
Or. 0002. 6. 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 XXX/ 2013
 Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 17 czerwca    2013 roku .

Protokół zawiera : 

1. Uchwała Nr XXX/203/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za
           okres od  01 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku Samodzielnego Publicznego
           Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji i pokrycia straty

     bilansowej  kapitałem zakładowym . 
2.  Uchwała Nr XXX/204/2013  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
     finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2012 rok.  . 
3.  Uchwała Nr XXX/205/2013 w sprawie zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawozdaniem z
     wykonania  budżetu gminy za 2012 rok. 
4.  Uchwała Nr XXX/206/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
     wykonania budżetu za rok 2012 .
5.  Uchwała Nr XXX/207/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok
     2013 . 
6.  Uchwał Nr XXX/208/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
     Społecznej w Szczutowie .
7.  Uchwała Nr XXX/209/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
      na lata 2013-2015. 
8.  Uchwała Nr XXX/210/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina Szczutowo, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

9.   Uchwała Nr XXX/211/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie       umowy 
dzierżawy.

10.Uchwała Nr XXX/212/2013 w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu systemowego  
pn. „Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację”, Projekty systemowe nr 
1/POKL/9.1.2/2013 w ramach  Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”, Poddziałania 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz   zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych-
projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego.  



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

odbytej w dniu 17 czerwca      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: 15
                                                              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  XXIX  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.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za  okres od 01 stycznia 2012 r. do
     30 września 2012 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
     Szczutowie z/s w Gójsku  w likwidacji .
8.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
     Szczutowie za 2012 rok . 
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
     budżety gminy za 2012 rok .
     1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
          gminy za 2012 rok oraz informacji o stanienie mienie gminy . 
     2) odczytanie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu,
      3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
      4) odczytanie opinii RIO o złożonym wniosku.
      5) dyskusja.
      6) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
           2012 r. 
10.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok . 
11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok



     2013.
12.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
      społecznej i demograficznej .
 13.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
      Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 -2015   z
      2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie GOPS w Szczutowie. 
15. Uchwalenie  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013- 2015. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
      których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Szczutowo
      udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
      korzystania z tych obiektów.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z
      przystanków komunikacyjnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
      dzierżawy.

    19. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu systemowego
      pn. „Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację”, Projekty systemowe nr
      1/POKL/9.1.2/2013 w ramach  Priorytetu IX POK Działania
      9.1„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
      edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2
      „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
      do edukacji oraz   zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych- projekty
       systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
       środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego.  

      20.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
      21. Wolne wnioski. 
      22.  Zakończenie obrad XXX  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

P r z e b i e g :

Do punktu 1 porządku obrad : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  do zaproponowanego porządku
obrad zgłosił wniosek o wprowadzenie punktu  „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
w Statucie GOPS w Szczutowie”.

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie wprowadzenie w/w punktu do porządku
obrad .

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu  15 radnych .

„Za” głosowało 15 radnych.



„Przeciw” - 0. 

Wstrzymało się od głosu – 0. 

Rada  jednogłośnie  przyjęła  porządek  obrad  XXX  sesji  z  uwzględnieniem
zgłoszonego wniosku . 

Do punktu 3 porządku obrad :

Protokoły z XXIX  Sesji Rady Gminy był wyłożony 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  XXIX 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 XXIX 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 :

Został  rozstrzygnięty  przetarg  na  odbiór  odpadów  z  terenu  naszej  gminy  .Do
przetargu przystąpiły dwie firmy.  Wygrało Przedsiębiorstwo Komunalne EMPEGEK
w Sierpcu . Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że wysokość uchwalonych opłat
nie pokryje kosztów związanych z odbiorem odpadów . Będzie konieczność zmiany
uchwały dot. wysokości opłat . Jednak każda zmiana stawek wiąże się ze zmianą
deklaracji.   Deklaracje od mieszkańców spłynęły w  96 % .Sołtysom zostały rozdane
okólniki dot.  sporządzenia zapotrzebowania na zakup lub dzierżawę  koszy. Podany
zostanie harmonogram   odbioru odpadów  w poszczególnych miejscowościach .

W/ g zebranych deklaracji wynika, że odpady segregowane stawić będą 50 % , co nie
będzie  korzystne,  gdyż nie  uzyskamy norm w zakresie  odzyskania poszczególnej
frakcji odpadów , a  od 2015 wiąże się płaceniem kar .  

Zostały  ogłoszone  przetargi  dla  wyłonienia  wykonawcy  realizacji  inwestycji  :
budowa parkingu i zagospodarowanie działki w Gójsku,  remont korytarzy w SP w
Szczutowie,  budowa  pomostów  widokowych  w  Szczutowie.   Sprawa  się
skomplikowała w zakresie urządzenia plaży, ponieważ  przed wysypaniem należy
uzyskać pozwolenie wodno-prawne oraz oczyścić nabrzeże .  

Ogłoszone zostały przetargi  na sprzedaż nieruchomości w Gójsku i w Szczutowie
( pawilon GS) i Szczechowie. Nieruchomość w Szczutowie nie została sprzedana,
pomimo,  że  dwie  osoby  wpłaciły  wadium,  żaden  z  uczestników  przetargu  nie
zaoferował postąpienia powyżej ceny.  Został ogłoszony drugi przetarg bez obniżenia
ceny na dzień 12 lipca b.r. . W toku postępowania jest  przejęcie   nieruchomości w
Gójsku ( magazyny GS). Pierwsza rozprawa w Sądzie odbędzie się w dniu 25 lipca
2013  r.  Ogłoszony  został  konkurs  na  Dyrektora  ZSO  w  Gójsku  .  Zatwierdzono
arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2013/2014 . W trakcie podpisywania jest



umowa na realizację programu edukacyjnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych”,
który  będzie  realizowany  w  szkołach  podstawowych  w  Gójsku  i  Szczutowie  od
września b.r.  Myśli  się również o kolejnym projekcie,   z  którego można uzyskać
środki na wyposażenie klas, łazienek  ( 80 tys. na oddział) . Stanowisko Dyrektorów
jest aby przystąpić do projektu i złożyć odpowiedni wniosek .  Referat Oświaty UG
został  przeniesiony  do  budynku  po  Posterunku  Policji  w  Szczutowie,  a  do  tego
pokoju zostały przeniesione serwery.  Przygotowane zostały decyzje stypendialne .

Rada nie wniosła uwag do przedstawionej informacji .   

Do punktu 5 porządku obrad :

Informację  o  działalności  Urzędu  Gminy   okresie  od  ostatniej  sesji   przedstawił
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski. 

Od 26 kwietnia 2013 roku Urząd Gminy załatwiał wiele spraw indywidualnych o
charakterze masowym, między innymi  wydano 288 decyzji administracyjnych dot.
stypendium dla uczniów na łączną kwotę 175 tys. zł  w tym 156 tys. zł   stanowi
dotacja  od  Wojewody.  W  tej  chwili  trwa  proces  przyjmowania  rachunków   i
rozliczania tych środków.  W m-c maju b.r.   trwał również proces przyjmowania
deklaracji  dot.  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów .  Zakładając,  że  na  terenie
gminy jest 1028 posesji , 993 deklaracje zostały złożone,   ok. 96 % osób wywiązało
się z tego obowiązku. Uznanie należy się sołtysom, ponieważ większość  informacji
za ich pośrednictwem docierała do mieszkańców. Odbyło się spotkanie z urbanistą
dot. wydawania decyzji   o warunkach zabudowy. Gmina nie posiada miejscowego
planu zagospodarowanie przestrzennego i wszystkie realizowane  inwestycje muszą
być  poprzedzone  wydaniem  warunków  zabudowy  .  W  sytuacjach  klarownych
decyzje zostają wydane   w ciągu 2- 3 tygodni . Natomiast osoby niezadowolone
odwołują się do Kolegium Odwoławczego .Kolegium Odwoławcze stara się swoimi
decyzjami  nie  narazić  na  rozstrzygnięcia  przed  Wojewódzkim  Sądem
Administracyjnym. Bardzo często   z przyczyn prozaicznych decyzje są uchylane  i
przekazywane  do  ponownego  rozpatrzenia  .  Podkreślił,  że  projekty  decyzji  są
opracowywane  przez  urbanistę  –  który  posiada  odpowiednie  uprawnienia  .
Czynności UG sprowadzają się do funkcji technicznych np.  rozsyłanie do instytucji
w celu  uzgodnienia .Odbyło się kilka spotkań zmierzających do wybrania dostawcy
energii elektrycznej . Obecnie mamy podpisaną umowę z Energą, jednak na runku
pojawiły  się  firmy,  które  oferują  pomoc  w  przygotowaniu  przetargu  na  dostawę
energii  elektrycznej.  Zgodziliśmy się  na wykonanie audytu przez jedną firm,  aby
podjąć  decyzję  po  uprzednim   rozważeniu  .Wyłączność  w  przesyłaniu  energii
posiada Energa, natomiast istnieje możliwość zakupu energii od firmy wybranej w
formie przetargu . Uczestniczył w spotkaniu LOT zorganizowanym przez Starostę
Sierpeckiego , na którym poddano pod rozwagę współfinansowanie kosztów reklamy
turystycznej  .  Powstała koncepcja, aby na następnym spotkaniu w m-cu wrześniu
przymierzyć  się  do  opracowania  folderu  szlaki  turystyczne  w  rejonie  gmin
należących  do  LOT.  W  związku  z  przystąpieniem  gminy  do  Programu
Innowacyjnego  Podlasia  i  Mazowsza  oraz  podjęcia  akcesu  dot.  różnych  form
doskonalenia wiedzy przez pracowników, sporządzono imienny wykaz pracowników



i przekazano do partnera wiodącego . Po przeprowadzeniu przetargów w najbliższym
czasie będzie znany zakres i harmonogram szkoleń. Z dniem 31 mają b.r. zakończyli
praktyki  uczniowie  szkół  średnich  zamieszkali  na  terenie  naszej  gminy.  Obecnie
zgłaszają  się  studenci  w  sprawie  odbycia  praktyk  studenckich   w  m-cu  lipcu  i
sierpniu b.r. 

Rada nie wniosła uwag do przedstawionej informacji .

Do punktu 6 porządku obrad : 

Interpelacje składali : 

-  radny-  Pan  Wojciech  Duda  –wnioskował  o   naprawę  drogi  powiatowej  w
Maluszynie .

- radny- Pan Tomasz Paprocki – ze względu na bardzo małą rozpiętość opłat  za
odpady  segregowane  i  niesegregowane  większość  mieszkańców  zadeklarowała
niesegregowanie  odpadów  .  W  związku  z  tym  prosił  o  sporządzenie  bilansu
opłacalności selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.  

-  Wójt  Gminy  –  wysokość  stawek  ustaliła   Rada  Gminy,  a  nie  Wójt  .  Został
opracowany  program – raport zawierający wiele szczegółów, z którym można się
zapoznać.

- radny – Pan Jan Dąbrowski – w chwili ustalania wysokości opłat nie była  znana
firma oraz koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych, a więc trudno  było
ustalić odpowiednie stawki.

- Wójt Gminy – potwierdził że w pierwszej kolejności powinien odbyć się przetarg
co pozwoliłoby na  określenie kosztów i zaproponowanie odpowiedniej wysokości
opłat. Ustawodawca jednak nie przewidział  takiej możliwości .     

Do punktu 7 porządku obrad :

Pani  Lewandowska  Maria  –  Dyrektor  NZOZ  „Nasza  Przychodnia”  w  Gójsku-
poinformowała, że podana w sprawozdaniu finansowym kwota nie jest typową stratą
którą należałoby pokryć z budżetu gminy .  Jest to tzw. strata księgowa i pokryta
została z kapitału zakładowego  SP ZOZ . W ramach własnych  środków zostało
zakupione wyposażenie do ośrodków zdrowia . 

Wobec  braku  dyskusji  nt.  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 XXX/203/2013 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego ( bilansu)  za  okres od 01 stycznia 2012 r. do 30
września  2012  r.  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w



Szczutowie z/s w Gójsku  w likwidacji i pokrycia straty bilansowej kapitałem
zakładowym .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 8 porządku obrad : 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnej
Biblioteki Publicznej  w Szczutowie za 2012 rok przedstawił Wiceprzewodniczący
Rady – Pan Krzysztof Ratuszny, 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 XXX/204/2013 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2012
rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9 porządku obrad :
W  punkcie  tym  Skarbnik  Gminy-  Pani  Hanna  Domagalska  przedstawiła
sprawozdanie  finansowe wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  gminy  za
2012  rok  oraz informację o stanienie mienia Gminy Szczutowo . 
Sprawozdania i informacje  stanowią załączniki do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał 
Uchwałę  Nr  Pł.158.2013.2013  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonych przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu
za 2012 rok wraz uzasadnieniem .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Wniosek Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Szczutowo z dnia  15 maja  2013 r.  w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczutowo za 2012 rok odczytał
Pan  Krzysztof Ratuszny  -  Wiceprzewodniczący Rady .
Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 
Dalej Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał  Uchwałę Nr Pł.
216.2013  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z
dnia  24 maja  2013 r.  w sprawie  wydania  opinii   o  przedłożonym przez  Komisję
Rewizyjną  Rady  Gminy  Szczutowo  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Wójtowi Gminy .
Powyższa uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
W otwartej  przez  Przewodniczącego  Rady  dyskusji  radni  głosu  nie  zabierali,  nie
zgłoszono  uwag  do  przedstawionych  materiałów.  Projekt  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania
budżetu za 2012 r. przedstawił Wiceprzewodniczący Rady, a  Przewodniczący Rady –
Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie jawne . 



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 w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXX/205/2013 w
sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z
wykonania budżetu  za 2012 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 10  porządku obrad : 
W  punkcie  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  z  tytuły
wykonania budżetu gminy  za 2012 rok  . W związku z brakiem uwag do projektu
uchwały Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie
jawne .
Ustawowa liczba radnych 15, 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 XXX/206/2013  w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2012 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący  Rady  w  imieniu  radnych  pogratulował  Wójtowi  uzyskania
absolutorium, a Skarbnikowi Gminy podziękował za wykonanie budżetu .  
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski podziękował wszystkim  za współpracę i
zaufanie. 
Do punktu 11 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy odczytał Wiceprzewodniczący 
Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały . 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.
 Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 15 radnych . 
„Za”  podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw”- 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/207/2013 zmieniająca Uchwałę 
Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok 2013 .  
Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 
W punkcie tym Dyrektor ZSO w Gójsku – Pan Marek Okonkowski w imieniu 
organizatorów zaprosił do udziału w rozgrywkach piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Szczutowo 2013 , które odbędą się w dniu 29 czerwca 2013 r. -początek o 
godz. 9 -tej- na boisku w Gójsku . Rozdał również regulamin turnieju  . Zaprosił 
także do zwiedzania wystawy młodej artystki ucz. kl.II Gimnazjum  ZSO w Gójsku  
Joanny Regulińskiej.
Przewodniczący Rady- Pan Zbigniew Kopciński zarządził 15 minutową  przerwę w



obradach.
Po  wznowieniu  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady  przystąpiono  do  realizacji
kolejnych punktów .
Do punktu 12 i 13 porządku obrad : 
Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  Pani  Renata  Biesaga
przedstawiła:

1. Ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  w  oparciu  o  analizę  lokalnej  sytuacji
społecznej i demograficznej.

2. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Szczutowie za rok 2012 .

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczutowo w
2012 roku. 

Informacje stanowią załączniki do protokołu. 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod
głosowanie przyjęcie w /w informacji  .
Obecnych  i  uczestniczyło  w  głosowaniu  12  radnych  .  Nieobecni  radni   Pani
Komorowska Anna, Pan Krzysztof Ratuszny, Pan Pijankowski Ryszard .
„Za” przyjęciem informacji głosowało 12 radnych. 
„Przeciw”- 0. 
„Wstrzymało się od głosu”- 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła informacje przedłożone przez Kierownika GOPS.
Do punktu 14 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szczutowie  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . Nieobecni radni : Pani Anna
Komorowska, Pan Pijankowski Ryszard. 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - o.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/208/2013 w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie . 
Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 15 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady- Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt uchwały w
sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  na  lata  2013-2015.
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński podał pod głosowanie .
Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało -13 radnych.
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXX/209/2013  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .



Do punktu 16 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których
właścicielem  lub  zarządzającym  jest  gmina  Szczutowo,  udostępnionych  dla
operatorów i  przewoźników oraz  warunków i  zasad  korzystania  z  tych obiektów
przedstawił Pan Krzysztof  Ratuszny - Wiceprzewodniczący Rady .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały . 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie .  
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu”- 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę   Nr XXX/210/2013  w sprawie   określenia
przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem lub  zarządzającym jest
gmina  Szczutowo,  udostępnionych  dla  operatorów  i  przewoźników  oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 17 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłat  za  korzystanie  z  przystanków
komunikacyjnych. Przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzsztof Ratuszny,
a Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 0.
„Przeciw- 13 radnych .
„Wstrzymało się od głosu -0.
Rada  jednogłośnie  odrzuciła  projekt  uchwały  .  Postanowiła  nie  uchwalać  stawek
opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych . 
Do punkty 18 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  systemowego,
programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej  Funduszu  Społecznego  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan
Krzysztof Ratuszny , a Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych . 
„Przeciw”- 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
 Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/212/2013 w sprawie  przystąpienia
do  realizacji  projektu  systemowe   pn.  „Gmina  Szczutowo  stawia  na
indywidualizację”,  Projekty  systemowe  nr  1/POKL/9.1.2/2013  w  ramach
Priorytetu  IX  POK  Działania    9.1„Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i
zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie
oświaty”,  Poddziałania  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z
grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz   zmniejszanie różnic w jakości
usług  edukacyjnych-  projekty  systemowe  Programu  Operacyjnego  Kapitał
Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiego   Funduszu



Społecznego.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 20 porządku obrad :
Odpowiedzi na interpelacje udzielił :
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  drogi  powiatowe   są  naprawiane,  w
czwartek i piątek na terenie naszej gminy pracował remonter .Osobiście będzie się
kontaktował  w sprawie naprawy drogi w Maluszynie.
Do punktu 21 porządku obrad :
W punkcie tym głos zabrali : 

– sołtys  wsi  Gójsk  –  Pani  Cichocka  Elżbieta  –  pytała  czy  do  pojedynczych
nieruchomości oddalonych od zabudowań, samochody będą dojeżdżały w celu
odbioru  śmieci  ,  czy  mieszkańcy  we  własnym zakresie  będą  wynosili   na
wskazane   miejsce  .  Dalej  pytała  czy  byłaby  możliwość   zorganizowania
wnoszenia opłaty za odpady od osób starszych , które nie będą mogły dotrzeć
do urzędu .

– Wójt Gminy – nie wie do końca jak zachowa się firma w tej sprawie , ale
można przypuszczać,  że po śmieci segregowane dojedzie . Pozostali , którzy
nie segregują będą musieli  dostarczyć do określonego punktu. Będą czynione
rozmowy w tej sprawie . 
Wyznaczenie inkasentów do poboru opłat wiążę się z dodatkowymi kosztami-
prowizją.  O  powyższym  można  będzie  się  zastanowić  w  przyszłości  ,  po
wdrożeniu ustawy . 

– Sołtys  wsi  Całownia  Pan   Tadeusz  Szczepaniak  –  sołtysi  otrzymują  niskie
inkaso za zbieranie podatku i opłat lokalnych , ponieważ mieszkańcy sołectw
bardzo często wpłacają należności w kasie UG .  

– Wójt Gminy nie ma podstawy prawnej , aby zakazać wpłacania w kasie UG . 
– Pan  Paprocki  Tomasz  –  uzasadniał  ponownie  konieczność  opracowania

bilansu,  który będzie pomocy przy dokonywaniu zmian w  uchwałach  dot.
gospodarki odpadami  . 

– Wójt Gminy – obecnie są  dane do opracowania symulacji , ponieważ znana
jest  ilość osób  oraz zadeklarowane wysokości stawek przez mieszkańców .
Najważniejsze  jednak   w tej  chwili  jest  wdrożenie  i  spełnienie   wszelkich
warunków  ustawy,  zorganizowanie punktów zbioru sprzętu elektronicznego,
opon  –  punkt  zostanie  zlokalizowany   w  Bliznie  na  terenie  oczyszczalni
ścieków.   

Do punktu 22 porządku obrad : 

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

Na tym obrady  zakończono. 

Protokółowała:                                                               Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska
                                                                                          Zbigniew Kopciński 






