
Or. 0002. 5. 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 XXIX/ 2013
 Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 26  kwietnia   2013 roku .

Protokół zawiera : 

1.  Uchwała Nr XXIX/199/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetowa Nr
     XXV/186/2013 na rok 2013.
2.  Uchwała Nr XXIX/200/2013 w sprawie przejęcia od właścicieli
     nieruchomości obowiązku wyposażania nieruchomości w worki
     przeznaczone do zbierania selektywnego odpadów komunalnych . 
3. Uchwała Nr XXIX/201/2013 w sprawie wyrażenia zgody na   wydzierżawienie

nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy.

4. Uchwała Nr XXIX/202/2013 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji 
określonej w decyzji o warunkach zabudowy w obszarze Zespołu 
Przyrodniczo- Krajobrazowego. 



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

odbytej w dniu 26  kwietnia     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.           11:10 
                                                              a zakończono     o godz.            12:40
                                                              Stan radnych                                -   15
                                                              Obecnych                                     -   15
                                                              Procent frekwencji                       -   100

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

Uchwalony  porządek obrad :

1. Otwarcie sesji,  stwierdzenie quorum

2  Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

3.  Przyjęcie protokółu z  XXVIII  Sesji Rady Gminy.
4.  Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady i działalności między sesjami.
5.  Informacja Sekretarza Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie między
     sesjami. 
6.  Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok
     2013.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku
     wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania selektywnego
     odpadów komunalnych .                                                                   
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
     nieruchomości  i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
     umowy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji określonej w
      decyzji o warunkach zabudowy w obszarze Zespołu Przyrodniczo-
      Krajobrazowego.  
11. Rozpatrzenie wniosku radnego w sprawie przekształcenia Szkoły
      Podstawowej w Szczutowie i Gimnazjum w Szczutowie w Zespół Szkół.   
 12. Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie wierzytelności za rok 2012 .

      13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.



      14.  Wolne wnioski. 
      15.  Zakończenie obrad XXIX  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

P r z e b i e g : 

Do punktu 1 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński - dokonał otwarcia XXIX Sesji Rady
Gminy Szczutowo.  Przywitał  przybyłych radnych,  sołtysów i  zaproszonych gości
oraz  Wójta  Gminy  –  Pana Andrzeja  Twardowskiego ,  Skarbnika  Gminy  –  Panią
Hannę  Domagalską  i  Sekretarza  Gminy  –  Pan  Bogdana  Kaczorowskiego  .  Na
podstawie listy obecności stwierdził, że obrady XXIX  Sesji są prawomocne. 

Do punktu 2 porządku obrad :

Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  uchwalenie  porządku  obrad
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 XXIX sesji Rady Gminy . 
Do punktu 3 porządku obrad :

Protokoły z XXVIII Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i
przed  sesją.  Radni  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu.  Przewodniczący  Rady-  Pan
Zbigniew Kopciński  poddał pod głosowanie przyjęcie  protokółów z  XXVIII  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 XXVIII 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 : 

Prosił  sołtysów  o  rozdanie  w  swoich  sołectwach  otrzymane  dokumenty  dot.
odpadków komunalnych . Są to informacje skierowane do wszystkich mieszkańców,
druki deklaracji  oraz wypowiedzenia  umowy( którego  należy dokonać do końca
maja b.r.  ).  Wypełnione deklaracje należy składać osobiście w UG  do Pani Ewy
Tłuchowskiej,  która będzie  wyjaśniać wątpliwości  w tych sprawach .  Pracownicy
UG  również  są  przygotowani  do  udziału  w  zorganizowanych  przez  sołtysów
zebraniach wiejskich. 

Zgodnie  z  ustawą  do  końca  kwietnia  b.r.  powinny  zostać  wypłacone  rolnikom
środki , zwrot akcyzy z tytułu zakupionego paliwa do produkcji rolniczej .W związku



z  tym,  że  do  tej  pory  nie  otrzymaliśmy  środków,  a  uzyskaliśmy  telefonicznie
zapewnienie,  że  decyzja  została  wysłana,  planuje  się  wypłacanie  w  poniedziałek
rolnikom z terenu Szczutowa , we wtorek z terenu Gójska.

Podjęte zostały działania w celu zaniechania wyrzucania śmieci   w miejscowości
Słupia, będą zorganizowane patrole policji.  Mieszkańcy terenów letniskowych nie
zostali  objęci   regulaminem,  odbiór  odpadów  muszą  zorganizować  sobie  sami  .
Zgodnie  z  ustawą  każdy  z  mieszkańców może  indywidualnie  zawrzeć  umowę  z
przedsiębiorstwem  wywożącym  śmieci.  Na  razie  każdy  z  właścicieli  domków
letniskowych  ma inne zdanie, trudno będzie wypracować kompromis w tej sprawie .
Obecnie koszty wywozy śmieci są bardzo wysokie i obciążają naszych  mieszkańców
gminy. W ubiegłym roku koszt wywozy śmieci ze Słupi wynosił ok. 15 tys. zł . 

Rozpoczęły się prace inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów . Rozpoczęto od
miejscowości Agnieszkowo,  a następnie zostaną wykonane w Białasach, Słupi i na
końcu w Gójsku .

Zgłoszone  na  ostatniej  sesji  interpelacje  w  zakresie  naprawy  dróg  powiatowych,
wycięcia  krzaków,  oczyszczenia  rowów,  łatania  dziur  zostały  przekazane  do
Starostwa Powiatowego w Sierpcu.  Naprawa drogi Szczechowo -Białasy  zostanie
wykonana na początku maja b.r., w tym czasie firmie zostanie dostarczona emulsja
przeznaczona do łatania dziur (wykonanie na gorąco). Droga jest już po gwarancji i
za wykonanie tych prac trzeba będzie zapłacić ze środków budżetu gminy.  

Pawilon  w  Szczutowie  –  wczoraj  upłynął  6  tygodniowy  termin  ogłoszenia  o
przeznaczeniu do sprzedaży . Na początek  czerwca b.r. zostanie wyznaczony termin
przetargu  na  sprzedaż  tej  nieruchomości  .  Zostały  przygotowane  i  złożone
dokumenty w Sądzie dot. uzyskania tytułu  własności nieruchomości położonej w
Gójsku .

Zostanie podpisana nowa umowa na oświetlenie ulic . W związku z zastosowaniem
przerwy nocnej w oświetleniu ulic na terenie gminy, pojawiły się głosy, zapytania kto
podjął  decyzję  o wyłączaniu Rada czy Wójt.  Wyjaśnił,  że  decyzja  była  wspólna,
kierowały nią   względy  ekonomiczne . W  gminach sąsiednich zasada taka jest
stosowana już od kilku lat . Przed trzema laty punktów oświetlenia ulicznego(opraw)
było 310 szt., a obecnie jest 340 szt. Po podpisaniu umowy w b.r. odpłatność  za
konserwację urządzeń wynosić będzie 8 zł od każdej lampy, 10 zł w roku 2014, a w
następnych  latach  będzie  wzrastać  corocznie  o  1  zł  .  Miesięczna  odpłatność  za
konserwację wynosi ok. 3 tys. zł + opłata za energię  w skali roku ok.100 tys. zł. Na
wniosek mieszkańców zostanie zwiększona liczba lamp oświetlenia ulicznego (5-6
opraw)  w  centrum  Słupi.  Zastosowanie  przerwy  nocnej  na  pewno  przyniesie
oszczędności, które będą znane po przeprowadzeniu audytu przez firmę zewnętrzną
(firma będzie dokonywała przeliczeń we wszystkich gminach na terenie powiatu), a
następnie stanie do przetargu  na dostawę energii elektrycznej  ogłoszonego wspólnie
z innymi gminami z terenu powiatu. 

Odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkół nt. opracowania arkuszy organizacyjnych
szkół na  rok szkolny 2013/2014 .



Zorganizowano posiedzenie    Zarządu  Gminnym OSP w sprawie  zabezpieczenia
przebiegu CROSS w Szczutowie. W dniu 5 maja 2013 r. o godz.. 11:30 w Kościele
Parafialnym w Szczutowie zostanie odprawiona Msza Święta z okazji św. Floriana
w intencji straży pożarnej z terenu Gminy Szczutowo . Ustalono termin zawodów
strażackich – lipiec b.r. w Gojsku . 

Zgodnie z wcześniejszą prośbą Rady poinformował o kosztach utrzymania ciągnika
w poprzednim roku – ok. 37 tys. zł. Natomiast w 2010 r. wykonane usługi na drogach
wynajętym sprzętem kosztowały ok. 77 tys. zł w tym zawarta umowa -zlecenie z
jedną osoba opiewała na kwotę ok.50 tys. zł . Kwota zakupu materiałów wynosiła ok.
4 tys. zł.

Uczestniczył w spotkaniu Wójtów z trzech powiatów, które odbyło się u Prezydenta
Płocka .  Tematem spotkania były środki unijne na lata 2014-2020. Województwo
mazowieckie  otrzyma  bardzo  mało  środków,  o  50  %  niż  inne  województwa
Wnioskowano o powołanie zrzeszenia w skład, którego weszły by  gminy z trzech
powiatów i wspólnie realizowano by jedną inwestycje.

Uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Sierpeckiego na którym
ustalono,  że  dożynki  powiatowe  odbędą  się  w  dniu  25  sierpnia  2013  r.  w
Rościszewie. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich ,
który  poinformował,  że   do  roku  2020  na  terenie  powiatu  sierpeckiego  nie  jest
planowana żadna inwestycja drogowa . Brakuje pieniędzy na łatanie dziur, nie ma
mowy o realizowaniu nakładek asfaltowych na drogach wojewódzkich.

Od 6 maja 2013 roku rozpoczną się roboty publiczne, zatrudnionych zostanie 9 osób
oraz trzech stażystów.

Zapoznał  z  wynikami  próby  radarowej  na  drodze  nr  10  w  miejscowości  Gójsk,
przeprowadzonej przez firmę udziałem pracowników UG.  W ciągu trzech godzin
zanotowano 340 wykroczeń .   Przeliczając, biorąc pod uwagę minimalne  mandaty
daje to kwotę ok. 40 tys. zł .

Rada nie wniosła uwag do przedstawionej informacji .   

Do punktu 5 porządku obrad :

Informację o działalności Urzędu Gminy  okresie od 25 marca 2013 r. do 25 kwietnia
2013 r.  przedstawił Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski. 

W  okresie  tym  Urząd  Gminy  rozpatrywał  wszystkie  sprawy  indywidualne.  Z
udziałem pracownika UG odbyła się kwalifikacja poborowych .Sporządzono wnioski
do PUP w Sierpcu o zorganizowanie staży dla 3 trzech osób oraz robót publicznych .
Podpisano umowy  na okres : stażyści   od 1 maja do 31 października , a pracownicy
robót publicznych 9 osób   na  4,5 m-ca przy refundacji z PUP w wysokości 1.595 zł
miesięcznie na jednego osobę. Zgodnie z zawartą umową jesteśmy zobligowani do
zatrudnienia  7  bezrobotnych  na  okres  1m-ca.  W m-cu  maju  przez  okres  trzech
tygodni będzie odbywać w UG praktyki pięciu uczniów  szkół średnich   .Wydane
zostały decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju  napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolniczej.   Oczekujemy  na



decyzję  finansową  od  Wojewody  w  celu  wypłacania  pieniędzy  .  W  związku
zadeklarowaniem 2011 r. wdrożenia  Wspólnej Metody Samooceny CAF dokonano
pierwszej edycji projektu analizy oceny CAF .Podpisano umowę partnerską i obecnie
przystępuje się do następnego etapu  realizacji szkoleń pracowniczych . Powołano
koordynatora projekt Panią Annę Rogalską . Podnoszenie kwalifikacji pracowników
UG będzie realizowane w  okresie   od 1 kwietnia br. do 31 marca 2015.

Odbywa się składanie oświadczeń majątkowych – termin do końca kwietnia 2013 r.
Następnie  zostaną   przesłane  do szczegółowej  analizy  do Urzędu Skarbowego w
Sierpcu. 

Na koniec zwrócił się z prośbą do sołtysów o rozdanie otrzymanych dokumentów
mieszkańcom  poszczególnych  sołectw  .W  przypadku  kłopotów  w  wypełnianiu
deklaracji pracownicy UG będą pomagali, wyjaśniali .

Do przedstawionej informacji Rada nie wniosła  uwag .

Do punktu 6 porządku obrad : 

Interpelacje składali : 

- radny- Pan Bieńkowski Leszek – zakończyć remont drogi Blinno – Likiec poprzez
okopanie rowami, wymianę dreny oraz poszerzenie wjazdu . Wykonania  większości
prac przez zatrudnionych bezrobotnych.

- radny – Pan Jan Dąbrowski -  pytał o miejsce  planowanego do  budowy  parkingu
w miejscowości Gójsk oraz o termin  realizacji  złożonego  wniosku dot.  budowy
kanalizacji w miejscowości Agnieszkowo.

Do punktu 7 porządku obrad : 

Projekt uchwały  zmieniająca uchwałę Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok 2013
odczytał Wiceprzewodniczący Rady – pan Krzysztof Ratuszny. 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały . 

W związku  z  tym Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  –  przyjęcie
uchwały poddał pod głosowanie. 

Obecnych i uczestniczyło w glosowaniu 15 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .

„Przeciw” - 0. 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXIX/199/2013  zmieniająca  uchwałę
Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok 2013 .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8 porządku obrad : 



Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały w
sprawie  przejęcia  od  właścicieli  nieruchomości  obowiązku  wyposażenia
nieruchomości  w  worki  przeznaczone  do  zbierania  selektywnego  odpadów
komunalnych. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński – 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 XXIX/200/2013 w sprawie przejęcia od
właścicieli  nieruchomości  obowiązku  wyposażenia  nieruchomości  w  worki
przeznaczone do zbierania selektywnego odpadów komunalnych . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9 porządku obrad :

W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał treść
projektu  umowy   na  dzierżawę  nieruchomości  niezabudowanej  położonej  w
miejscowości  Słupia  numery  działek  485  i  487  o  pow.  0,5608  ha  Pani  Dorocie
Ejssymont z przeznaczeniem pod utworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego
ogólnodostępnego z określeniem rocznej stawki czynszu  dzierżawnego w wysokości
1.500 zł netto. 

Wobec  braku  uwag  do  projektu  umowy  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Kopciński  zaakceptowanie treści umowy dzierżawy poddał pod głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .

„Za” przyjęciem  głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0. 

Rada  Gminy  jednogłośnie  zaakceptowała  projekt  umowy  dzierżawy  stanowiący
załącznik do protokołu. 

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  i
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 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  XXIX/201/2013  w  sprawie  wyrażenia
zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  i  odstąpienie  od  obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10 porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny  odczytał projekt uchwały w
spawie  uzgodnienia  realizacji  inwestycji  określonej  w  decyzji  o  warunkach
zabudowy w obszarze  Zespołu Przyrodniczo-  Krajobrazowego,  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 XXIX/202/2013 w sprawie uzgodnienia
realizacji inwestycji określonej w decyzji o warunkach zabudowy w obszarze
Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 11 porządku obrad :

Wniosek  radnego  Pana  Jana  Dąbrowskiego  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły
Podstawowej w Szczutowie i Gimnazjum w Szczutowie w Zespół Szkół odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny. 

W dyskusji głos zabrali : 

-  Pani  Hanna  Nagórek  –  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Szczutowie  cyt.
wystąpienia  : 

„Wysoka Rado i  Panie  Wójcie  !  Uważam,  że  na  taką  reorganizację  w tym roku
szkolnym jest już za późno. Ważne jest kto będzie dokonywał przekształcenia szkoły,
dlatego należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania : 

1. W jakim czasie zostanie wyłoniony dyrektor zespołu ?

2. Arkusz organizacyjny zespołu i pojedynczych szkół jest inny. Więc kto ma zrobić
arkusz zespołu ?  Bez sensu jest  przygotowywanie arkuszy szkół podstawowych i
gimnazjum oddzielnie . 

3. Kiedy organ prowadzący nada zespołowi uchwałą ramowy statut ? Dopiero wtedy
po  jego  nadaniu  Zespół  tworzy  swój  statut  i  organizuje  szkołę  .  Ustala  liczbę
oddziałów i konstruuje arkusz organizacyjny. 

4. Obecni dyrektorzy powinni mieć w arkuszu zabezpieczone godziny dydaktyczne
na etat.  Trzeba  więc  zwolnić  innych nauczycieli  już  teraz.  Kto  ma  to  zrobić  ?  I
kiedy ? (Ruch służbowy kończy się z ostatnim dniem maja) . 

 5. Obydwie szkoły mają patronów . Jaka jest procedura zmiany patrona? Czy zespół



może  nosić  imię  którejś  ze  szkół  obecnie  funkcjonujących  ?  Jaka  jest  podstawa
prawna tych zmian i jak się ich dokonuje ?  

6. Już dziś wiadomo, że po utworzeniu zespołu nie wszyscy nauczyciele będą mieli
pracę ( choćby dlatego, że należy zaplanować etaty dla obecnych dyrektorów).Jak
będzie  przedstawiała  się  sytuacja  pracowników  administracji  i  obsługi  obydwu
szkół  ?  Połączenie  tych dwóch szkół wprowadzi bałagan i  masę nieporozumień.
Każda ze szkół ma już od dawna swój ceremoniał. Szkoły staną się bezimienne.  Co
powiedzą  absolwenci  o  tradycjach,  które  zostały  wprowadzone?  Jest  to
bezczeszczenie dorobku jednej i drugiej szkoły.  Dążąc do połączenia w zespół nie
bierze się pod uwagę dobra dzieci. Przy dzieciach nie majstruje się w taki sposób.
Moim zdaniem –  nie  powinno  się  przeliczać  kilku  złotych  (  nawet  strat),  które
zaważą  na  bezpieczeństwie  małych  dzieci.  Dlaczego  ?  „O nas  bez  nas”.  Jest  to
operacja na żywym organizmie .  Być może Wy państwo – nie będzie radnymi, a
wszyscy będą nas oceniać . I powiem tak : „ Ludzką rzeczą jest błądzić, a głupotą
jest w błędzie trwać”. Radni powinni przewidywać – co będzie za kilka lat . 

Likwidacja – do 28 lutego . Przekształcenie – w momencie podjęcia uchwały radni
powinni podjąć decyzję co z Patronami. Założeniem reformy było oddzielenie dzieci
starszych  od młodszych – a my znów wracamy do tego co było. Oszczędności –
etatów  nie  zyskamy,  wprowadzamy  ogromne  zamieszanie.  Oszczędnością  jest
połączenie obydwóch  gimnazjów – w jedno . 

Dodam,  że  Ministerstwo  dąży  do  obniżenia  wieku  szkolnego(  nie  idą  za  tym
pieniądze) . Dodatkowe koszty spadną na samorządy, które będą musiały zapewnić
dodatkowe pomieszczenie ( sale zabaw dla najmłodszych). Pensja Dyrektora składa
się z wynagrodzenia jak dla  nauczyciela  + dodatek 800 brutto,  W-ce Dyrektor
zarobek + 80 zł brutto ( ok. 60 zł ). Dziękuję bardzo”.

- Pan Jan Dąbrowski – z przedstawionych  informacji wynika, że koszty związane z
funkcjonowaniem szkoły w Gójsku sa o wiele niższe,   niż w Szczutowie. Połączenie
szkół w Szczutowie w zespół spowoduje obniżenie kosztów .

- Pan Jan Kapuściński – na wspólnym posiedzeniu Komisji( w punkcie tym był nie
obecny)  decyzja, opinia  w sprawie utworzenia zespołu szkół w Szczutowie została
podjęta większością głos,  ”za” głosowało 13 radnych .Wydaje się,  że sprawa jest
przesądzona. Na poprzedniej sesji proszono o przygotowanie informacji o kosztach
funkcjonowania poszczególnych   szkół i symulacji w przypadku połączenia szkół w
zespół. Chciał się dowiedzieć czy taka analiza została sporządzona i zapoznano z nią
radnych . Uważa, że otrzymana informacja jest sporządzona niewłaściwie, zawiera
tylko informacje o wysokościach wynagrodzenia dyrektorów szkół .Również prosił
Wójta Gminy o potwierdzenie deklaracji, którą wygłosił na spotkaniu  Dyrektorami,
że wszystkie szkoły w Gójsku i w Szczutowie będzie traktował jednakowo tj. równo
i  na  tych  samych  zasadach  .  Chodzi  również  o  podejście  do  nauczycieli,  którzy
nabyli  prawa  emerytalne  oraz emerytów .  Chciałby ,  aby Pan Wójt  to  wyrazie
wobec  wszystkich  powiedział,  że  obydwie  części  gminy  (  Gójsk,  Szczutowo)  w
sprawach dot. oświaty będą równo traktowane . 

 – Pan Tomasz Paprocki -podkreślił, że w tej chwili nie podejmujemy uchwały ale



rozpatrujemy  wniosek  w  sprawie  połączenia  szkół  w  zespół  .  Nawet  pozytywne
rozpatrzenie wniosku nie przesądza o podjęciu uchwały w sprawie łączenia szkół w
zespół .  

- Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński – prosił Wójta o przedstawienie
wyraźnego stanowiska w sprawie łączenia szkół w zespół . 

- Wójt Gminy – powiedział, że padło wiele argumentów, każda ze stron ma rację .
Wielokrotnie  podkreślał,  że  prosi  o  zajęcie  stanowiska  dot.  złożonego  wniosku  .
Uchwała rady zostanie podjęta dopiero po uzyskaniu opinii kuratora, która musi być
pozytywna . Decyzja Kuratora jest wiążąca . Nawet w przypadku pozytywnej opinii
Kuratora   nie  oznacza  to,  że  Rada  musi  podjąć  decyzję  o  utworzeniu  zespołu.
Wskazanie  przez  Radę  na  łączenie  szkół  spowoduje  rozpoczęcie  procedury  dot.
utworzenia  zespołu  szkół  zgodnej  z  ustawą  o  systemie  oświaty.   Zgadza  się  z
sugestiami radnego P. Kapuścińskiego . Jednak na  to co  będzie się działo w danej
placówce  nie  ma  dużego  wpływu  .  Jedynie  może  rozmawiać,  podpowiadać,  ale
decyzje będą podejmowali dyrektorzy poszczególnych szkół w oparciu o przepisy
oświatowe  .    Wiele  słusznych  uwag  wypowiedziała  Pani  Hanna  Nagórek  .
Odpowiadając na uwagi radnego Pana J. Kapuścińskiemu wyjaśnił, że w tej chwili
nie da się przewidzieć skutków finansowych łączenia szkół . Wiele decyzji będzie
musiał  podjąć  dyrektor np.  przy redukcji etatów kto  zostanie zwolniony czy to
będzie  nauczyciel  kontaktowy,  czy  stażysta.  Nie  znając  tych danych  trudno było
opracować symulacje kosztów dot.  powstania zespołu.  Wszystkie szkoły powinny
być traktowane jednakowo i powinny być stosowane te same zasady. Utworzenie
zespołu szkół będzie korzystnie ekonomicznie, jednak nie da się utworzyć zespołu
bez zwalniania ludzi i o tym trzeba pamiętać . Utworzenie zespołu wymagać będzie
uzyskania opinii rad pedagogicznych łączonych szkół oraz pozyskania  wiele innych
danych.  W związku  z  tym  nie  będzie  możliwości  utworzenia  od  września  b.r.,
prawdopodobnie  powstałby od września roku przyszłego . W tej chwili nie odpowie
na  wszystkie   zadane  pytania  przez  Panią  Hannę  Nagórek  dot.  organizacji  i
funkcjonowania  zespołu. Uważa, że  Dyrektorzy odrębnych szkół urzędowaliby do
końca sierpnia, a nowy wybrany wcześniej  od 1 września .  Wszystkie te sprawy,
wątpliwości  będą  wyjaśniane  z miejscowym Kuratorem Oświaty . 

Przewodniczący Rady- Pan Zbigniew Kopciński zarządził 10 minutową  przerwę w
obradach.

Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady przystąpiono do głosowania
nad przyjęciem do realizacji  wniosku radnego Pana Jana Dąbrowskiego.

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński na podstawie art.25 a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.) wyłączył z głosowania radnego Pana Jana Jerzego Kapuścińskiego . 

„Za” przyjęciem  wniosku do realizacji głosowało – 13 radnych .

„Przeciw” - 0.

„Wstrzymało się od głosu” - 1 radny .



Większością głosów Rada przyjęła  wniosek radnego Pana Jana Dąbrowskiego do
realizacji  i  wskazała  na  wszczęcie  procedury  związanej  z  przekształcenia  Szkoły
Podstawowej w Szczutowie i Gimnazjum w Szczutowie w Zespół Szkół .  

Do punktu 12 porządku obrad : 

Sprawozdanie  z  udzielonych  ulg  w  spłacie  wierzytelności  za  rok  2012  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag od przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono . 

Przewodniczący  Rady  Gminy –  Pan Zbigniew Kopciński  przyjęcie  sprawozdania
poddał pod głosowanie . 

„Za” przyjęciem informacji głosowało 15 radnych .

„Przeciw” - 0 . 

„wstrzymało się od głosu” - 0 

Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie . 

Do punktu 13 porządku obrad : 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił : 

- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski -wniosek radnego Pana Bieńkowskiego
Leszka  zostanie  rozpatrzony  i  wnioskowane  prace  zostaną  wykonane  przez
zatrudnionych bezrobotnych w ramach prac publicznych . Zgłoszony  wniosek przez
Panią  sołtys  wsi  Blinno  dot.  przycięcia  gałęzi  zostanie  przesłany  do  Starostwa
Powiatowego w Sierpcu . Parkin w Gójsku zostanie wykonany na działce parafialnej,
będzie służył wszystkim mieszkańcom . Sprawę  była omawiana w ubiegłym  roku,
pozyskano środki w wysokości 80 % wartości inwestycji . W trakcie przygotowania
jest przetarg dla wyłonienia wykonawcy.  Budowa kanalizacji  w Agnieszkowie nie
została ujęta do realizacji w budżecie gminy na bieżący rok . Wykonanie projektu
budowy kanalizacji to koszt ok. 100 tys. zł. Realizacja tej inwestycji oznaczałaby
zaciągniecie pożyczki ( do dalszego zadłużania  podchodzi się bardzo ostrożnie ).W
tym  roku  realizowana  jest  bardzo  kosztowna  inwestycja   związana  wykupem
gruntów pod drogę w miejscowości Słupia . 

Do punktu 14 porządku obrad :

W punkcie tym głos zabrali :

-  radny –  Pan Paprocki  Tomasz  prosił  Przewodniczącego Rady o  przypomnienie
(odczytanie)  na  następnej  sesji  określonej  w statucie  formy prawnej  i  warunków
składania interpelacji .

- Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński -prawo do składania interpelacji
mają radni .Natomiast w punkcie wolne wnioski mogą zabierać głos również sołtysi
do czego zapraszał . 

-  Pani  Cichocka  Elżbieta  –  sołtys  wsi  Gójsk  -wnioskowała  o  naprawę  znaków



drogowych  przy  drogach  powiatowych  w  Gójsku  oraz  przesunięcie  za  figurkę
drogowskazu do miejscowości  Agnieszkowo.  Dalej wnioskowała o naprawę wjazdu
zniszczonego  przez  zawracające  autobusy  oraz  zlikwidowania  dziury  na  drodze
prowadzącej do apteki w Gojsku . 

- Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedstawiona informacja dot. zestawienia
kosztów  wynagradzania  dyrektorów  szkół  oraz  pracowników  obsługi   była
sporządzona w ten sposób , ponieważ było założenie o nie zwalnianiu nauczycieli. W
związku  z  tym   nie  widzi  innych  oszczędności,  a  zużycie  energii  cieplnej  i
elektrycznej oraz innych  materiałów się nie zmieni . Pozostaje ewentualnie kwestia
zwolnienia sekretarki i dyrektora . Nikt z nas nie ma takiej wiedzy jak dyrektor danej
placówki . 

Do punktu 15 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XXIX
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Na tym obrady  zakończono. 

Protokółowała:                                                               Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska
                                                                                          Zbigniew Kopciński 


