
Or. 0002. 7. 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 XXXI/ 2013
 Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 23 września   2013 roku .

Protokół zawiera : 

1.Uchwałę Nr XXXI/213/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
                                                         Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2013-2023.

2. Uchwała Nr XXXI/214/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr
                                                     XXV/186/2013 na rok 2013.
3. Uchwała Nr XXXI/215/2013 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w
                                                     Szczutowie . 
4. Uchwała Nr XXXI/216/2013 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu
                                                     Gminy Szczutowo .  
5. Uchwała Nr XXXI/217/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
                                                      umowy dzierżawy. 
6. Uchwała Nr XXXI/218/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.”
                                                     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”, Poddziałanie 9.1.2  „Wyrównywanie
                                                      szans edukacyjnych uczniów z grup o
                                                      utrudnionym  dostępie do edukacji oraz
                                                      zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych
                                                      projekty systemowe”, Programu
                                                      Operacyjnego Kapitał Ludzki
                                                      współfinansowanego ze środków Unii
                                                      Europejskiej Funduszu Społecznego. 
7. Uchwała Nr XXXI/219/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
                                                      Gminy Szczutowo .



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

odbytej w dniu 23 września  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.            12:40
                                                              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  XXX  Sesji Rady Gminy.
 4.  Informacja Sekretarza Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie między
      sesjami. 
 5.  Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
 6.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. oraz
      informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
     Gminy Szczutowo. 
 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok
      2013.
 9 . Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
      Szczutowo.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w
      Szczutowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy
      Szczutowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
     dzierżawy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.” 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 zapewnienie wysokiej jakości usług



     edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 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 Europejskiej Funduszu Społecznego. 
14. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Szczutowo. 

     15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     16. Wolne wnioski. 
     17. Zakończenie obrad XXXI  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

P r z e b i e g : 

Do punktu 1 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński - dokonał otwarcia XXXI Sesji Rady
Gminy Szczutowo.  Przywitał przybyłych radnych, sołtysów i zaproszonych gości
w/g załączonej listy obecności . Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady
XXXI  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 zmian
w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Szczutowo"  oraz  w  związku  z
nieobecnością  na  sesji  Wójta  Gminy   wykreślenie  pkt  4  "Sprawozdanie  Wójta  z
wykonania uchwał Rady i działalności między sesjami"  .  

Wobec  braku  uwag  poddał  pod  głosowanie  zaproponowane  zmiany  do  porządku
obrad sesji . 

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  XXXI  sesji  z  uwzględnieniem
zgłoszonego wniosku . 

Do punktu 3 porządku obrad :

Protokoły z XXX  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  XXX 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 XXX Sesji Rady Gminy Szczutowo.



Do punktu 4 porządku obrad :

W punkcie tym Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił informację
o  działalności  Urzędu  Gminy  w  okresie  między  sesjami  .  Między  innymi
poinformował : Był to okres wakacyjny i minął pod hasłem przetargi  . Następnie
poinformował o wynikach zorganizowanych przetargów. 26 czerwca 2013 r. został
przeprowadzony przetarg na wybór banku udzielającego kredytu na spłatę bieżących
zobowiązań.  Najkorzystniejszą ofertę  złożył Bank Polska Kasa Opieki  .   Umowa
została podpisana . Następny przetarg na dostawę żwiru na remonty dróg na terenie
gminy. Wartość zamówienia 3.414 ton . W wyniku przetargu została wybrana firma
„Żwirpól”  z  Wilczogóry  ,  za  cenę  1  tony  19,68  zł  brutto.  Termin  realizacji
zamówienia – 30 wrzesień 2013 r. Dostawa tłucznia-  1038 ton . Najkorzystniejsza
oferta złożona prze firmę  Usługi Brukarskie Dariusz Korcz za cenę 1 tony 55,35
zł .Termin realizacji zamówienia 15 październik 2013 r.. Następny przetarg  to wybór
wykonawcy  zadania  „Dowóz  dzieci  do  szkół”.  Trasa  310  km  dziennie.
Najkorzystniejsza oferta złożona przez PKS Płock , cena za 1km 2,95 zł o 6 groszy
niższa  od ubiegłego roku .  Przetarg  na  dostawę  oleju  opałowego do kotłowni  w
szkole  w Szczutowie  i  w  szkole  w Gójsku.  Wartość  zamówienia  oszacowano w
wymiarze miesięcznym 12 tys. litrów . Najkorzystniejsza oferta złożona przez  firmę
z Bielska Podlaskiego . Cena 1 litra na dzień przetargu 3,74 zł , marża w całym roku
12 groszy .  W stosunku do ubiegłego roku cena obniżona o 1 grosz. Przetarg na
wybór wykonawcy zadania : Budowa Infrastruktury Turystycznej w Szczutowie –
pomosty widokowe . Przetarg został rozstrzygnięty, umowa nie została podpisana,
ponieważ wartość zadania przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy. Na
dzisiejszą sesję został skierowany projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową .
Po  dokonaniu  zmian  i  zabezpieczeniu  środków  zostanie  podpisana  umowa  na
wykonanie dwóch pomostów w Szczutowie na wysokości nieruchomości „Brodzik” i
DPS  .  Zadanie  jest  współfinansowane  ze  środków  unijnych  .  Wartość  zadania
249.829,06 zł, termin wykonania 30 listopada 2013 r. Oferta została złożona przez
firmę, która wyłącznie zajmuje się budową obiektów na wodzie .  W omawianym
okresie  zostały  odebrane  inwestycje:   parking  w  Gójsku   (  wartość  zadania
114.216,73 zł  ,  remont  korytarzy  w Szkole  Podstawowej  w Szczutowie(  wartość
zadania 75.78,30 zł) , sieć wodociągowa w miejscowościach: Agnieszkowo, Białasy ,
Słupia  (  wartość  zadania  383.472,50 zł  –  zadanie  współfinansowane ze  środków
pomocowych) .  Odbyły się przetargi  na zbycie nieruchomości  .Ogłoszone zostały
trzy  przetargi  na  sprzedaż  działki  zabudowanej  pawilonem  handlowym  w
Szczutowie. Do pierwszego  przetargu przystąpiły 2 firmy wpłacając wadium , które
nie  dały  postąpienia  i   nie  został  rozstrzygnięty  .  Drugi  przetarg  –  nikt  nie  się
zgłosił  .Cena wywoławcza była na poziomie wyceny 294 tys. zł  .  Trzeci przetarg
został ogłoszony na dzień 26 września 2013 r. - cena wywoławcza 280 tys. zł . Z
dniem dzisiejszym upływa termin wpłacenia wadium . Zainteresowani uważają , iż
cena wywoławcza jest zbyt wysoka . 29 lipca 2013 r. w UG odbyło się spotkanie z
przedstawicielami  firmy,  która  na  zlecenie  Starostwa  Powiatowego  opracowuje
Strategię Rozwoju Powiatu Sierpeckiego. Przedstawiciele firmy dokonali wstępnej
analizy stanu istniejącego oraz perspektywy rozwoju gminy . Trudno jest określić w



którym  kierunku  mają  iść  gminy  powiatu  sierpeckiego  .  Pojawił  się  pomysł
odnawialnych  źródeł  energii.  Jednak  prawie  ¾   gmin  znajduje  się  w  strefie
chronionego krajobrazu.  Z ostateczną wersją Rada zostanie zapoznana . Również
przed nami  jest perspektywa opracowania  Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-
2020 .  Z dniem 30 sierpnia  b.r.  upłynął  termin przyjmowania wniosków o zwrot
akcyzy   zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników. W
m-cu  wrześniu  wydano  304  decyzje  w  tej  sprawie,  na  podstawie  złożonych
wniosków oszacowano  kwotę dotacji  w wysokości  145 tys. zł. Wypłaty nastąpią
pod koniec października b.r.  Z dniem  15 września upłynął  termin skłania wniosków
o pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów. 18 września 2013 r.
zakończyła się umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót
publicznych. ( zatrudnionych było 9 pracowników). Zgodnie z zapisem w umowie z
7  pracownikami  została  podpisana  umowa  na  zatrudnienie  przez  okres  1  m-ca  .
Dwie osoby nie występowały o dalsze zatrudnienie, ponieważ znalazły  sobie inne
zatrudnienie  .  Na  bieżąco prowadzono postępowanie  egzekucyjne  w stosunku  do
należności podatkowych . 5 września b.r. odbyło się walne zgromadzenie delegatów
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą”  . Gmina Szczutowo
jest członkiem stowarzyszenia , delegatami do reprezentowania naszej gminy byli :
Sekretarz Gminy oraz Pani Aneta Ruszkowska . Organizacja nie posiada konkretnej
wizji  rozwoju.  Podano  kilka  zagadnień,  którymi  ta  organizacja  powinna  się
zajmować . Uszczegóławianiem zadań zajmie się Zarząd . Delegaci przyjęli na 2014
rok   w  wysokości  1tys.  zł  stawkę  składki  z  członkowskiej  jaką  członkowie
stowarzyszenia  zobowiązani  są  płacić.  Poinformował  również,  że  w  dniu  8
października 2013 r.  odbędą się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej „Mazowsze
2013”  organizowane  przez  Ministerstwo  Obrony  Narodowej.  Odbyła  się  narada
koordynująca  z  dyrektorami  szkół  podstawowych  uczestniczących   w  projekcie
”Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację”. Ustalono sposób realizacji projektu.
Podjęcie  uchwały  na  dzisiejszej  będzie  delegacją  do  przystąpienia  do  kolejnego
projektu realizowanego w przedszkolach . 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji .  

Do punktu 5  porządku obrad : 

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  poinformował,  że w związku z
nieobecnością Wójta Gminy można składać interpelacje na piśmie, na które zostanie
udzielona odpowiedź w ustawowym terminie . Zaproponował aby w punkcie tym
składać wnioski, zapytania skierowane do obecnego na sesji Przewodniczącego Rady
Powiatu  w  Sierpcu–  Pana  Juliusza  Gorzkosia  oraz  Sekretarz  Gminy  i  Skarbnika
Gminy . 

- Pan Jan Stankiewicz –  wnioskował o podjęcie ze strony powiatu  działań w celu
naprawy  drogi  powiatowej,  asfaltowej  w  Grabalu  oraz  zaniechania  dalszego
niszczenia podczas  wywożenia drewna z lasu . 

-  Pan  Jan  Dąbrowski  wnioskował  o  usunięcie  kamieni  z  drogi  powiatowej  w
miejscowości Agnieszkowo obok przystanku autobusowego . Zgromadzone kamienie
utrudniają zawracanie autobusu . Pytał czy zaplanowano  budowę  drogi powiatowej



w miejscowości Łazy.

-  Pan  Tomasz   Szałkucki  –  wcześniej  zwracał  się  do  Przewodniczącego  Rady
Powiatu o spowodowanie wycięcia zakrzaczenia przy drodze Gójsk – Maluszyn . Do
tego czasu nie zostało to zrealizowane oraz nie kontaktował się z nim pracownik
Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie . 

- Pan Zbigniew Szlomkowski – pytał,  w jaki sposób Starostwo zabiega  o inwestycje
zagraniczne na terenie powiatu sierpeckiego , chociażby podanie  ile takich powstało
w okresie obecnej kadencji .

-  Pan  Kopciński  Zbigniew -na  jakim etapie  jest  rozstrzygnięcie  nadania  numeru
ewidencyjnego dla  drogi w Maluszynie ?

- Pan Juliusz Gorzkoś – Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu -  na początku w
imieniu  Rady  Powiatu  i  Starosty  Sierpeckiego  pogratulował  radnemu  Panu
Tomaszowi Paprockiemu zorganizowania uroczystości z okazji 50-lecia Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Sierpcu oraz nadania sztandaru .Uroczystość odbyła się w dniu
21 września 2013 r. w Skansenie  w Sierpcu. Podziękował radnemu Panu Tomaszowi
Paprockiemu – Prezesowi Koła za aktywność i duży wysiłek w zorganizowaniu tej
uroczystości oraz w zakresie promowania pszczelarstwa i gminy . 

Dalej  poinformował  w  sprawie  niszczenia  dróg  podczas  wywozu  drewna  z  lasu
powinno  się  zaprosić  nadleśniczego  lub   leśniczego  na  sesję  Rady  Gminy  i
przedstawić ten problem . Nadleśnictwo nie jest  jednostką podległą Powiatowi  . Z
ramienia Powiatu  będzie monitorował te sprawy . Z posiadanej informacji wynikało,
że  kamienie  zgromadzone  na  drodze  w Agnieszkowie  zostały  usunięte.  Skoro  w
dalszym ciągu istnieją, to zajmie się tą sprawą .  

-  Pan  Dariusz  Wiśniewski  –  Kierownik  Komisariatu  Policji  w  Rościszewie  –  w
sprawie zgromadzonych kamieni na drodze  interweniowała policja . Mieszkanka wsi
Agnieszkowa  została  pouczona  w  zakresie  zakazu  wyrzucania  czegokolwiek  na
drogę  publiczną.  W  przypadku  ponownego  incydentu  prosił  o  powiadomienie
bezpośrednio Policji .   

- Pan Juliusz Gorzkoś – Przewodniczący Rady Powiatu - drogę w Łazach  planowano
remontować w b.r. z funduszu FOGR, jednak nie otrzymano środków .  Marszałek
Woj.  Mazowieckiego  zapewnił   o  przekazaniu  w  przyszłym  roku  środków  w
wysokości 120 tys. zł na drogi . Pan Radny, sołtysi wsi powinni zadecydować o ich
wykorzystaniu  tj.   na   wykonanie  nakładki  asfaltowej  na  drodze  istniejące  w
Agnieszkowie  (  ok.320 m.)  lub  na   dokończenie  remontu  drogi  gruntowej  Łazy-
Agnieszkowo ( ok.1200 m). W sprawie usunięcia zakrzaczenia przy drodze Gójsk –
Maluszyn  wyjaśnił,  że  został  poinformowany  przez  Kierownika  Zarządu  Dróg
Powiatowych, że pracownik kontaktował się z Panem Szałkuckim w celu wskazania
miejsca zakrzaczenia . Pewien był, że zostało to wykonane . Zapewnił, że w przerwie
obrad sesji wyjaśni tę sprawę i o wyniku poinformuje radnego Pana Szałkuckiego .  

Odpowiedź  na  zapytanie  radnego  Pana  Szlomkowskiego  dot.  inwestycji
zagranicznych zostanie udzielona na piśmie .



Droga  w  Maluszynie   nie  może  zostać  zakwalifikowana  do  kategorii  dróg
powiatowych z braku podstaw prawnych . Droga nie posiadała żadnej kwalifikacji
przed  reformą  ustrojowa  państwa  tj.  do  końca  1998  r,  ani  po  przeprowadzeniu
reformy od 1999 r.   Nie została  wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów
zawierającym  wykaz  dróg  krajowych  i  wojewódzkich   które  stały  się  drogami
powiatowymi  .   Natomiast  spełnia  ona  warunki  drogi  wewnętrznej  .  Zgodnie  z
ustawą  nadanie  nazwy  drogi  wewnętrznej  wymaga  podjęcia  stosownej   uchwały
przez Radę Gminy. Rady Pan Duda interweniował w tej sprawie złożył  skargę na
Starostę ,  że nie wywiązuje się ze swych obowiązków. Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu ,do której została skierowana skarga  szczegółowo przeanalizował posiadane
dokumenty i przepisy prawne . W posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan Duda , który
po zapoznaniu się  z  przepisami i  zgromadzonymi dokumentami  wycofał  skargę .
Każdy z radnych, posiadając  jakieś uwagi może się zapoznać  z dokumentami w
Starostwie Powiatowym w Sierpcu .

Do punktu 6 porządku obrad : 

Radni  nie  życzyli  sobie  ponownego  przedstawiania  informacji  o  przebiegu
wykonania  gminy  za  I  półrocze  2013  r.  oraz  informacji  o  kształtowaniu  się
wieloletniej prognozy finansowej.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu . 

Wobec  braku  dyskusji  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny
odczytał  Uchwałę  Nr  PŁ.317.2013  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  warszawie  z  dnia  05  września  2013  r.  wyrażającą  opinie  o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Szczutowie informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2013 r. Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie
przyjęcie w/w informacji . 

Obecnych i uczestniczyło w glosowaniu 14 radnych ( Nieobecny radny Pan Leszek
Bieńkowski ) 

„Za” przyjęciem głosowało 14 radnych .  

„Przeciw” - 0 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Informacja została przyjęta jednogłośnie .

Do punktu 7 porządku obrad: 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy
Szczutowo  na  lata  2013-2023  przedstawiła  Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna
Domagalska . 

Radni  nie  zabierali  głosu,  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny
odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 



„Za” podjęciem uchwały glosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu – 0 . 

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałą  Nr  XXXI/123/2013   w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2013-2023 . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8 porządku obrad : 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok 2013
przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska . 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanych zmian w budżecie gminy.

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały, a
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały glosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu – 0 . 

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałą  Nr  XXXI/124/2013  zmieniająca  uchwałę
Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 9 porządku obrad :

Informację  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  Gminy
Szczutowo  odczytał  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Rościszewie  –  Pan  Dariusz
Wiśniewski . 

Informacja stanowi załącznik do protokołu . 

Radni nie wnieśli uwag do przedstartowej informacji . Przewodniczący Rady -Pan
Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie Rady przyjęcie informacji . 

„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych  .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .

Jednogłośnie informacja została przyjęta. 

Do punktu 10 porządku obrad:

Sekretarz Gminy -Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Szczutowie . 

Po  zajętym stanowisku  przez  Radę   zapisanym w  protokole  wystąpiono  do  rad
pedagogicznych  szkół  o  wyrażenie  opinii  dot.  utworzenia  Zespołu  Szkół  w



Szczutowie  .  Stanowiska  rad  pedagogicznych  obu  szkół  zostały  dostarczone  .  Z
kontaktu z  Kuratorem Oświaty wynika,  że decyzja Rady powinna przyjąć w formę
uchwały  intencyjnej.    Po  ewentualnym  podjęciu  uchwały  intencyjnej  zostanie
przesłana do Kuratorium w celu wydania opinii .  W uzasadnieniu zostały użyte takie
argumenty, które przemawiają za utworzeniem zespołu szkół . Po podjęciu decyzji
przez Radę o przystąpieniu do realizacji  zamiaru utworzenia zespołu , trudno byłoby
pisać w uzasadnieniu o negatywnych skutkach połączenia szkół  pomimo, że takie
mogą wystąpić  .  Uzyskanie  zgody kuratora  (opinii  pozytywnej)   upoważni  Radę
Gminy do podjęcia uchwały o utworzeniu zespołu  szkół . 

- Pan Jan Kapuściński  – na kwietniowej sesji  głosował przeciw, obecnie również
będzie  głosował przeciw utworzeniu Zespołu Szkół w Szczutowie . Między innymi
dlatego:  nie ma przekonujących informacji, że  połączenie szkół w zespół przyniesie
wymierne korzyści  oraz  rada pedagogiczna szkoły w której jest zatrudniony wydała
opinię negatywną . 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  jako  pierwsze
uzasadnienie na następnie  projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu
Szkół w Szczutowie   

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały. 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych . 

„Przeciw” - 1 radny .

„Wstrzymało się od głosu” - 1 radny . 

Rada większością głosów podjęła Uchwałę Nr XXXI/215/2013 w sprawie zamiaru
utworzenia Zespołu Szkół w Szczutowie . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11 porządku obrad : 

Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  użycie  herbu Gminy Szczutowo
wraz  z  uzasadnieniem  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof
Ratuszny,  a Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod
głosowanie. 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 14 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXI/216/2013  w  sprawie  wyrażenia
zgody na użycie herbu Gminy Szczutowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 Do punktu 12 porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał
pod głosowanie projekt uchwały . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0.

Rada  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  Nr  XXXI/217/2013  w  sprawie  wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy dzierżawy . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 13 porządku obrad : 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.” 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”, Poddziałanie 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 Europejskiej Funduszu Społecznego odczytał
Wiceprzewodniczący Radny  Pan Krzysztof Ratuszny.  

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady – pan Zbigniew Kopciński poddał pod
głosowanie projekt uchwały . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0. 

„Wstrzymało  się od głosu” - 0.

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXI/128/2013 w sprawie  przyjęcia do
realizacji projektu pt.” 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”,  Poddziałanie  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 Europejskiej Funduszu Społecznego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 14 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  –  skarga  została  badana  przez
Komisję  Rolnictwa,  Budżetu  i  Ochrony  Środowiska  i  zostało  wypracowane
stanowisko, w którym  proponuje się uznanie skargi za nieuzasadnionej. 

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał
projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  a  Przewodniczący  Rady – Pan Zbigniew
Kopciński poddał pod głosowanie .

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw”  - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .

Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXXI/219/2013 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Szczutowo. 

 Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 15 porządku obrad :

Nie udzielano odpowiedzi na interpelacje .

Do punktu 16 porządku obrad : 

W punkcie tym głos zabrali : 

.- Pan Jan Dąbrowski -zgłosił brak odpływu wody z drogi powiatowej Podlesie –
Gójsk.

-Pan  Juliusz  Gorzkość  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  –  wyjaśnił  ,
tłumacząc tym , że powiat poniósł koszty zakupując i  instalując  trzy przepustu na
drodze w Podlesiu . Mieszkańcy jednak uznali,  że te przepusty nie są konieczne i
dokonali  zasypania .

-  Pan  Murawski  Adam  –  stwierdził,  że  przepusty  są  konieczne,  jednak  rolnicy
twierdzą , że nie spełnią właściwej roli, woda  z drogi spływa na ich pola. Podczas
budowy  drogi krajowej Nr 10  nie pytano o zgodę,  tylko zakładano przepusty i
wykonywano zjazdy z drogi . 

- Pan Juliusz Gorzkoś  - przepusty nie spełniają swojej roli , ponieważ brak jest rowu
odprowadzającego  wodę  .  Na  kolejną  sesję  poprosi  o  przybycie  Starostę,  który
odniesie się do zgłaszanych problemów .  

-  Dalej  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  –  odczytał  pismo
Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  skierowane  do  Starosty  Sierpeckiego  i
Prezesa  Rejonowego  Koła  Pszczelarzy  w  Sierpcu  Pana  Tomasza  Paprockiego.
Marszałek Województwa Adam Struzik dziękuje za zaproszenie na uroczystość 50
-lecia  Rejonowego  Koła  Pszczelarzy  w  Sierpcu  oraz  składa  gratulacje  z  okazji
jubileuszu, prężnej działalności na rzecz ochrony pszczół i środowiska naturalnego .

Odczytał  również  akt  nadania  medalu  pamiątkowego  dla  Rejonowego  Koła



Pszczelarzy  w  Sierpcu,   nadanego  za  zasługi  i  całokształt  działalności  na  rzecz
Województwa Mazowieckiego .    

Pan Paprocki Tomasz – Prezes RKP – uważa , że uroczystość jubileuszu była udana o
czym  świadczą  listy  gratulacyjne  oraz  imienne  podziękowania.  Za  działalność
społeczną  odznaczona  wyróżnieniem  branżowym  pszczelarskim   została  jedna
placówka oświatowa – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gójsku .  Uroczystość
uświetniła  przygotowana   część  artystyczna  w  wykonania  uczniów  tej  szkoły  .
Współorganizatorem tej uroczystości była również Gmina Szczutowo. Podziękował
również  radnemu  Panu  Tomaszowi  Szałkuckiemu,   który  było  fundatorem
wyróżnienia dla ZSO w Gójsku .   

-  Dyrektor  ZSO  w  Gójsku  –  Pani  Zuzanna  Bońkowska  –  poinformowała,  że
współpraca  szkoły   z  kołem  pszczelarskim  odbywa  się  od  co  najmniej  10  lat.
Rozpoczęła się od organizowania pokazów w szkole .Obecnie  Pan Tomasz Paprocki
współpracuje również  z harcerzami, organizując pokazy pszczelarskie na obozach
harcerskich  w  stanicy  harcerskiej  w  Słupi  oraz  we  własnej  posesji  połączone  z
degustacją  miodów  .  Organizuje  prelekcje,  pokazy  ,  konkursy  dla  młodzieży
szkolnej. Wspiera również akcje charytatywne przekazując do świątecznych paczek
spore  ilości  miodu  .   Stwierdziła  ,  w  zamian  za  to,  staramy  się  pomagać  Kołu,
chociażby poprzez przygotowanie części artystycznej .

-  Pan  Jan  Stankiewicz  –  czuje  niedosyt  po  spotkaniu  z  przedstawicielami  Kół
Łowieckich nt. szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną. Na wspólne
posiedzenie  Komisji  przybyli  przedstawiciele  Kół  Łowieckich  pomimo,  że
zaproszeni byli  Prezesi Kół . Dyskusja nie przyniosła oczekiwanych efektów . W
związku z tym prosił Przewodniczącego Rady o ponowne zaproszenie Prezesów Kół
Łowieckich  na  sesję  Rady  Gminy  .  Sołtysi  również  mają  uwagi  do  szacowania
szkód . 

-  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  –  na  kolejną  planową  sesję
zostaną zaproszeni Prezesi Kół Łowieckich. 

Do punktu 17 porządku obrad : 

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

Na tym obrady  zakończono. 

Protokółowała:                                                               Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska
                                                                                         Zbigniew Kopciński 


