
Or. 0002. 2. 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 XXVI/ 2013
Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 25 marca  2013 roku .

Protokół zawiera : 
1. Uchwałę Nr XXVI/189/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr
     XXV/183/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2013 roku w
     sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych na 2013 rok . 
2.  Uchwałę Nr XXVI/190/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
     zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

          terenie gminy Szczutowo w 2013 r.  
     3.  Uchwałę Nr XXVI/191/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr
          XXV/186/2013 na rok 2013 . 

4. Uchwałę Nr XXVI/192/2013 w sprawie  zaciągnięcia w roku 2013 pożyczki w
Bank  Gospodarstwa  Krajowego-  na  sfinansowanie  planowanego   deficytu
budżetowego  –  wyprzedzające  finansowanie  operacji  w  ramach  PROW
inwestycji  pn.  „Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowościach
Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia ; rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacji  w  miejscowości  Gójsk  oraz  przepompowni  ścieków  w
Szczutowie”. 

5. Uchwałę Nr XXVI/193/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwałę Nr XXVI/194/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2014 roku . 



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

odbytej w dniu 25 marca     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.             13:45
                                                              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  XXV  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.  Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w Szczutowie w roku 2012. 
8.  Sprawozdanie z wykonania  Gminnego Programu Profilaktyki i
      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
9.   Sprawozdanie z wykonania  Gminnego Programu Przeciwdziałania
      Narkomanii za 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/193/2013
      z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia straży gminnej i nadania statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
      Szczutowo w 2013 r. 

     13. Sprawozdanie za 2012 rok w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń
           nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
     14. Rozpatrzenie wniosku radnego w  sprawie przekształcenia Szkoły
           Podstawowej w Szczutowie i Gimnazjum w Szczutowie w Zespół Szkół .  



15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXV/186/2013 na
      2013 rok . 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 pożyczki w Banku
      Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie planowanego  deficytu
     budżetowego – wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW
     inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach
     Agnieszkowo, Białasy, Mościska i Słupia ; rozbudowa sieci wodociągowej i
     kanalizacji w miejscowości Gójsk oraz przepompowni ścieków w
     Szczutowie”. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku
     wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
      uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
19. Sprawozdania z działalności   Komisji Rady Gminy w roku  2012 . 
20. Rozstrzygnięcie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku
      kalendarzowym 2014. 

     21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     22. Wolne wnioski.

– wniosek o wydzierżawienie gruntów,
– pismo w sprawie wałęsających się psów,
– opinia w zakresie zasadności instalacji sygnalizacji świetlnej . 

      23.Zakończenie obrad XXVI  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

P r z e b i e g :

Do punktu 1 porządku obrad : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  poinformował,  że  wpłynął   od
Wójta  Gminy  wniosek  o  wprowadzenie  do porządku obrad  XXVI  Sesji  Rady
Gminy   następujących punktów : 

1. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  w roku 2013 pożyczki  w Banku
Gospodarstwa  Krajowego-  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu
budżetowego-  wyprzedzające  finansowanie  operacji  w  ramach  PROW
inwestycji  pn.  „Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości
Agnieszkowo,  Białasy,  Mościska i  Słupia;  rozbudowa sieci  wodociągowej  i
kanalizacji  w  miejscowości  Gójsk  oraz  przepompowni  ścieków  w
Szczutowie”. 



2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku
     wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wniosek  został  odczytany  przez  Wiceprzewodniczącego  Rady  –  Pan
Krzysztofa Ratusznego oraz stanowi załącznik do protokołu . 

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 XXVI uwzględniając wniosek
Wójta Gminy .
Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół z XXV 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 XXV 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  XXV 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 :
– Dokonano  wyceny  pawilonu  handlowego  w  Szczutowie.  Wycena  została
wywieszona  na  tablicy  ogłoszeń  UG  w  Szczutowie  na  okres  6  tygodni(  do  11
kwietnia  b.r.  ).  W połowie  mają  b.r.  zostanie  ogłoszony przetarg.  Kwota wyceny
wynosi 296 tys. zł .
– Odbyło  się  spotkanie  z  właścicielem  nieruchomości  „Brodzik”  w  sprawie
budowy pomostów widokowych na jezioro. Na budowę których są zabezpieczone
środki w Urzędzie Marszałkowski w Warszawie. Właściciel nie jest zainteresowany
sprzedażą,  wyraża  zgodę na odpłatną  dzierżawę .  W związku z  tym,  że  trwałość
projektu obowiązuje przez 7 lat, a właściciel różnie może się zachować, ustalono na
wspólnym  posiedzeniu  Komisji,   o  częściowym  wykonaniu  inwestycji  –
wybudowaniu tylko pomostów widokowych  na jezioro . W związku z tym zostaną
podjęte działania w celu pomniejszenia   powierzchni o 2 ary  i przystąpienia do
realizacji inwestycji .
– Rozstrzygnięto przetarg na budowę wodociągów na terenie gminy . Wybrano
firmę  z Torunia  za kwotę bardzo niską ok. 400 tys. zł (kosztorys wynosił 1.800 tys.
zł ). W dniu jutrzejszym zostanie podpisana umowa . 



– Odbyło  się  spotkanie  z  Dyrektorami  Szkół,  na  którym  omówiona  sprawy
bieżące  oświaty.  Wystąpiono o  do dofinansowanie  realizacji  Programu unijnego .
Wniosek została zaopiniowany pozytywnie i został skierowany do następnego etapu. 
– Po  spotkaniu  z  mieszkańcami   Podlesia,  wystąpiono  do  Zarządu  Dróg
Publicznych  w  Sierpcu  i  przekazano  zastrzeżenia  dot.   wykonania  przepustów,
potrzeby   otworzenia  rowu  przydrożnego  i  wykonywania   zjazdów  na  działki.
Oczekujemy na odpowiedź w tych sprawach . 
Wystąpiono  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w sprawie  wykonania  przejścia  dla
pieszych na drodze wojewódzkiej w m. Szczechowo oraz ustawienia tablicy z nazwą
miejscowości  Jaźwiny.  Z  uzyskanej  odpowiedzi  wynika,  że  Zarząd  Dróg
Wojewódzkich  nie  widzi  potrzeby  wykonania   przejścia  dla  pieszych  .  Gmina
podtrzymując decyzję o zasadności  wykonania przejścia dla pieszych powinna na
własny koszt wykonać ekspertyzę o natężeniu ruchu na tej drodze. W związku z tym
wystosowano  ponowne  pismo,  uzasadniając   zapewnieniem   bezpieczeństwa
dzieciom przechodzącym  do zlokalizowanego po drugiej stronie szosy przystanku
autobusowego . 
-  W związku ze zgłoszeniami dot.  podjęcia interwencji  w sprawie wałęsający się
psów szczególnie w m. Szczutowo powiadomił  organy ścigania.  Policja nie może
podjąć  stosownych  działa  ponieważ  zgłaszający  nie  udzielają   im  dodatkowych
informacji twierdząc, że nie chcąc narażać się sąsiadom. Bardzo często jest tak, że
psy  te  posiadają  właścicieli,  którzy  nie  przestrzegają  przepisów  w  zakresie
utrzymywania  zwierząt  domowych  i  sprawowania  nad  nimi  właściwej  opieki  .
Apelował do mieszkańców o przestrzeganie przepisów w tym zakresie . 
– Telefony  o  odśnieżanie  często  są  nieuzasadnione  .  Są  przypadki,  że  jedzie
ciągnik,  a  zgłaszający  posiada  dobry   dojazd  do  posesji  lub  w  ogóle  nie  jej
zamieszkuje .Uwzględniane są  indywidualne przypadki ,  ale na ogół  nie  będą od
ośnieżane prywatne drogi prowadzące  do posesji, ponieważ koszty odśnieżania są
wysokie . Prosił sołtysów i radnych o uczulenie mieszkańców w tej sprawie .   
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji .
Do punktu 5 porządku obrad :
Sprawozdanie  z  działalności  na  stanowisku  Sekretarza  Gminy  w  okresie  między
sesjami przedstawił Pan Bogdan Kaczorowski .
Między innymi poinformował : 
W okresie od ostatniej sesji były wykonywane prace związane z wydaniem decyzji w
sprawie wymiary podatku na rok 2013 dla osób fizycznych . Natomiast osoby prawne
mają obowiązek składać deklaracje do 31 stycznia b.r.   Podziękował sołtysom za
pomoc w dostarczeniu decyzji ( wydano ok.2,5 tys. decyzji) . Od 1 do końca lutego
był  to  termin  składania  wniosków  o  zwrot  podatku  VAT  zawartego  w  cenie
zakupionego paliwa do celów produkcji rolniczej.  W m-cu marcu zostaną wydane
decyzje w tej sprawie.  W m-cu kwietniu po wpłynięciu środków nastąpi wypłata  .
W dalszym ciągu trwa proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Zostało
wszczęte  postępowanie  na  wniosek  firmy  PROBUD  o  wydanie  decyzji  o
środowiskowym  uwarunkowaniu  na  realizację  inwestycji  gminnej  budowa  drogi
Karlewo – Słupia. Projekt zakłada budowę drogi na odcinku 4.600 m.   Trwa proces
przejmowania  na  mienie  komunalne  dróg  gminnych  .  Drogi  które  figurowały  w



ewidencji dróg gminnych z  mocy ustawy na dzień 1 stycznia 1998 r. przeszły na
własność gminy . Faktu ten zostaje  dokonany przez  Wojewodę w formie decyzji. W
procesie  komunalizacji   występują  kłopoty  w  zakresie  udokumentowania  np.  że
gmina ponosiła nakłady na budowę dróg .Na mocy umowy zawartej w 2009 r. gmina
wspólnie  z  320  gminami  obszaru  woj.  mazowieckiego  przystąpiła  do  realizacji
projektu BW – Baza Wiedzy o Mazowszu oraz EA – Elektroniczna Administracja . W
tej  chwili  trwają  prace  związane  z  przygotowaniem  oprogramowania  oraz
przygotowaniem informacji, które powinny się znaleźć w BW.  
Rada nie wniosła uwag do przedstawionej informacji . 
Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacje składali : 
Przewodniczący  Rady  -  Pan  Kopciński  Zbigniew  –  zgłosił  wniosek  formalny  w
sprawie  przygotowania  harmonogramu  prac  ciągnika  wraz  ze  sprawozdaniem
miesięcznym  .
Wniosek ten poddał pod głosowanie Rady . 
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  wniosek  został  przyjęty.  Poinformował,  że
całoroczny  koszt  utrzymania  ciągnika  wynosi  380.571,47  zł   są  to  naprawy  ,
przeglądy,  paliwo,wynagrodzenie  kierowcy  +  do  tego  należy  doliczyć  spłatę  i
obsługę zaciągniętego kredytu.  
Dalej Pan Kopciński Zbigniew – pytał : 
1) Jak  wygląda  promocja  gminy  ?,  Kto  się  tym  zajmuje  i  jakie  środki
przeznaczono na ten cel ?
2) Jakie były koszty prawne dot.  pawilonu GS ?
3) Czy gmina płaci wynagrodzenie za porady finansowe, jeżeli płaci to ile i 
           komu ?  
4) W związku z tym, że Pan Rogalski przebywa na terenie  UG w dziale
           księgowości , jakie prace zostały mu zlecone  ?
5)  Ile kosztowa ekspertyza prawna w sprawie zwolnienia Dyrektora  - Pana
           Kapuścińskiego Andrzeja ?
6)  Dlaczego od 2 lat nie ma żadnej uchwały, zarządzenia ani  projektu budżetu w
           BIP ?
7)  Dlaczego od 3 lat nie ukazał się żaden biuletyn informacyjny  gminy ? 
8)  Czy w gminie prowadzona jest ewidencja wodomierzy i ile kwalifikuje się  do
            wymiany ? 
9)  Podanie informacji zawierającej różnicę  w ilości   wody wydobytej  i
            sprzedanej .
Powiedział   również,  że  w ubiegłym roku  został  podjęty przez Radę wniosek w
sprawie zatrudnienia radcy prawnego d/s Rady i porad społecznych..W związku z
tym, że   środki w budżecie gminy są zabezpieczone chcemy, aby zatrudnić radcę
prawnego wskazanego przez Radę . Radca prawny pracowałby na takich zasadach
jak  obecny,  tylko  rozszerzony  miałby  zakres  obowiązków  o  udzielanie  porad
prawnych społeczeństwu gminy.   



-  radny-  Pan  Tomasz  Paprocki  wnioskował  o  rozpoczęcie  spotkań,  szkoleń  z
mieszkańcami gminy w sprawie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych .Czasu
pozostało mało , a mieszkańcy gminy nie są poinformowani  o zasadach realizacji
uchwał . W innych gminach tego typu spotkania już się odbywają .
Dalej  podkreślił,  że  zasadne  jest  wprowadzenie  przerwy  nocnej  w  oświetleniu
ulicznym o czym postulował wcześniej . 
Do punktu 7 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński – poinformował, że radni otrzymali
na piśmie  obszerne  sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w Szczutowie w
roku 2012 .
Radny-  Pan  Paprocki  Tomasz  –  w  przedstawionym  sprawozdaniu  nie  znajduje
informacji  nt.  działalności  powołanej  komisji  do  przeprowadzenia  kontroli
organizacji pozarządowych . Komisja działała przez okres 2 m-cy .
Pomimo  tego,  że  informacje  na  piśmie   otrzymali  radni,  Sekretarz  Gminy  Pan
Bogdan  Kaczorowski  przedstawił  sprawozdanie  zwracając  szczególną  uwagę  na
najważniejsze działania UG w roku 2012 . 
Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w Szczutowie w roku 2012 przedstawił
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski . 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Poinformował również, że sprawozdanie nie zawiera informacji o  działaniu   komisji
powołanych  przez  Wójta  Gminy  do  kontroli  współdziałania  organizacjami
pozarządowymi   oraz   realizacji  projektu  wyrównywania  szans  edukacyjnych
„Zagrajmy o sukces” . Do tych czynności były powołane dwa zespoły składające się
z radnych i pracowników Urzędu. Nie ma przeszkód w dodatkowy  przedstawieniu
informacji  o sposobie powołania i  zasadach funkcjonowania komisji oraz wynikach
przeprowadzonych kontroli . 
Uwag do przedstawionego materiału informacyjnego nie zgłoszono .
Przewodniczący Rady – pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie przyjęcie
sprawozdania .
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0. 
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w Szczutowie
w roku 2012 . 
Do punktu 8 i 9  porządku obrad :
W związku z tym, że sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za  2012  rok  oraz  sprawozdanie  z
wykonania  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  za  2012  r.  zostały
szczegółowo  przedstawione  na  posiedzeniach  Komisji  przez  Przewodniczącą
Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Szczutowie  Panią
Jolantę Rubinowską , Rada nie życzyła sobie ponownego przedstawiania .
W dyskusji radni nie zabierali głosu .
W związku  z  tym Przewodniczący Rady – pan Zbigniew Kopciński  poddał  pod
głosowanie przyjęcie sprawozdań .
„ZA” przyjęciem głosowało 15 radnych .



„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu”- 0.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdania .
Do punktu 10 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały  dot.
zaproponowanych  zmian  w  Gminnym  Programie  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2013 rok . 
Radni nie wnieśli uwag do proponowanych zmian .
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 XXVI/189/2013 w spawie zmiany uchwały
Nr XXV/183/2013  Rady  Gminy  Szczutowo  z  dnia  31  stycznia  2013  roku  w
sprawie  przyjęcia  Gminnego  programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
problemów Alkoholowych na 2013 rok. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 Do punktu 11 porządku obrad :
W  związku  z  tym,  że  na  poprzednich  sesjach  oraz  posiedzeniach  komisji
dyskutowano  nad  utworzeniem  straży  gminnej  nie  widziano  potrzeby  dalszej
dyskusji.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny, a
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15. 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 0 radnych .
„Przeciw” - 11 radnych .
„Wstrzymało się od głosu”- 4 radnych . 
Rada nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia starzy gminnej i nadania statutu. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 12 porządku obrad : 
W  punkcie  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierza na terenie gminy Szczutowo w 2013 r. 
Rada nie wniosła uwag do przedstawionego projektu programu .
Przewodniczący Rady 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  Uchwalę  Nr  XXVI/190/2013   w  sprawie  przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2013 r.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  



Do punktu 13 porządku obrad : 
Do przedłożonego przez Wójta Gminy na podstawie art.30a ust.5 Karty Nauczyciela
sprawozdania za 2012 rok w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego radni nie wnieśli uwag .
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  poddał pod głosowanie przyjęcie
sprawozdania.
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie . 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 14 porządku obrad : 
Wniosek  radnego  Pana  Dąbrowskiego  Jana  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły
Podstawowej w Szczutowie i  Gimnazjum w Szczutowie w Zespół Szkół odczytał
Pan Krzysztof Ratuszny -Wiceprzewodniczący Rady . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  –  poinformował,  że  większość
radnych jest  za szukaniem oszczędności  finansowych w szkołach natomiast  mniej
jest zwolennikami tworzenia zespołu szkół w Szczutowie.
Pan  Tomasz  Paprocki  –  w dalszym ciągu  domagał  się  przedstawienia  informacji
zawierającej  szczegółowe koszty finansowania oświaty w obecnym kształcie oraz
przewidywanych  kosztów utrzymania z uwzględnieniem  powstania zespołu szkół w
Szczutowie  .  Po  utrzymaniu  tego  raportu  należy   przystąpić  do   rozpatrzenia
wniosku. 
Pan Dąbrowski Jan – uważa, że wniosek jego powinien zostać przyjęty do realizacji,
gdyż widzi  duże  oszczędności  w utrzymaniu  oświaty  po przekształceniu  szkół  w
Szczutowie w zespół . 
Pan  Bieńkowski  Leszek  -poparł  wniosek  radnego  Paprockiego  o  sporządzeniu
raportów kosztów utrzymania szkół przed utworzeniem po utworzeniu zespołu szkół .
Do czasu pozyskania tych informacji odsunąć rozpatrzenie wniosku. 
Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  wniosek  zostanie  rozpatrzony  po
uzyskaniu pełnej w/w  analizy kosztów utrzymania szkół.
Rada na powyższe wyraziła zgodę .
Po realizacji tego punktu Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach . 
Po  wznowieniu  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady  przystąpiono  do  dalszej
realizacji porządku obrad .
Do punktu 15 porządku obrad :
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w budżetowej  gminy na 2013 rok
przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska.
Komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany .
Uwag nie zgłoszono .
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały, a
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  XXVI/191/2013  zmieniającą  uchwałę
Budżetową Nr XXVI/186/2013 na rok 2013. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Dalej  przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  przedstawił   Radzie
propozycję Dyrektorów Szkół dot. podjęcia działań w celu uzyskanie oszczędności w
budżecie oświaty  tj.  :Gimnazjum w Szczutowie wykazało oszczędności na kwotę
20.380  zł,  Szkoła  Podstawowa  w  Szczutowie   24.100  zł,  Zespół  Szkół
Ogólnokształcących w Gójsku 18.500 zł .
Do punktu 16 porządku obrad : 
 Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa
Krajowego  na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  w  ramach  PROW inwestycji
pn.”Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Agnieszkowo,  Białasy,
Mościska i Słupia ; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Gójsk  oraz  przebudowa  przepompowni  ścieków  w  Szczutowie”  przedstawiła
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska . 
W dyskusji głos zabrali : 

– radny – Pan Kapuściński Jerzy – kredyty i pożyczki musimy zaciągnąć, ale
niepokoi  fakt,  że  zadłużenie  gminy szybko rośnie  .  Przedstawione projekty
uchwał przewidują zaciągniecie pożyczki w kwocie 1.077.066 zł i kredytu w
wysokości   1.862.242  zł  .  W związku  z  tym nasuwa  się  pytanie  w jakim
kierunku zmierzamy. Porównując realizację ilości inwestycji w ostatnim czasie
do wykonanych w ubiegłych latach należy stwierdzić, że nie było ich aż tak
dużo.  Niepokoi  zapis,  że  spłata  kredytu  nastąpi  ze  środków  uzyskanych  z
wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego . Należy zadać
sobie  pytania: czy nasi mieszkańcy to wytrzymają oraz w jakiej wysokości w
przyszłości będziemy musieli uchwalać podatki .

– Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  wyjaśniła,  że  zaciągnięcie
pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowych  ze  środków
pochodzących  z  budżetu  UE  nie  zwiększy  zadłużenia  gminy,  a  zapewni
płynność  środków  budżetowych.  Spłata  nastąpi  po  otrzymaniu  środków  z
Europejskiego Funduszu na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy
finansowej  .  Z  budżetu  gminy  zostaną  pokryte  odsetki  od  preferencyjnego
kredytu  przy  oprocentowaniu  0,2  %  w  stosunku  rocznym  .  Proponowana
kwota  w  projekcie  uchwały  jest  zgodna  z  wysokością  zawartą  w budżecie
gminy . Zapewniła, że zaciągnięta pożyczka będzie dużo mniejsza i stanowić
będzie 75 % kosztów kwalifikowanych. Na dzień dzisiejszy realizacja całego
zdania  wynosiłaby  ok.  400  tys.  zł  .  Podjęcie  uchwały  z  wyprzedzeniem
pozwoli  na  uzyskanie  opinii  RIO,  po  której  otrzymaniu,  można  rozpocząć
procedurę w Banku . 

– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – odniósł się do wątpliwości   radnego
podkreślając,  że realizowane są inwestycje służące wszystkim mieszkańcom
gminy .  Budowa wodociągów, kanalizacji  to są podstawowe zadania gminy
realizowane na rzecz mieszkańców . Dlatego nie rozumie wątpliwości  Pana
radnego . Nie można jednoznacznie stwierdzić, że było słuszne wybudowanie



wielofunkcyjnych  boisk  przy  zaciągniętych  kredytach  i  zmniejszającej  się
liczby dzieci. Boiska  są potrzebne, ale można było wybudować za mniejsze
środki . 

– Pan Kapuściński Jerzy – boisko w Szczutowie wybudowano niskim kosztem,
pewnie  więcej  kosztowało  w  Gójsku  .  W  poprzednich  kadencjach  gmina
została  z  wodociągowana  prawie  w  100%,  byliśmy  pierwszą  z  gmin  w
powiecie posiadająca tak duży wskaźnik. Wówczas budowa wodociągów była
zadaniem priorytetowym.  Natomiast  obecnie  są  realizowane   inwestycje  w
zakresie napraw i remontów oraz  podłączani są mieszkańcy, którzy z różnych
przyczyn nie byli objęci wodociągowaniem .

– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski –wyjaśnił : wniosek o dofinansowanie
budowy boiska w Szczutowie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w
Warszawie.  Do  dnia  dzisiejszego  nie  uzyskaliśmy  żadnych  środków
finansowych. Gmina  Mochowo chociaż była liście rankingowej poniżej nas ,
otrzymała dotację w ubiegłym roku. Na realizację powyższego zadania został
zaciągnięty  kredyt.  Prawdopodobnie  otrzymano  dofinansowanie  z
Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej.  

– Radny – Pan Bieńkowski Leszek – na sprawy dot. kredytów należy patrzeć
obiektywnie,  ponieważ  na  realizację  inwestycji,  zadań  gmina   zaciągała
kredyty wcześniej   i zaciąga obecnie. Również  spłacamy obecnie wcześniej
zaciągnięte kredyty.

–  radny –  Pan Szałkucki  Tomasz  –  stwierdził,  że  nie  można ciągle  chwalić
wszystkiego  co wcześniej zostało zrobione, a nie dostrzegać co obecnie jest
realizowane. Również nie można wstrzymywać realizacji inwestycji, które w
późniejszym czasie przynosić będą zyski  dla gminy.
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  stwierdzając,  że  każdy  z
radnych ma prawo wypowiedzieć swoja opinię zamknął dyskusję.

Wiceprzewodniczący Rady – pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt  uchwały, a
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie . 
Ustawowa liczba radnych 15. Na sesji  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 XXVI/192/2013 w sprawie zaciągnięcia w
roku  2013  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  -na  sfinansowanie
planowanego  deficytu  budżetowego  -wyprzedzające  finansowanie  operacji  w
ramach PROW inwestycji pn.”Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Agnieszkowo,  Białasy,  Mościska  i  Słupia;  rozbudowa  sieci  wodociągowej  i
kanalizacyjnej w miejscowości Gójsk oraz przebudowa przepompowni ścieków
w Szczutowie”. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .



Do punktu 17 porządku obrad :  
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska poinformowała, że w projekcie uchwały
proponuje się  zaciągnięcie długoterminowego kredyty w banku wybranym zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  w wysokości 1.862.242 zł w tym
670.036zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów w kwocie
1.192.206 zł .
W punkcie tym uwag nie zgłoszono . 
Wiceprzewodniczący  Rady-  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały,  a
Przewodniczący Rady – pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie . 
Ustawowa liczba radnych 15 . Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu  15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosował – 1 radny.
„Przeciw” - 2 radnych .
„Wstrzymało się od głosu” -12 radnych .
Rada  nie  podjęła  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  w
banku wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych . 
Do punktu 18 porządku obrad :
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  odczytał  Wiceprzewodniczący
Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady. 
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 XXVI/193/2013  w  sprawie  określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 19 porządku obrad : 
Sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok kolejno przedstawili :
Pan Tomasz Paprocki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ,
Pan Jan Kapuściński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania , Zdrowia i
Porządku Publicznego ,
Pan  Jan  Stankiewicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Budżetu  i  Ochrony
Środowiska .
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono .
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński przyjęcie  sprawozdań poddał pod
głosowanie .
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0. 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w rok
2012 .



Do punktu 20 porządku obrad :
-Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – na terenie naszej gminy fundusz sołecki
realizowany jest od 3 lat. Decyzja o wyodrębnieniu  funduszu czy też nie tworzeniu
należy do Rady Gminy . 
-Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hana  Domagalska  –  prosiła  Radę  o  niewyodrębnianie
funduszu sołeckiego w roku 2014. Nie posiadamy środków finansowych na spłatę
kredytów , a utworzenie funduszu sołeckiego wymaga zagwarantowania środków . 
Proponowała wrócić do tego tematu w następnych latach . W bieżącym roku można
wspólnie z radnymi wskazać  do remontu drogi gminne  i pokryć koszty z budżetu.  
– Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  –  prosił  sołtysów  o
wyrażenie swojego zdania na ten temat  .
Sołtysi zdecydowanie wypowiedzieli się za utworzeniem funduszu sołeckiego.
W związku  z  tym Wice  Przewodniczący  Rady  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  wyodrębnia  funduszu  sołeckiego  w  roku  2014,  a
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  XXVI/194/2013  w  sprawie  wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 21 porządku obrad : 
Odpowiedzi na interpelacje udzielili : 
– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – harmonogram pracy ciągnika można
opracować  i  realizować.  Koszty   związane  z  pracą   ciągnika  w  ubiegłym  roku
wynosiły ok. 38 tys. zł.  Porównując do wykonanej pracy są bardzo niskie koszty.
Wynajęcie ciągnika do tych prac byłoby o wiele droższe i stanowiłoby kwotę  ok. 100
tys.  zł.  Na promocję  gminy w ubiegłym roku wydatkowano 13  tys.  zł  ,  3  tys.-
dofinansowano wystawę zwierząt hodowlanych zorganizowaną przez UM w Sierpcu,
2,4  tys.  zł  współfinansowanie  wydania  Leksykonu Samorządowo- Gospodarczego
Mazowsze Północne. Na bieżący rok zaplanowano kwotę  7,5 tys. zł w tym środki na
wystawę zwierząt hodowlanych , która prawdopodobnie nie zostanie zorganizowana.
Umieszczanie  dokumentów  w  BIP  -  są  pewne  zawirowania  spowodowane
przebudową  strony  internetowej  oraz  długotrwałym   zwolnieniem  lekarskim
pracownika.  Nikt  inny  poza  nim  nie  posiadał  dostępu  do  biuletynu.  Zostanie
zatrudniony pracownik na zastępstwo, który po otrzymaniu uprawnień , stosownych
haseł   będzie odpowiedzialny za BIP. Sprawy bieżące , uchwalony budżet znajduje
się na stronie BIP . Wydanie biuletynu o gminie wiąże się kosztami . Jeżeli jest taka
wola  Rady,  to  nie  ma  problemu,  aby   raz  w  roku  wydać  biuletyn   ze  środków
przeznaczonych na promocje gminy. Nie poniesiono kosztów prawnych związanych
z  przejęciem  własności  pawilonu  w  Szczutowie  .W przypadku  gdyby  mecenasa
wynajęto,  wynagrodzenie  jego  wynosiłyby  jakiś  procent  od  wartości  wyceny
nieruchomości . Poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem całej procedury,
badaniem  ksiąg  wieczystych  ,opłatą  sądową,   itp.  Obecnie  przystąpiono  do



uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Gójsku.  W takich procedurach musi
uczestniczyć prawnik. Porady finansowe – Skarbnik Gminy radzi sobie dobrze i na
dzień dzisiejszy  takich porad nie ma. W związku z tym, że zatrudniona od kwietnia
2012 r.   pracownica nigdy nie  sporządzała  bilansu na koniec roku,  Pan Rogalski
Stanisław( były pracownik )  wyraził zgodę na udzielenie pomocy w tym zakresie .
Na dzień dzisiejszy nie poniesiono kosztów z tym związanych .Ekspertyza prawna
związana ze zwolnieniem Dyrektora Gimnazjum kosztowała 6 tys. zł i sprawa nada
nie jest  zakończona .  Nie wpłynęła ostateczna decyzja od Orzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych. Podkreślił, że nie zwolnił Pana Kapuścińskiego z Dyrektora
Gimnazjum. Wygasł mu kontrakt na stanowisko Dyrektora, a on nie przystąpił do
zorganizowanego  konkursu.  Zainstalowane  wodomierze  przed  10  lat  prawidłowo
wskazują   zużycie wody o czym świadczą często wykonywane ekspertyzy .  Nie jest
stosowana  sukcesywna wymiana wodomierzy ze  względu na wysokie koszty.  W
miesiącu styczniu br.   wskaźnik wody niezbilansowanej wynosił  ok. 20 % . Nie
powinno się pozwalać na korzystanie z hydrantów. Korzystają z nich rolnicy przy
opryskach chemicznych . Często jest tak, że rolnik zapłaci za 30 m³, a pobierze 50
m³. Wodomierze są ewidencjonowane w Urzędzie Gminy . 
Spotkanie dot. realizacji ustaw śmieciowych w każdej chwili można organizować. W
zebraniach zorganizowanych przez sołtysów będą uczestniczyć pracownicy UG . Nie
ma  pewności,  że  ustawa  wejdzie  w  życie  od  1  lipca  2013  r.,  nadal  jest  wiele
niewiadomych. Oczekujemy na rozstrzygnięcia   wielu niejasnych spraw .
W  sprawie  zastosowania  przerwy  nocnej  w  oświetleniu  ulicznym  zostały
przeprowadzone  rozmowy z  Zakładem Energetycznym .   Oczekujemy  na  analizę
finansową  związaną  z  5  godzinnym wyłączeniem .  Zaplanowano  wyłączenia  we
wszystkich miejscowościach w wyjątkiem m. Gójsk i m. Szczutowo.
  Zatrudnienie wnioskowanego prawnika spowoduje zbędne koszty. Mieszkańcy mają
możliwość skorzystania z darmowej porady prawnej w PCPR w Sierpcu, w GOPS.
Obecnie  zatrudniony  radca  prawny   tez  udziela  porad.  Żaden  z  nich  nie  będzie
reprezentował mieszkańców w Sądzie.   Uważa, że byłoby to niezgodne z prawem i
nie zatrudni drugiego  radcy prawnego, jeśli Rada chce to niech zatrudni. Rada   nie
może  narzucać kogo  on ma zatrudniać . 
– Przewodniczący  Rady  –  wniosek  został   przyjęty  do  realizacji  większością
głosów ,   jest to decyzja Rady. Rada nie narzuca osoby, która ma  być zatrudniona na
stanowisku  radcy prawnego ale  powinna ją    zaakceptować.
Do punktu 22 porządku obrad : 
– Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński -pyta o zwiększenie etatów
w stosunku do roku 2010 w Urzędzie Gminy oraz w GOPS w Szczutowie . Dalej
prosił o podanie liczby  mieszkańców gminy przypadających  zgodnie z prawem na
jednego pracownika socjalnego . W sąsiedniej gminie Rościszewo zatrudnionych jest
6 osób + ½ etatu księgowego.  Uważa,  że  w GOPS jest  zatrudnionych zbyt  dużo
pracowników. 
– Wójt Gminy – odpowiedział, że zatrudnienie w UG zwiększono   o 2 etaty . 
GOPS  realizuje  programy  unijne,  w  których  przewidziane  jest  zatrudnienie
pracowników .  Ponieważ  był  wakat,   powstały  w  wyniku   powołania    Pani  R.
Biesaga  na  stanowisko  Kierownika  GOPS,  został  zatrudniony  nowy  pracownik



socjalny. Przy zatrudnianiu tego  pracownika nie było potrzeby ogłuszania naboru .
Kierownik  GOPS decyduje o zatrudnieniu. W związku z tym poprosi Kierownika
GOPS  na następną sesję w celu wyjaśnienia wątpliwości. 
– Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał  wniosek Pani
Doroty Ejssymont o wydzierżawienie nieruchomości  gruntowej położonej w Słupi,
działki 485 i 487 stanowiącej własność Gminy Szczutowo. Planowane przeznaczenie
przedmiotu  dzierżawy  ;  stworzenie  terenu  rekreacyjnego  oraz  ogólnodostępnego
przejścia  z  Ośrodka  Szkolenia  Kadry  narodowej  w  windsurfingu.  Dzierżawca
zobowiązuje  się  do  wykonania  wszelkich  prac  adaptacyjnych  m.in.  wymiany
ogrodzenia,  wykonania  domku  grillowego,  miejsca  na  ognisko,  placu  zabaw  dla
dzieci,  oświetlenia  terenu,  prac  ogrodniczych  itp.  oraz  dbania  o  teren  zgodnie  z
przepisami  BHP.  Dzierżawca  wszystkie  prace  wykona  na  własny  koszt  .
Dzierżawiony teren nadal byłby ogólnodostępny. 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie decyzję o
wydzierżawieniu w/w gruntów zgodnie z wnioskiem . 
– Obecnych i  uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych (  nieobecny radny Pan
Leszek Bieńkowski ) .
„Za” wydzierżawieniem głosowało 14 radnych . 
„Przeciw”- 0. 
„Wstrzymało się od głosu” - 0. 
Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie powyższych gruntów . 
– Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny  odczytał pisma:
- Pani M. Michalskiej w sprawie podjęcia interwencji w sprawie wałęsających się
psów.  
- Przesłane do wiadomości Rady Gminy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu   w
zakresie  zasadności  instalacji  sygnalizacji  świetlnej  oraz  aktywnego  przejścia  dla
pieszych miejscowości Gójsk . Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
– W punkcie tym nadal dyskutowano nt. oszczędności finansowych oświaty oraz
ewentualnych korzyści wynikających z połączenia szkół w Szczutowie .
– Skarbnik Gminy i  Wójt  Gminy informowali  o konsekwencjach w realizacji
budżetu  gminy,  w  związku  z  nie  podjęciem  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia
długoterminowego kredytu .
– Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  z  okazji  zbliżających  się  Świąt
Wielkanocy życzył obecnym , zdrowia, radości oraz życzliwości ludzkiej. 
Do punktu 23 porządku obrad :
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XXVI
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Na tym obrady  zakończono. 

Protokółowała:                                                               Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska
                                                                                          Zbigniew Kopciński 


