchnia. 
 Pobocza dróg będą oczyszczane za pomocą powiatowej  wycinarki, która  do każdej
z  gmin  zostanie  skierowana   na  okres  1  tygodnia.  Sołtysi  i  radni  powinni  się
zaangażować,   wskazując  do  wykonania   odpowiednie  odcinki  dróg  w
poszczególnych sołectwach.    W sprawie drogi w Agnieszkowie,  Kierownik ZDP
skontaktuje  się  z  radnym  i  sołtysem  z  miejscowości  Agnieszkowo  w  celu
uporządkowania  pobocza.  Droga w Mościskach   –  zaistniała  taka  sytuacja,  że  w
momencie,  gdy  droga  była  budowana  nie  wykonano  przepustów,  co  powoduje
gromadzenie się wody.  Istnieje potrzeba, wykonania przepustu  na tej drodze.
Do punktu 7 porządku obrad : 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani
Jolanta  Rubinowska  przedstawiła  proponowane  zmiany  do  projektu  Gminnego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2013  rok
wniesione przez  Komisje Rady Gminy  tj.:
pkt 11 
 Dział I 

Zadanie 1   Organizowanie i finansowanie różnych form pomocy  - 1.880 zł   
( było 500 zł ) .

 Dział V 

Zadanie  6    Wynagrodzenie dla członków Komisji :
                     ( 12 miesięcy x 5 członków x 150 brutto zł = 9.000 zł 
                     ( 12 miesięcy x przewodniczący komisji x 200 brutto zł = 2.400 zł

        Razem:  11.400 zł      ( było 17.280 zł )
Zadanie  7   Finansowanie szkoleń członków GKRPA – 2.000 zł ( było 1.000 zł ) .

Dział VIII

Zadanie 12   Dofinansowanie imprezy sportowej „ Cross Szczutowa” i „ Biegu 
Abstynenta – 3.000 zł   ( było 1.000 zł ).

Zadanie 13   Dofinansowanie „Ogólnopolskiego Zjazdu AA i ich rodzin w 
Częstochowie „  - 1.500 zł   (było 1.000 zł ) .

Zadanie 15    Dofinansowanie programu „ Takt jest muzyką duszy „ Parafialnej 



Orkiestry Dętej w Szczutowie – 2. 000 zł ( było 1.000 zł ) .

pkt . 20 
otrzymuje brzmienie : Na podstawie art.4' ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  rada  gminy  w  gminnych  programach
rozwiązywania problemów alkoholowych określa zasady wynagradzania członków
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z powyższym za
wykonywanie zadań określonych w ustawie , od 1 stycznia 2013 r.  ustala się dla
członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w
Szczutowie  wynagrodzenie  kwotowe  w wysokości  200  zł  brutto  miesięcznie  dla
przewodniczącego komisji oraz 150 zł brutto miesięcznie dla członka komisji . Brak
udziału członka komisji w posiedzeniach komisji , potwierdzony na podstawie listy
obecności , będzie skutkował potrąceniem z wynagrodzenia 40 % jego wysokości za
każdą nieobecność . 
W/w projekt zmian Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński poddał
pod głosowanie.
„Za” głosowało 15 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany do projektu Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok . 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcie
Programu  z  uwzględnieniem  zaakceptowanych  zmian   na  2013  rok,  a
Przewodniczący poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się pod głosu”- 0.  
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXV/183/2013  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2013 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  komisje  nie  wniosły  uwag  do
zaproponowanego  przez  GK RPA projektu  Gminnego  Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2013 rok . 
Wobec  braku  dyskusji  Wiceprzewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie
przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2013  rok.
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod glosowanie . 
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  XXV/184/2013  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok . 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Po  realizacji  powyższego  punktu  Przewodniczący  Rady  zarządził  10  minutową
przerwę w obradach. 
Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  wznowił  obrady  i  przystąpił  do  realizacji
kolejnych punktów porządku obrad .
Do punktu 9 porządku obrad : 
W związku z tym, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo
radni  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniami  na  sesję  oraz  został  przedstawiony  na
posiedzeniach Komisji, radni nie życzyli sobie ponownego przedstawienia. 
Skarbnik Gminy – Pani  Hanna Domagalska   przedstawiła   zaproponowaną przez
Wójta  Gminy   autopoprawkę  do  przedłożonego  projektu  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Szczutowo  dokonanej w oparciu o ponowną analizę wykonania  i
planowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych WPF.
Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu . 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy – Pan Krzysztof Ratuszny  odczytał    Uchwałę
Nr  Pł.417.2012   Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
Warszawie z dnia 06 grudnia  2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Szczutowo projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej,
zawierającą  opinię pozytywną .
Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano .
Radni nie zgłosili uwag do projektu WPF  oraz przedstawionej autopoprawki .
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy- Pan Zbigniew Kopciński  poddał
pod głosowanie jawne  przyjęcie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczutowo .
Skład   ustawowy   w liczbie 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych .
„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Autopoprawka została przyjęta    jednogłośnie . 
Następnie   Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt
uchwały  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Szczutowo  na  lata
2013-2023,  a  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  pod
głosowanie jawne .
Skład ustawowy  w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie  podjęła  Uchwałę Nr XXV/185/2013 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2013-2023 .
Uchwała wraz z załącznikami  stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 10 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  budżetowej  na  rok  2013  został  szczegółowo  omówiony  na



posiedzeniach komisji Rady, również  radni otrzymali materiały na piśmie. Wobec
powyższego   radni  stwierdzili,  że  nie  ma  potrzeby  ponownego  przedstawiania
projektu budżetu . 
Dalej  Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  przedstawiła   treść
zaproponowanej przez Wójta Gminy   autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
na 2013 dokonanej w oparciu o ponowną analizę wykonania dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów 2013 r. 
Autopoprawka   stanowi załącznik do protokołu .
Wiceprzewodniczący Rady  – Pan Krzysztof Ratuszny  zapoznał (odczytał)  Radę
Gminy  z  Uchwałą  Nr  Pl.416.2012   Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  06  grudnia  2012  r.   w  sprawie  opinii  o
przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Szczutowo  projekcie  uchwały  budżetowej  i
deficycie na 2013 rok, zawierającą pozytywną opinię .  
Kserokopia powyższej uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady  dyskusji głos zabrali:
-   Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski  –poinformował:  w projekcie  uchwały
budżetowej  na  rok  2013  zaplanowano  dochody  w  wysokości  13.746.516  zł  oraz
wydatki w wysokości 15.607.974  zł. Planowane dochody bieżące i wydatki muszą
się bilansować. Wydatki bieżące   nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. 
W  ciągu  roku  budżet  będzie  ulegał  zmianie  chociażby  ze  względu  na  zmianę
wysokości otrzymywanych  subwencji i dotacji.  
Dalej  przedstawił  planowane do realizacji  w 2013 r.  inwestycje  i  przedsięwzięcia
zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz z załącznikiem nr
2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 -Pan Zbigniew Kopciński  - zwrócił uwagę na  wysoki wzrost wydatków  w stosunku
do  roku  ubiegłego  (ok.  1.320  tys.  zł).  W  związku  z  tym  pytał  czym  to  jest
spowodowane .  
-  Skarbnik  Gminy  –  na  powyższe  wyjaśniła,  że  wzrostem  wydatków  jednostek
budżetowych, w tym  wynagrodzeń i jego pochodnych szczególnie w jednostkach
oświatowych  (w  pozostałych  jednostkach  są  to  niewielkie  zmiany).  Podwyżka
wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązująca  od września ubiegłego roku rzutuje na
ten  rok.  Założenia  od  jednostek  oświatowych   były  o  wiele  wyższe,   zostały
skorygowane. Liczy się na to, że jednak wydatki będą mniejsze .  
Radni  nie  wnieśli  innych  uwag  do  projektu  uchwały  budżetowej  na  2013  oraz
przedstawionej autopoprawki .
Zamykając dyskusję  Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod
głosowanie jawne przyjęcie autopoprawki .
Skład ustawowy w liczbie  15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych.
„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 15 radnych .
„Przeciw”  - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0  
Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę zaproponowaną przez Wójta Gminy . 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt
Uchwały  Budżetowej  na  rok  2013,  którą  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew



Kopciński poddał pod głosowanie jawne . 
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2013
Nr XXV/186/2013  .
Uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 11 porządku obrad :
W punkcie tym głos zabrał : Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Juliusz Gorzkoś –
mówił o trudnej sytuacji samorządów,  o trudnościach z konstruowaniem budżetów,
które miały wszystkie gminy, powiaty i inne jednostki administracyjne. Co raz silniej
odczuwana jest polityka rządu zrzucająca na gminy realizację nowych  zadań i  nie
zapewnianie  środków finansowych . Największą pozycję w budżecie gminy stanowi
oświata, realizująca konstytucyjne zadania gminy. Nauczyciele stanowią największą i
najważniejszą  grupę zawodową w strukturze gminy. Koszty uchwalonych na 2012
rok podwyżek dla nauczycieli   zrzucono na gminy. Druga bardzo ważna grupa to
pracownicy Urzędu Gminy, których zatrudnienie jest koniecznością dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania gminy.   Zwrócił uwagę na fakt, aby w poszukiwaniu
środków nie podejmować decyzji, które będą nieodwracalne i zaważą na wypełnianiu
ustawowych  obowiązków  przez   gminę.  Nie  możność  ich  wykonywania   może
doprowadzić do łączenia z innymi gminami . 
Dalej  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski-  poinformował,  że  w  projekcie
uchwały  proponuje  się  przeznaczyć  do  sprzedaży  nieruchomość   zabudowaną
pozyskaną od GS”SCH” w Szczutowie.
– Pan Paprocki Tomasz -  wyrażał swoją opinię na ten temat wiele lat wcześniej i
nadal   uważa,  że  lokalizacja  nieruchomości  jest  najbardziej  reprezentacyjnym
miejscem  w miejscowości Szczutowo. Budynek powinien   zostać przystosowany na
budynek  administracyjny  Urzędu  Gminy  lub  w  przypadku  sprzedaży  pozyskane
środki powinny zostać przeznaczone na rozbudowę obecnego budynku UG . Wobec
tego, że środki ze sprzedaży zostały w budżecie  już rozdysponowane na inne cele
będzie głosował przeciwko przeznaczaniu nieruchomości do sprzedaży.
– Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  budynek  od  wielu  lat  jest
nieużytkowany i ulega dalszej dewastacji, w takim stanie nie nadaję do rozbudowy i
adaptację  na budynek administracyjny UG. Kondycja naszego budżetu nie pozwala
na zaplanowanie budowy budynku UG. W przypadku sprzedażny nowy właściciel,
prawdopodobnie  z  posiadający  działalność  gospodarczą,  po  zagospodarowaniu
utworzy  nowe miejsca  pracy  oraz    będzie  płacić  podatki.  Sprawa dot.  przejęcia
budynku od GS trwała 1,5 rok. Poniesiono koszty z budżetu gminy w wysokości 10
tys.  była  to    opłata  sądowa,  jaką  trzeba  było  wnieść  przed  przystąpieniem  do
rozpatrzenia zobowiązań GS wobec gminy.
– Pan  Jan  Stankiewicz  –    stwierdził,  że  będzie  głosował  za  sprzedażą
nieruchomości  ale środki powinny być wydatkowane na rozbudowę budynku Urzędu
Gminy,  która  jest  konieczna.  Warunki  pracy  pracowników  są  złe,  najlepszym



przykładem  jest  sala  posiedzeń,  mała,  niska,  nie  przystosowana  do  odbywania
posiedzeń Rady .
– Skarbnik  Gminy-  środki  zaplanowane  ze  sprzedaży  w  dochodach   muszą
zostać rozdysponowane po stronie wydatków.
– Wójt Gminy – należy wybrać między budową budynku administracyjnego, a
rozbudową wodociągów.  Wiele  rodzin  na  terenie  gminy,  których zabudowania  są
oddalone od zwartej zabudowy  nie ma doprowadzonej sieci wodociągowej. Budynek
szkoły posiada zalecenia sanepidu ze wskazaniem odpowiedniego remontu . Dobro
dzieci  jest  najważniejsze.   Projekt  rozbudowy  budynku  administracyjnego  został
wykonany w 2010 r. i dlaczego wówczas nie przystąpiono do realizacji . Rada może
podjąć decyzję o rozbudowie budynku UG, ale koszty przekroczą kwotę uzyskaną ze
sprzedaży nieruchomości.   Musiałaby być to inwestycja co najmniej dwuletnia .
– Bieńkowski Leszek – nie posiadający wody z wodociągu często są to osoby,
których zabudowania są w zwartej zabudowie , ale nie chciały się podłączyć . 
– Wójt Gminy – na koszt gminy wykonuje się sieć główną wodociągu  np. w
miejscowości Mościska wiele osób oddalonych nie brano pod uwagę ze względu na
wysokie koszty budowy sieci . 
-  Pan Dąbrowski Jan – pracownicy UG powinni szukać dodatkowych środków, a nie
uzyskiwać je ze   sprzedaży. 
W związku z  zakończeniem dyskusji  Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof
Ratuszny odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„ZA” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0. 
„Wstrzymało się od głosu”- 1 radny. 
Większością  głosów  Rada  podjęła  Uchwałę  Nr  XXV/187/2013  w  sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.       
Do punktu 12 porządku obrad : 
W  związku  z  brakiem  uwag  do  zaproponowanych  przez  poszczególne  Komisje
projektów planów pracy na 2013 rok Wiceprzewodniczący Rady 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 XXV /188/2013 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Gminy Szczutowo na 2013 rok .  
Uchwała wraz z załącznikami stanowią załącznik do protokołu.  
Do punktu 13 porządku obrad : 
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Pan
Juliusz Gorzkoś w pkt 6. 
Do punktu 14 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 



– Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny   odczytał  wnioski
radnego  Pana  Jana  Dąbrowskiego  dot.  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w
Szczutowie i Gimnazjum w Szczutowie w Zespół Szkół oraz w sprawie podniesienia
pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Szczutowo z 18
godzin do 22 godzin tygodniowo . 
Wnioski stanowią załączniki do protokołu. 
Rada zobowiązała Wójta do spowodowania dokonania analizy finansowej z tytułu
łączenia  szkół  i  podwyższenia  pensum   dla  nauczycieli  oraz  zorganizowania
spotkania z dyrektorami szkół i radnymi w pierwszym  tygodniu po feriach, w celu
wstępnego rozpatrzenia tych pism. 
Decyzja w tych sprawach zostanie podjęta  na kolejnej sesji .   
- radna – pani Anna Komorowska – na oświetlenie ulic zaplanowano 130 tys. zł, w
ramach  oszczędności  proponowała  zastosowanie  przerw   nocnych  w  oświetleniu
ulicznym  na terenie gminy.
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że w kwocie tej zawarte jest kwota w wysokości  25
tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia , z funduszu sołeckiego.    
–  Wójt  Gminy  –  jest  to  wniosek  słuszny  i  zasadny  .  Przerwy  nocne  w
oświetleniu ulicznym, inne gminy już to stosują.   Ze względu na bezpieczeństwo
przeciwny byłby wyłączaniu  oświetlenia w miejscowości Gójsk. 
– Pan Pan Stankiewicz -wnioskował o wykonanie oczyszczenia odcinka 200-300
m rowu w Cisach przy przystanku autobusowym przez koparkę udostępnioną przez
powiat. 
– Wójt Gminy –poinformował - ze względu na to, że gmina nie posiada własnej
przyczepy, podobnie jak w ubiegłych roku  mieszkańcy powinni zorganizować we
własnym zakresie  wywóz uzyskanego  urobku. W ten sposób koparka zostanie w
wykorzystana  pełni . 
Do punktu 15 porządku obrad :
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XXV
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Na tym obrady  zakończono. 

Protokółowała:                                                               Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska
                                                                                          Zbigniew Kopciński 


