
Or. 0002. 9. 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 XXXIII/ 2013
XXXIII  Sesji    Rady   Gminy    S z c z u t o w o

odbytej w dniu 18  listopada   2013 roku .

Protokół zawiera : 

1. Uchwała Nr XXXIII/221/2013 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu
     współpracy Gminy Szczutowo na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i
     podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
     działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; 
2. Uchwała Nr XXXIII/222/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr
      XXV/186/2013 na rok 2013;
3.  Uchwała Nr XXXIII/223/2013 w sprawie określenia wysokości stawek
      podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku ; 
4. Uchwała Nr XXXIII/224/2013 w sprawie określenia stawek podatku od
      środków transportowych ;
5.  Uchwała Nr XXXIII/225/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i
      oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2014 rok ; 
6.  Uchwała Nr XXXIII/226/2013 w sprawie  zatwierdzenia taryf za wodę z
      urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2014 rok ;
7.  Uchwała Nr XXXIII/227/2013 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna
      do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok . 



P R O T O K O Ł    N r  XXXIII/ 2013
XXXIII Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o
odbytej w dniu 18 listopada   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.              11:15 
                                                              a zakończono     o godz.               15:10
                                                              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  XXXI i XXXII  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.  Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo na 2014 rok z   
     organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
     wolontariacie”. 
8.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo w roku
     szkolnym 2012/2013.
9. Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok
     2012 . 
10.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok 

          2013 .  
11.Uchwalenie wysokości podatków, opłat lokalnych i zwolnień podatkowych na  

          2014 rok :
     1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
          oraz zwolnień od tego podatku;
      2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od



              środków transportowych;
     3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie
         ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2014 rok ; 
     4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń
         wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2014 rok;  
     5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
          podatku rolnego na 2014 rok;  
     6)  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów
          wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
 12.  Rozpatrzenie uchwalenia na rok 2014 wysokości:
      1)  Opłaty targowej na terenie gminy;
      2)  Opłaty od posiadania psów;
      3)   Inkasa dla sołtysów. 

       13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
       14. Wolne wnioski.
             -   Pisma skierowane  do Rady Gminy .
       15.   Zakończenie obrad XXXIII  Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

P r z e b i e g : 

Do punktu 1 porządku obrad : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  zapytał  czy  są  uwagi  do
proponowanego porządku obrad . 
Wobec  braku  uwag,  zaproponowany  porządek  obrad  XXXIII  Sesji   poddał  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokóły z XXXI i XXXII Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Biurze
Rady i przed sesją. Radni nie wnieśli uwag do protokołów. Przewodniczący Rady-
Pan Zbigniew Kopciński  poddał pod głosowanie przyjęcie  protokółów z  XXXI i
XXXII Sesji . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 15 radnych.



„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada  jednogłośnie  przyjęła  protokóły  z  XXXI  i  XXXII   Sesji  Rady  Gminy
Szczutowo.

Do punktu 4 porządku obrad : 

W punkcie  tym Przewodniczący  Rady-  Pan  Zbigniew  Kopciński   udzielił  głosu
Staroście Sierpeckiemu Panu Janowi Laskowskiemu . 

- Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Juliusz Gorzkoś – na poprzedniej sesji radni
zadawali, pytania zgłaszali interpelacje, do których powinno się odnieść. Zgłaszano
następujące sprawy:  Pan Szlomkowski Zbigniew - jakie środki zewnętrzne pozyskał
powiat ; Pan Murawski Adam -  wykonano przepusty , które nie spełniały swojej roli
ponieważ nie wykonano rowów przy drodze powiatowej w Podlesiu, co powodowało
zalewanie  pól  sąsiadujących  z  drogą;  Pan  Szałkucki  Tomasz  –  wyjaśnienia
zaistniałego   nieporozumienia  w  sprawie  usunięcia/nieusunięcia   przydrożnego
zadrzewienia przy   wjeździe na drogę Gójsk-  Maluszyn. Poinformował również, że
wniósł  interpelację dot.  przywrócenia wcześniejszego oznakowania  skrzyżowania
drogi  wojewódzkiej  z  drogą  powiatową   (droga  w  stronę  Skrwilna)  .  W
zaproponowanej organizacji ruchu  manewry na tej drodze są niewykonalne . 

- Starosta Sierpecki – ustosunkował się do następujących zagadnień :- oznakowania
poziomego na drodze wojewódzkiej na skrzyżowaniu z droga powiatową ( w stronę
Skrwilna).  Interpelacja  została  przesłana  do  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich w Warszawie. W obecnej  kadencji ( w okresie 3 lat)   Zarząd Powiatu
pozyskał  środki w wysokości  18.951.898 zł  ,  łącznie  ze środkami na  szpital.  W
poprzedniej kadencji (w okresie 4 lat) zdobyto  8.666.000 zł . Porównując,  już w
okresie  3  lat  obecnej  kadencji    zdobyto  więcej  środków  o  ponad 10 mln.  zł  .
Inwestycje  drogowe  realizowane  na  drogach  powiatowych  na  terenie  gminy
Szczutowo  za  kwotę   w  wysokości  1.104.500  zł  ,  w  poprzedniej  kadencji  za
1.181.992  zł.  Praktycznie  w  tych  trzech  latach  zrobiono  tyle,  co  w  poprzedniej
kadencji przez cztery lata . Obecnie podpisano porozumienia na kwotę 400 tys. zł +
środki  z  FOGR  w  kwocie  ok.  120  tys  zł  (  wysokość  uzależniona  od  decyzji
Marszałka Woj. Mazow.). Do tego należy dodać środki wykonane w postaci robót ok.
80 tys.  zł  – kopanie rowów, wykonanie poboczy, wymiana innych elementów na
drogach . Uważa, że zrobiono dużo na terenie gminy Szczutowo. Starają się robić we
wszystkich gmina po równo .Również wykonywane są inne inwestycje na terenie
powiatu głównie tam, gdzie można pozyskiwać środki zewnętrzne tzn. inwestycje, na
które możemy pozyskać środki ze „schetynówki” , z Ministerstwa Infrastruktury z
tzw. rezerwy drogowej  na budowę mostów i dróg wokół mostów ( korzystano z tych
środków w przeciągu dwóch lat) .Wykonano w ten sposób największą inwestycję,
długości 13 km dróg oraz  70 m mostu w Kwaśnie za kwotę ok. 8 mln.zł ( w 50 %
sfinansowana ze środków zewnętrznych).



 Dofinansowały również gminy Sierpc i Mochowo w wysokości 1mln. zł. W tym
roku przygotowano  wnioski  o dofinansowanie  przebudowy mostów w Łukomiu
(  ok.5  mln.  zł  )   oraz  w  Sierpcu  na  ulicy  Wojska  Polskiego,   obok  klasztoru.
Inwestycje będą  realizowane przy udziale środków własnych . W Gminie Szczutowo
na rok 2014 zaplanowano wykonanie dróg w ramach wspólnego finansowania  w
Blizne ( odcinek obok Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie ) i w Agnieszkowie,
Ze  środków FOGR  drogę   Agnieszkowo –  Łazy  .  W zależności  od  wysokości
środków   uzyskanych  od  Marszałka  (w  ubiegłym  roku  otrzymano  60  tys.  zł)
zadecyduje się wspólnie z samorządem czy będzie wykonane 400 m drogi asfaltowej
czy  700  m.   podkładu).W  przypadku,  pozyskania  dodatkowych  środków  lub
uzyskanych  oszczędności,  w każdej z gmin w porozumieniu z samorządami zostaną
wykonane dodatkowe inwestycje drogowe . Zarząd Powiatu czyni starania w celu
poprawy stanu dróg powiatowych .    Corocznie są wykonywane wiosenne renowacje
dróg polegające na  łataniu dziur . Koszty wysokie , ponieważ posiadamy 430 km
dróg powiatowych w tym, 180 km dróg gruntowych .   Do modernizacji  szpitala
okresie  3 lat dołożono ze środków budżetu powiatu kwotę 3,5 mln. zł.+  pozyskane
środki,   łącznie  wydatkowano  6  mln.  zł  .  Oddano  do  użytku  wyremontowaną
przychodnię specjalistyczną w Sierpcu – koszt remontu 1 mln. zł . Na bieżąco są
czynione starania, aby pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych na realizację
inwestycji.  Pozyskuje  się  również  bardzo  dużo  środków  na  opiekę  społeczną  ,
oświatę  oraz   inne  dziedziny.   Dobra  koniunktura  dla  pozyskiwania  środków się
kończy .  W przyszłości  trzeba będzie  dokładać coraz więcej  środków własnych .
Środki  związane  z  rozwojem  naszych  regionów  będą  znacznie  ograniczone.
Natomiast będą środki unijne na innowację , postęp, oświatę, odbudowę szkolnictwa
zawodowego itp..   Z własnych środków będzie trudno realizować inwestycje. 

-  Kierownik  ZDP  -  Pan  Artur  Obrębski-  pisma  dot.  organizacji  ruchu  na
skrzyżowaniu  zostały  przesłane  do  Wojewódzkiego  Zarządu  Dróg,  zgodnie  z
właściwością. Po otrzymaniu  odpowiedzi informacja zostanie przesłana do gminy .
Odnośnie usunięcia drzew w Gójsku, w pasie drogowym do Podlesia – po uzyskaniu
decyzji   będzie  można  w  zamian  za  pozyskane  drewno  powierzyć  wycięcie
zainteresowanym  rolnikom,  .  W  przypadku  gdy  nie  będzie  chętnych  rolników,
wycięcie zostanie zlecone firmie , która również zabierze drewno .  

- Pani Cichocka Elżbieta – sołtys wsi Gójsk stwierdziła, że pozwolenie na wycięcie
drzew zostało wydane, ale właściciele przyległych gruntów nie wyrażają zgody na
położenie  na  ich  pola  .  Drzewa  powinny  zostać  wycięte,  gdyż  zagrażają
bezpieczeństwu .

- Kierownik ZDP – skoro rolnicy nie są zainteresowani usunięciem drzew, zostanie
zlecone firmie ,  trzeba będzie  znaleźć odpowiednie rozwiązanie,  prawdopodobnie
drzewa zostaną  powalone na drogę  .  W przyszłym tygodniu zostanie  skierowany
sprzęt do wycięcia zakrzaczenie przy  drodze Gójsk – Maluszyn. W sprawie rowu w
Podlesiu odbyło się spotkanie  na miejscu . Założono trzy przepusty,  z których jeden
od razu został zniszczony( spalony, nie znaleziono sprawcy). Jeden z mieszkańców
stwierdził , że zalewane są mu łąki i następny został zasypany. Zalewanie pól



 spowodowane jest zasypaniem przepustów .  Założenia były takie , aby wzdłuż drogi
przeprowadzić rów i w ten sposób  odprowadzić wodę do rowu melioracyjnego lub
przeprowadzić  rów  po  granicy  działek  (  prawdopodobnie  rów  z  ten  sposób
przebiegał, dopóki nie został zasypany ). Nie ma możliwości wykopania rowu  bez
zgody rolników.  Zjazdy z drogi  nie mogą zostać wykonane, ponieważ zadania te nie
leżą w kompetencji powiatu. Budowa oraz utrzymanie zjazdów należą do właścicieli
pól .

- Pan Murawski Adam – podczas budowy drogi krajowej  nr 10 budowano zjazdy,
rowy i przepusty , czy obowiązywały ich inne przepisy . 

- Kierownik ZDP – podczas kompleksowej budowy dróg jest możliwe jednoczesne
wykonanie zjazdów . ZDP proponował, aby rolnicy zakupili przepusty i wykonali
zjazdy , oczywiście przy pomocy ZDP , który skierowałby  odpowiedni sprzęt.

-  Pan  Bieńkowski  Leszek  -droga  powiatowa  Blinno  –  Likiec  częściowo  została
naprawiona , wnioskował o dokończenie naprawy na odcinku nieprzejezdnym ok.
300 m . Wykonana  poszerzenie drogi  ,  usunięto karpy , należy jeszcze nawieźć
żwirem . 

-  Kierownik  ZDP –  poszerzono  drogę  ,  usunięto  karpy  ,  ale  na  ten  rok  nie  ma
środków w budżecie powiatu na wykonanie dalszych prac .  Są dwie możliwości,
jedna wykonać w przyszłym roku , druga wspólnie z gminą , która zakupi materiał
( żwir, pospółkę ) , a powiat skieruje odpowiedni  sprzęt, samochód , koparkę. 

- Pan Zbigniew Szlomkowski – z wypowiedzi Starosty wynika , że gmina Szczutowo
otrzymuje  duże  środki  z  powiatu.  Ustawiając  pod  tym względem wg  kolejności
wszystkie gminy , które miejsce zajmuje Gmina Szczutowo oraz jakimi kryteriami
kieruje się powiat . Dalej wnioskował o realizację wcześniej zgłoszonego wniosku
dot.  naprawy  przepustu  na  drodze  powiatowej  Blizno-  Łukomie.  Do  dnia
dzisiejszego przepust nie został wykonany , chociaż wcześniej próbowano nakładać
nakładki , ale załamanie występuje nadal . 

- Pan Wojciech Duda – wnioskował o naprawę przed zimą drogi Gójsk –Maluszyn
polegającą na  załatanie dziur. 

- Wójt Gminy – uważa, że przepust od strony Podlesia w ogóle nie powinien być
zamontowany. Istniejący wcześniej łączył dwa cieki i woda została odprowadzona do
strugi.  Zamontowanie  przepustu  bez  odtworzenia  rowów   było  nieuzasadnione  i
spowodowało spływanie wody z drogi na łąkę rolnika .     Istnieje  naniesiony na
mapach rów , a więc   można go odtworzyć . Zgłoszone interpelacje, wnioski dot.
powiatu zaraz po  sesji są przesyłane na piśmie, nigdy nie załatwia się tych sprawach
przez  telefon  .  Na  pewno  są  w  Starostwie   dokumenty  dot.  wycięcia  krzaków,
naprawy chodników w Szczutowie , kilka pism w sprawie  drogi w Mościskach .
Zostaliśmy  powiadomieni  pismem  Departamentu  w  zakresie  skrzyżowania  drogi
wojewódzkiej z powiatową oraz w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego w
Szczechowie . Nie uzgadnianie z gminą  spowodowało, że słupek został ustawiony
przy zjeździe z drogi wojewódzkiej . W przypadku gdy autobus się zatrzyma nie ma
możliwości  zjazdu  z  drogi  (były  wydane   warunki  zjazdu)  .  Poruszył  również



problem  podpisywanych   z  powiatem   porozumień  na  realizację  wspólnych
inwestycji  (50/50).Chciałby  ,  aby  wszystkie  gminy  były  traktowane  jednakowo .
Wójt powinien wskazać drogę do realizacji w ramach porozumienia . Dotychczas tak
było , a w bieżącym roku powiat sam  wskazał drogę w Szczechowie . Do zmiany
wskazanej drogi  było konieczne zorganizowanie spotkania z radnymi . Chwała za
pozyskanie środków zewnętrznych przez powiat , ale prosił o poinformowanie jakie
było zadłużenie powiatu na koniec roku 2010 , a jakie jest obecnie.  

-  Pan  Bieńkowski  Leszek  –  wnioskował  o  ustawienie  kierunkowskazu  do
miejscowości Grądy we wsi Podlesie, co było zgłaszane w ubiegłym roku .

- Pan Dąbrowski Jan -  prosił o wyjaśnienie czy droga Gójsk- Łazy – Agnieszkowo –
będzie wykonywana w ramach porozumienia gminy z powiatem 50/50) czy innych
środków . Dalej wnioskował o ; 

-zmianę oznakowania drogi  Agnieszkowo -Szczutowo  w taki sposób, aby  była z
pierwszeństwem przyjazdu , a   do Czumska stała się drogą podporządkowaną,

-ustawienie  znaków  ograniczających  tonaż  samochodów  ciężarowych  w
miejscowości Agnieszkowo .

-  Pan Kapuściński  Jan – w ubiegłym roku na  ulicy  Kolejowej  została  wykonana
nakładka  asfaltowa  .  W  związku  z  tym,  że  zlokalizowana  jest  składnica  opału,
praktycznie codziennie korzysta z tej drogi wiele samochodów o wysokim tonażu .
Zachodzi obawa, że bardzo szybko droga ulegnie  zniszczeniu . Starostwo mogłoby
zadziałać w tym zakresie np. ograniczać wjazd samochodów  o wysokim tonażu .

-  Pan   Paprocki  Tomasz-  ustosunkował  się  do  zjazdów  wykonywanych  podczas
gruntowej  przebudowy  drogi  .  Podczas  budowy  drogi  w  Mościskach  zjazdy  nie
zostały  wykonane  .  Wydaje  mu  się  ,  że  w  związku  z  tym  istnieje   zagrożenie
szybkiego  zniszczenia  wykonanej  drogi  asfaltowej  przez  ciężkie  samochody
wjeżdżające  i  wyjeżdżające   z  poszczególnych   posesji  .   Nadal  nie  zostało
przebudowane  skrzyżowanie    drogi   z  Mościsk  z  drogą  Szczutowo-  Gójsk  .
Gromadzona woda zamarzająca zimą  uniemożliwia zatrzymanie się pojazdów przed
drogą z pierwszeństwem przejazdu i może stać się przyczyną wypadków . 

-  Pan  Pijankowski  Ryszard  –  szosa  Blizno-  Łukomie  –  część  drogi  została
„odkrzaczona”  ,  a  pozostał  odcinek  ok.100  m  w  Babcu  Wienczanki  ,  gdzie
zakrzaczenie po obydwu stronach wchodzi na ulicę .  

- Kierownik ZDP – nie zgodził się z wypowiedzią Wójta , ponieważ odwodnienie na
polach  nie  należy  do  kompetencji  powiatu.  Istniejące  rowy  melioracyjne   jeżeli
mieszkańcy je zasypali to powinni je odtworzyć , sami lub przez spółkę wodną . W
gestii  Zarządu Dróg są drogi i  teren do nich przyległy. Przepust znajdujący się w
ewidencji został odbudowany.  Rowy przydrożne to nie są rowy melioracyjne , które
mają odwadniać pola, ale zbierać wodę z drogi .  Zakrzaczenie na drodze  Blizno-
Łukomie  zostanie usunięte .Znaki ograniczające tonaż są ustawiane wg przepisów
zgodnie z ustawą, wszystkie pojazdy  o tonażu 8 ton na jedna oś mogą korzystać z
drogi powiatowej . Jeżeli ustawione zostałyby  znaki zmniejszające tonaż, również
rolnicy  ciągnikami  nie  mogliby  się  poruszać  po  drogach  .  Naprawa  drogi  w



Mościskach została zgłoszona do wykonawcy,  na bieżąco są monitowani obiecują,
że   w  tym  roku  będzie  poprawione.  Występuje  konieczność  przewiezienia
odpowiedniego sprzętu .   Zostanie położony nowy asfalt na tym odcinku drogi (na
skrzyżowaniu) . Zjazdy na drodze w Mościskach nie zostały wykonane,  gdyż nie
były  uwzględnione w  projekcie i wykonawca nie miał takiego zlecenia . Droga  w
Szczutowie, nie ma  podstaw do  ograniczenie tonażu . Firma posiada zezwolenie na
prowadzenie  składu  opałowego  ,  a  więc  musi  go  wywieźć.  Jedynie  Inspekcja
Transportu Drogowego posiada uprawnienia do kontroli dopuszczalnego tonażu.

- Pan Juliusz Gorzkoś – Przewodniczący Rady – temat usunięcia zakrzaczenia   w
pasie  drogowym  Maluszyn –  Gójsk   zgłoszony   przez  radnego  P.  Szałkuckiego
przewija  się  od kilku sesji  .  W wyniku nieporozumienia  pomiędzy Kierownikiem
ZDP  a radnym jeden twierdził , że zostało wykonane , a drugi , że nie wykonano,
chcąc   zakończyć sprawę   zadzwonił do Kierownik ZDP   aby umówić spotkanie z
radnym w celu ostatecznego ustalenia miejsca prac. Sprawa ta nie była  załatwiana
przez telefon. Na sesji radny Pan Murawski Adam w obecności wszystkich radnych
oraz  organu  wykonawczego  wniósł  interpelacje  o  wykonanie  przepustów  w
Podlesiu . W tej sprawie nie było żadnego sprzeciwu spośród osób uczestniczących w
sesji . W związku z tym obowiązkiem jego było zgłosić interpelację do  Powiatu .
Przepusty  zostały  wykonane  ,  a  teraz  Wójt  zarzuca,  że  były  one  zbędne  .  Jeżeli
rolnicy nie wyrazili zgody   na wykopanie rowów oraz  na zakup przepustów, to rowy
nie zastaną  wykonane .

- Starosta – Pan Jan Laskowski –problem poruszających się po drogach pojazdów o
dużej masie dotyczy całego powiatu .  Rolnicy posiadają sprzęt , który nie spełnia
norm określonych przepisami  ruchu drogowego .  Stwierdził  ,  że  jeżeli  zostałyby
ustawione  znaki, to  szkodę wyrządziło by  się  rolnikom. Trzeba by pozamykać
drogi dla rolników .  Ten sam problemem dotyczy firmy opałowej , można  postawić
znak i go egzekwować. Na pewno firma zostanie przeniesiona, a gmina straci miejsca
pracy, podatek .Wybierając mniejsze zło, na wiele przymyka się oko.   Drogi mamy
jakie mamy i na pewno ulegają zniszczeniu . Podkreślił , że jeżeli są interpelacje dot.
powiatu  do jej  realizujemy ,  a  jeżeli  nie  ma ,  to  nie  wkraczamy w kompetencje
samorządu.  Uważamy, że  Wójt   i   Rada wybrana przez społeczeństwo  powinni
rozwiązywać  własne  sprawy.  Drogi  są  często  realizowane  z  dotacji  przyznanej  z
funduszu ochrony gruntów rolnych z FOGR , ale mogą być realizowane ze środków
powiatowych  i  gminnych  (50/50)  ,  wówczas  można  wykonać  dłuższy  odcinek
drogi .Droga Agnieszkowo- Łazy będzie realizowana ze środków FOGR  oraz  część
w ramach porozumienia z powiatem (50/50).  Oznakowanie dróg -  często jest tak , że
są postawione nowe znaki  , a  za kilka dni już są zniszczone lub zabrane . Część
oznakowania na drogach jest stara  , co roku dokonywane są przeglądy i w miarę
posiadanych  środków są  wymieniane   –  dotyczy  to  dróg  powiatowych  .   Jeżeli
dotyczy to dróg wojewódzkim, to powiat może tylko wspierać inicjatywę gminną w
celu dokonywania   zmian .  Zgadza się  z tym, że manewry zgodne z oznakowaniem
nie  są  możliwe  do  wykonania  na  skrzyżowaniu  w  Bliznie  .  Będzie  osobiście
interweniował w tej sprawie .  Generalnie we wszystkich gminach stosowana jest
zasada  budowy dróg 50/50 ,  niezależnie  od długości  dróg powiatowych w danej



gminie. Z zaoszczędzonych środków w ubiegłym roku na terenie gminy Szczutowo
wykonano podbudowę drogi  w Mościskach ,  na  którą  w b.  r.  położono dywanik
asfaltowy.  Również realizowane są inwestycje priorytetowe ( drogi „schetynówki”,
budowy mostów) ,objęte programem wsparcia. Nie wszystkie drogi spełniają warunki
aby  uzyskać  środki  zewnętrzne.  Nie  uzyskanie  odpowiedniej  ilości  punktów
powoduje odrzucenie wniosku .  Zadłużenie powiatu :  na koniec 2006 r.  wynosiło
3.700 tys. zł, na koniec 2010 r. 13 mln. zł , na koniec 2013 r.  20 mln .zł – spłacono 3
mln zadłużenia. Przez trzy lata obecnej kadencji zaciągnięto 13.562.000 zł, natomiast
w  okresie  porządnej  kadencji  15.536.000  zł  .  W okresie  3  lat  bieżącej  kadencji
wykonano  inwestycje  za  kwotę  28  mln.  zł  ,  natomiast  przez  4  lata  poprzedniej
kadencji za kwotę 22 mln. zł .  

Kierownik  ZDP –  poinformował  ,  że  nie  byłoby   racjonalne  w  obecnym czasie
wykonywanie   ubytków na drodze .  Naprawy – łatanie dziur -   wykonuje się w
miesiącach  kwiecień  –  październik  ,  przy  odpowiedniej  temperaturze  powietrza  .
Zakupioną  masę  należy   przed  zimą  wyrobić,  ponieważ  niewykorzystana  ulega
zniszczeniu.

- Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Juliusz Gorzkoś – poinformował, że w celu
spełniania  warunków określonych   zmianą   ustawy  o  finansach  publicznych  dot.
nowego wyliczenia  wskaźnika zadłużenia  oraz możliwości  realizacji  inwestycji  w
roku 2014, zdecydowano  na zaciągniecie kredytu konsolidacyjnego. Dalej  prosił o
udzielenie pomocy Pani K. Gzubickiej , która wcześniej złożyła wniosek do GOPS
ale  w związku  z  tym ,że  jest  właścicielką  gruntów zgodnie  z  ustawą  nie  mogła
uzyskać  pomocy.  Obecnie  uległy  zmianie  przepisy   i  taką  pomoc może uzyskać.
Prosił o objęcie pomocą . 

Zaproszeni goście Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki , Pan Juliusz Gorzkoś –
Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Artur Obrębski – p.o Kierownika Zarządu
Dróg Powiatowych opuścili salę obrad . 

W punkcie  tym  udział  równie  wzięli  :   Prezes  Europejskiego  Centrum  Pomocy
Poszkodowanym Sp.z o.o  w Starachowicach oraz  Przedstawiciel Terenowy ECPP w
Sierpcu  .  Przedstawili  ofertę  dot.  pomocy  ofiarom wypadków   drogowych  i  ich
rodzinom w uzyskaniu odszkodowania . 

 Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński ogłosił  15 minutową  przerwę w
obradach. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. 

Sprawozdanie  z  działalności  Wójta  w okresie  między  sesjami  przedstawił  –  Pan
Andrzej Twardowski – Wójt Gminy . Między innymi poinformował : 

Otrzymano  opinię  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  w  Warszawie  w  sprawie
połączenia w zespół – szkoły podstawowej z gimnazjum w Szczutowie. Opinia jest
negatywna  .Wykonano  remont  korytarzy  w Szkole  Podstawowej  w Szczutowie  ,
dokonano  bieżących  remontów  oraz  malowania  w  gimnazjum  w  Szczutowie.
Podziękował Pani Dyrektor Gimnazjum w Szczutowie za wykonanie tych prac we
własnym zakresie . Bieżące remonty oraz malowanie wykonano również w ZSO w



Gójsku. Podziękował Pani Dyrektor ZSO w Gójsku za zorganizowanie turnieju piłki
nożnej  w  Gójsku   oraz  innych  atrakcji  na  terenie  szkoły  podczas  dożynek
parafialnych  w Gójsku  .  Zakończono  budowę parkingu  oraz  miejsca  rekreacji  w
Gójsku .Zorganizowano i   rozstrzygnięto przetarg  na dowóz uczniów do szkół  ,
wygrała firma PKS Płock . Rozstrzygnięto również przetarg na dostawę oleju oraz na
budowę  pomostów  w  miejscowości  Szczutowo.  Dokonano  wyboru  firmy  do
wykonania  remontu  remizy  OSP  w  Blinnie.  Dokonano  w  drodze  przetargu
sprzedażny nieruchomości w Gójsku w Szczechowie. Stworzono na terenie gminy w
miejscowości  Blizno  (przy  oczyszczalni  ścieków)  Punkt  Selektywnej  Zbiórki
Odpadów Komunalnych .  Otrzymano kwotę 25 tys.  zł  na utylizację azbestu .  Na
podstawie  wyroku  Sądu  nieruchomość  w  Gójsku  (dotychczas  będąca  własnością
Gminnej Spółdzielni „SCH” w Szczutowie ) stała się własnością gminy. Zakończono
realizację zadań na drogach w ramach funduszu sołeckiego. W trakcie realizacji są
zadania  dot.  oświetlenia  ulicznego  oraz  remontu  budynku  w  miejscowości   w
Podlesie .Wykonano ok. 600 m. podbudowy drogi Maluszyn- Osówka. Podziękował
sołtysowi wsi  Podlesie za zorganizowanie transportu tłucznia na drogi w sołectwie
oraz sołtysowi wsi Cisse za pracę przy odtworzeniu rowu przydrożnego przy drodze
powiatowej oraz pomalowaniu przystanku autobusowego w miejscowości Cisse.   

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionej informacji . 

Do punktu 5 porządku obrad : 

W punkcie tym Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił informację
o  działalności  Urzędu  Gminy  w  okresie  między  sesjami  .  Między  innymi
poinformował : Wpłynęło 289 wniosków dot. pomocy materialnej dla stypendium
szkolnego. Wydano również tyle samo decyzji dot. przyznania stypendium . Zgodnie
z ustawą do końca października b.r. nastąpił zwrot podatku akcyzowego rolnikom ,
którzy  złożyli  wnioski  w  drugim  terminie  .  Do  PUP w  Sierpcu  został  złożony
wniosek  o  wydanie  skierowania  bezrobotnym  na  staż  do  UG  –  3  osobom.
Prawdopodobnie  od  1  grudnia  b.r.  zostaną  zatrudnieni  stażyści  .  W  związku  z
przystąpieniem  gminy  do  projektu  innowacyjnego  CAF,  projektu
współfinansowanego  przez  UE,  6  osób  spośród  pracowników  UG  zostało
skierowanych na studia podyplomowe oraz pozostali pracownicy będą uczestniczyć
w darmowych szkoleniach zewnętrznych . W związku z tym, że w szkoleniach będą
uczestniczyć  dość  liczne  grupy  pracowników,  podczas  ich  nieobecności   mogą
wystąpić pewne utrudnienia dla petentów . Wobec czego prosił o wyrozumiałość . W
omawianym  okresie  realizowano  postępowania  w  zakresie  wydawania  decyzji  o
warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  .Wpłynął  również  wniosek  i  o
wydanie zezwolenia na usunięcie 82 szt. drzew w pasie drogowym . Projekt decyzji
został  wysłany  do  zaopiniowania  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska.  W projekcie decyzji został określony obowiązek nasadzenia nowych
drzew.  Do  końca  listopada  b.r.  zostanie  przeprowadzona  ocena  okresowa
pracowników samorządowych , która jest obowiązkiem pracodawcy samorządnego
wynikającym z ustawy o pracownikach samorządowych .  Urząd Gminy pracuje pod
nadzorem  Archiwum  Państwowego  .  W  ostatnim  okresie  uzyskano  zgodę  na
wybrakowanie  pewnej  iloci  dokumentów  .  Po  przeprowadzonej  kontroli  przez



pracownika  Państwowego  Archiwum  w  Płocku  zobowiązywani  zostaliśmy  do
przygotowania i przekazania  posiadanych dokumentów wytworzonych  przed 1990
r. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji Sekretarz Gminy . 

Do punktu 6 porządku obrad : 

Interpelacje złożyli : 

-  radny-  Pan  Tomasz  Paprocki  –  odczytał  wniosek  o  wycofanie  ze  sprzedaży
nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  Gminie  Szczutowo,  działka  nr
233/2( pawilon handlowy) . Uzasadniając  tym, że działka  stanowi najcenniejszą pod
względem  zagospodarowania  przestrzennego   centrum  Szczutowa  .  Powinna
pozostać w majątku Gminy Szczutowo. Odczytał również apel z dnia 27.08.2007 r. ,
aby  każda  decyzja  o  przeznaczeniu  do  sprzedażny  nieruchomości  była  głęboko
przemyślaną  i  szczegółowo  przeanalizowana  pod  względem  ekonomicznym  i
społecznym  w  bliższej  i  dalszej  perspektywie  czasowej  .  Apelował  również  o
pozyskiwanie, w miarę możliwości, nieruchomości na cele społecznie użyteczne , a
w szczególności  pozyskiwanie obiektów i gruntów o znaczeniu strategicznym dla
ochrony  środowiska,  turystyki,  sportu,  gospodarki  oraz  infrastruktury  drogowej
gminy . Odczytany wniosek i apel złożył na ręce  Przewodniczącego Rady- stanowią
załączniki do protokołu . 

- radny – Pan Darowski Jan – pytał  ile odpraw zostało wypłaconych w związku z
odejściem nauczycieli na emeryturę oraz, co się stało ze środkami zaplanowanymi w
budżecie na ten cel ? 

Dalej  pytał  kto  odpowiada  za  realizację  funduszu  sołeckiego  oraz  czy  są
zabezpieczone środki na odśnieżanie dróg ?  

- radny – Pan Kapuściński Jerzy – należy zmobilizować firmę realizującą budowę
pomostów widokowych nad jeziorem w Szczutowie . Kończy się m-c październik , a
prace  nie  zostały  rozpoczęte.  Realizacja  inwestycji  w  okresie  zimy  nie  będzie
właściwa.  

W związku z uwagami mieszkańców Szczutowa w sprawie zgromadzonych  śmieci
przez  byłego lokatora przy budynku komunalnych w Szczutowie wnioskował o ich
uprzątniecie .

-  radny – Pan Tomasz Paprocki  -  na początku roku zgłosił   wniosek w sprawie
wygaszania świateł oświetlenia ulicznego w nocy, co zostało dokonane . W związku
z tym prosił o dokonanie bilansu i podanie uzyskanych oszczędności.

-  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Kopciński  Zbigniew  –  na  XXII  sesji  w  dniu
26.10.2012 r. w punkcie 17 porządku obrad Wójt Gminy prosił Radę o wskazanie
ceny  wywoławczej  dla  działki  nr  29/1  położonej  w  miejscowości   Gójsk.  Rada
jednogłośnie ( 14 radnych „za”) ustaliła cenę wywoławczą dla sprzedażny tej działki
w wysokości 20 tys. zł .  W związku z tym, prosił o poinformowanie  za jaka kwotę
działka  została  sprzedana  .  Dalej  pytał  ile  kosztowała  budowa  parkingu,  a  ile
urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gójsk . 



Następnie Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  poddał pod głosowanie
Rady wniosek Pana Paprockiego Tomasza o wycofanie ze sprzedaży nieruchomości
zabudowanej położonej w Gminie Szczutowo, działka nr 233/2( pawilon handlowy) .

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych ( nieobecny radny – Pan Jan
Stankiewicz). 

„Za” wnioskiem głosowało – 9 radnych .

„Przeciw” -4 radnych.

„Wstrzymało się od głosu” - 1 radnych .

Rada  większością  głosów   pozytywnie  zaopiniowała  wniosek  radnego  Pana
Paprockiego i wskazała na wycofanie ze sprzedaży w/w nieruchomości.

- radny – Pan Kapuściki Jerzy – stwierdził, że jest to sensowna decyzja ponieważ
potencjalnie  są  kandydaci  na nabycie ,  ale  czekają  na korzystną dla nich  cenę .
Mogłoby  się  stać  tak,  że  ktoś  kupi  za  niską  cenę  i   nie  zagospodaruje
zlokalizowanego budynku i będzie nadal stał w takim stanie. W przyszłości można
by   zaadaptować  na  budynek  administracyjny  UG.   Podejmując  decyzję   o
rozbudowie budynku administracyjnego UG, Gmina nie była właścicielem ani tego
budynku ani budynku po byłym posterunku policji  .

Do punktu 7 porządku obrad:

Nie wniesiono uwag do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo
na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Przewodniczący
Rady  poinformował,  że  zgodnie  z  opinią  wszystkich  komisji   projekt  programu
został  rozszerzony  o  punkt  uwzględniający  wniosek  Stowarzyszenia  Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Sprawa „ działającym przy Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie . Wniosek do programu stanowi załącznik do protokołu. 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały w
sprawie przyjęcia  programu ,  a  Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński
poddał pod głosowanie.
Obecnych i  uczestniczyło w głosowaniu  13 radnych (  nieobecny radny Pan Jan
Stankiewicz i radny Pan Marek Kowalski ).
„Za” podjęciem uchwały głosowało -10 radnych .
„Przeciw”- 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 3 radnych . 
Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIII/221/2013  w sprawie  przyjęcia
„  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Szczutowo  na  2014  rok  z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 8 porządku obrad:

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  otrzymanej  informacji  o  stanie  realizacji  zadań
oświatowych Gminy Szczutowo za rok 2012/2013.

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 



Wobec braku uwag Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  poddał pod
głosowanie  przyjęcie informacji .

„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych . 

„Przeciw” - 0. 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada jednogłośnie przyjęła informacje .

Do punktu 9 porządku obrad:

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny kolejno odczytał informację o
wynikach  oświadczeń  majątkowych  :  Wojewody  Mazowieckiego,  Urzędu
Skarbowego w Sierpcu, Przewodniczącego Rady Gminy Szczutowo, Wójta Gminy
Szczutowo. 
Informacje stanowią załączniki do protokołu . 
Uwag nie zgłoszono .
Do punktu 10 porządku obrad:

Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska przedstawiła projekt zmian w uchwale
budżetowej gminy na rok 2013 . 

Radni  nie wnieśli uwag do proponowanych zmian. 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały, a
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 XXXIII/222/2013 zmieniającą Uchwałę
Budżetową Nr XXV/186/2013 na rok 2013 . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 11 ( 1)  porządku obrad:

 Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały
zawierający  stawki  i  zwolnienia  zaproponowane  i  zaopiniowane  przez  wszystkie
Komisje Rady Gminy. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 13 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .

„Przeciw” - 0. 



„Wstrzymało się od głosu” - 1 radny. 

Większością  głosów  Rada  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIII/223/2013  w  sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11 ( 2)  porządku obrad:

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
odczytał Wiceprzewodniczący -Pan Krzysztof Ratuszny . 

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały . 

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński – poddał pod glosowanie .

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 XXXIII/224/2013 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11 ( 3)porządku obrad:

Wobec  braku  uwag  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  –  Pan  Krzysztof
Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i
oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2014. Przewodniczący Rady –
Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymał się od głosu” -1.
Rada  większością  głosów   podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIII/224/2013  w  sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i  oczyszczanie  ścieków  na  terenie  Gminy
Szczutowo na 2014.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11 (4) porządku obrad :  
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy
Szczutowo  na  2014  rok,  zawierający  stawkę  zaopiniowaną  przez  Komisje  Rady
Gminy w wysokości 2,05 zł netto za 1 m³ pobranej wody plus należny podatek VAT.
Przewodniczący  Rady  –  Pan Zbigniew Kopciński  –  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych. 



„Przeciw”- 0.
„Wstrzymał się od głosu – 1 radny. 
Rada  większością  głosów   podjęła  Uchwałę  Nr   XXXIII/226/2013  w  sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń  wodociągowych  na  terenie  Gminy
Szczutowo na 2014 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 11 (5) porządku obrad : 
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje zaopiniowały obniżenie
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 69,28 zł za 1 dt do
kwoty 46 zł /  1 dt.  Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzystof Ratuszny odczytał
projekt uchwały w tej sprawie. Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński –
poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało-12 radnych .
„Przeciw” - 0. 
„Wstrzymało się od głosu”- 1 radnych . 
Większością  głosów  Rada  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIII/227/2013  w  sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 11 (6) porządku obrad :
W związku z opinią wszystkich Komisji  w sprawie nie obniżenia ceny sprzedaży
drewna  do  celów  wymiaru  podatku  leśnego  ogłoszonej  w  Komunikacie  Prezesa
Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz.828 z dnia 29 października2013
r.) w kwocie 171,05 zł za 1 m ³, Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński
wniosek o nie obniżaniu ceny poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” nie obniżaniem ceny głosowało  -13 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
Rada jednogłośnie    postanowiła,  że  cena  sprzedażny  drewna do celów wymiaru
podatku  leśnego  ogłoszona  w  Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego z dnia 21 października 2013 r.  w sprawie średniej  ceny sprzedaży
drewna obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz.828 z dnia 29  października 2013 r.) w
kwocie 171,05  zł za 1 m ³stanowić będzie podstawę do obliczania podatku leśnego w
2014 roku . 
Do punktu 12 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady  – Pan Krzysztof Ratuszny  odczytał   propozycję Wójta
Gminy – Pana Andrzeja Twardowskiego w sprawie :
-pozostawienia  inkasa  dla  inkasentów  (  sołtysów  )  należności  pieniężnych
pobieranych w formie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na poziomie roku
bieżącego – 10 % od zainkasowanych kwot, 
-nie wprowadzania opłaty od posiadania psa,



- pozostawienia dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 10 zł i inkasa za jej pobór
na poziomie 15 % . 
Pismo Wójta Gminy w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. 
Wobec  tego,  że  opinie  Komisji  Rady  są  zbieżne  ze  stanowiskiem  Wójta,
Przewodniczący Rady w/w propozycje poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
 Rada  Gminy  jednogłośnie   postanowiła:  pozostawić  inkaso  dla  inkasentów
(sołtysów) należności pieniężnych pobieranych w formie podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości na poziomie roku bieżącego -10 % od zainkasowanych kwot ;  nie
wprowadzać opłaty od posiadania psa ; pozostawić dzienną stawkę opłaty targowej w
kwocie 10 zł i inkasa za jej pobór na poziomie 15 % .
Do punktu 13 porządku obrad :
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania  udzielił :

– Wójt  Gminy  –  pan  Andrzej  Twardowski-  wypłacono  dwie  odprawy
emerytalne,  po jednej  w szkole podstawowej i  w gimnazjum. Pozostałe w ten
sposób środki zostały zdjęte z budżetu oświaty . Jedną inwestycję stanowiły
budowa parkingu i  placu zabaw w Gójsku .  Do przetargu przystąpiła jedna
firma. Koszt realizacji w wyniku przetargu wynosił ponad 100 tys. zł .Koszty
realizacji tych  inwestycji rozkładały się po połowie. . Funduszem sołeckim
zajmuje się p. Celina Szczepańska – przyjmowanie wniosków oraz pracownik
Wydziału  Rolnictwa  i  Infrastruktury  Gminy   –  wydawanie    zleceń   na
wykonanie  .  Realizacja  odbywa  się  przy  współpracy  z  sołtysami  wsi.
Wszystkie  usterki   zgłoszone  do  wykonania   zostały  naprawione.  Do dnia
dzisiejszego nie zgłoszono następnych uwag dot.  realizacji  zadań w ramach
funduszu  sołeckiego  .  Na  odśnieżanie  dróg  są  zabezpieczone  środki  w
budżecie gminy . Nadal trwają prace dot. napraw dróg , następuje  równanie
dróg, założono kilka przepustów zakupionych przez spółkę wodną.  Budowa
pomostów widokowych w Szczutowie- w zorganizowanym przetargu wybrano
firmę,  podpisano umowę na realizację z ustalonym  terminem wykonania . W
związku  z  tym  ,  że  jeszcze  nie  rozpoczęto  prac,  do  firmy  wystosowano
monity. Zostały wykonane prace geodezyjne.  Poinformowano, że w sobotę
zostanie  dostarczony sprzęt i prace mają  zostać rozpoczęte . Firma nie jest
znana , a więc  nie wiadomo jakie będzie wykonanie . Ze strony gminy będą
podejmowane  takie działania , aby prace zostały wykonane w terminie i we
właściwy sposób . Zgłoszono na policję sprawę zgromadzonych śmieci przy
budynku  komunalnym w Szczutowie.   Śmieci  po  byłym lokatorze  zostaną
uprzątnięte  przez  UG  .   Oszczędności  w  ramach  zastosowanych  przerw
nocnych w oświetleniu ulicznym na terenie gminy wynoszą ok 2 - 3 tys. zł w
stosunku do okresu z ubiegłego roku pomimo, że zwiększyła się liczba lamp
oświetlenia  ulicznego  oraz  nie  zostało  wyłączone  w  miejscowości  Gójsk  .
Sprzedaż działki w Gójsku – została wykonana wycena ( ok. 8 tys. zł )  , Rada
proponowała  cenę  wywoławczą  w  wysokości  ok.  20  tys.  zł  .  Pomimo,  że



zostały zorganizowane trzy przetargi działki nie sprzedano  .  W końcu działkę
sprzedano  w  pisemnym  przetargu  nieograniczonym.  Została  złożona  jedna
oferta na kwotę 10 tys. zł i za tę kwotę została sprzedana .

– Przewodniczący Rady – uważa , że Wójt nie miał prawa sprzedać działki w
takiej formie oraz  za kwotę 10 tys. zł . Cena wywoławcza w kwocie 20 tys. zł
została ustalona przez Radę . Rada  powinna wyrazić zgodę na  zmianę ceny
wywoławczej.  W  związku  z  tym,  żeby  nie  nastąpiła  podobna  sytuacja,
powinno się odstąpić od sprzedażny nieruchomości ( byłego pawilonu) .

– Wójt  Gminy-  działka  została  sprzedana  na  podstawie  przepisów  ustawy  o
gospodarce nieruchomościami ,  cena wywoławcza powinna zostać podana w
ogłoszeniu . 
-  radny  –  Pan  Paprocki  Tomasz  –  wynikające  oszczędności  w  oświetleniu
ulicznym stanowiące  ok 2-3 tys. zł,  w stosunku do jakiej  kwoty ogólnej .
- Wójt Gminy – w ubiegłym roku odpłatność za cały rok wynosiła 100 tys. zł, a
kwota ok. 2-3 tys. dotyczy każdego odczytu , który dokonywany jest co 2 m-
ce. Uważa, że zastosowana przerwa powinna zostać utrzymana.  

– radny  –  Pan  Jerzy  Kapuściński  –  stwierdził  ,  że  przy  takiej  oszczędności
powinno  się  utrzymać  zastosowaną  na  terenie  gminy   przerwę  nocną  w
oświetleniu ulicznym. 

– radny – Pan Leszek Bieńkowski – pytał czy  Przewodniczący Rady wiedział za
ile została sprzedana ? 

–  Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że nie posiadał takiej informacji, chociaż
powinien  o  tym  zostać  poinformowany.  Pierwszy  przetarg  był  podany  do
publicznej wiadomości, okólniki otrzymali sołtysi , o tym przetargu dowiedział
się w ostatniej chwili . 

– Wójt Gminy- ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG i stronie BIP oraz powiadomiony
został sołtys wsi Gójsk . 

– Przewodniczący Rady   - zgodnie ze stanowiskiem Rady nie jest zatrudniony
na etacie kierowca ciągnika . Radzie nie został przedstawiony harmonogram
pracy ciągnika. Sołtys wsi Gójsk nie otrzymał ogłoszenia o sprzedaży działki .
Dalej  prosił  Wójta  Gminy  o  składanie  informacji  z  działalności   w  każdy
wtorek podczas pełnionego  dyżuru  w Biurze Rady. 

– Wójt  Gminy  –  ogłoszenia  o  przetargach  są  podawane  do  publicznej
wiadomości i ten też był ogłoszony . Uważa, że nie ma potrzeby zatrudniania
na etacie kierowcy ciągnika . Obecny kierowca wywiązuje się z obowiązków .
Ciągnik  wykonuje  prace  na  terenie  gminy,  na  bieżąco  realizuje  postulaty
zgłoszone  przez  radnych   i  sołtysów.  Zostały  naprawione  przepusty
miejscowościach :  Szczutowo, Wola Stara , Modrzewie. Wykonywał również
naprawy dróg .   Składanie informacji w każdy wtorek nie zawsze jest możliwe
gdyż często jest  nieobecny z powodu wyjazdów służbowych  oraz załatwia
wielu  innych  spraw  .  Również   nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  ,  aby
Przewodniczący  w każdej chwili wszedł do pokoju Wójta .  
– radny – Pan Jerzy Kapuściński -w interesie mieszkańców byłoby sprzedanie



pawilonu i po dokonanej modernizacji  zorganizowanie usług handlowych .
Jednak wcale, to nie jest takie pewne, że nabywca urządzi sklep. Również
może  nadal pozostawić w obecnym  stanie .  W przyszłości, może znajdą
się środki  na adaptację  na budynek  administracyjny UG . 

Do punktu 14 porządku obrad: 
Wiceprzewodniczący   Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  –  odczytał   pismo
Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  w  Warszawie  Dyrektora  Delegatury  w  Płocku
zawierającego  opinię  negatywną  połączenia  w  zespół  –  szkoły  podstawowej  z
gimnazjum . 
Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły również pisma od Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Władysława ST. Reymonta w Szczutowie oraz Rady
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczutowie zawierające opinie dot. zamiaru
utworzenia Zespołu Szkół w Szczutowie.  Radni otrzymali  kserokopie tych pism .
Wobec  opinii  negatywnej  Kuratora  pisma  stały  się  bezprzedmiotowe.  Prosił  o
zabranie głosu, ustosunkowanie się do tych pism .

– radny  –  Pan  Tomasz  Paprocki  –szczegółowo  zapoznał  się  z  pismami.
Pogratulował  determinacji  Pani  Dyrektor  SP w Szczutowie  .  Rada Gminy
zajęła stanowisko , podjęła uchwałę intencyjną i jej rola się skończyła .Rada
Gminy od tego czasu nie jest stroną . Mówienie radnym , że nie mają pojęcia ,
że nie działają w interesie dzieci i nauczycieli jest bardzo przesadzone.  Nikt z
nas nie powie , że nie brano pod uwagi względów ekonomicznych , ale brano
pod  uwagę i inne wartości   . 

– Pani Bońkowska Zuzanna – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Gójsku -  kolejnością zdarzeń jest zbulwersowana . Nigdy nie wtrącała się do
żadnej  ze  szkół,   dopóki  nie  przeczytała  w/w pisma.  Zapewniła,  że  jeżeli
będzie miała  wpływ,  to  nie dopuści, aby połączono gimnazja . Za dużo pracy,
wyrzeczeń   wszystkich  kosztowała  organizacja  zespołu   szkół  w  Gójsku  .
Pozostawienie  dwóch  zespołów jest  rozsądne  i  uzasadnione  .  Niedługo  nie
będzie  dzieci, w tym roku urodziło się na terenie gminy -11 . Pani Dyrektor
ma prawo  bronić swojej szkoły  , bo ona tez by broniła , ale wykorzystując
inne argumenty , np. że  są jeszcze  dzieci  . Posiadamy bazę, kadrę, o dzieci
dbamy  ,  które  są   bezpieczne,  dopilnowane  ,  staramy  się  wywiązywać  ze
swoich obowiązków  należycie . Uważa , że powinna zostać zorganizowana
debata  nad przyszłością  oświaty  w gminie  ,  w której  powinni  uczestniczyć
dyrektorzy  ,  nauczyciele,  wójt  ,  przewodniczący  Rady,  komisja   oświaty  ,
inspektor ds. oświaty oraz przedstawiciele kuratorium. 

– Pani  Hanna Nagórek  -  Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Szczutowie – nie
walczy dla  siebie,  bo  szkoła  to  są  rodzice  ,  dzieci,   nauczyciele.  Nie  jest
prawdą, że „wyciąga się rękę po gimnazjum w Gójsku”. Mówiąc o  ekonomii ,
wszyscy wiemy gdzie mogą być oszczędności . Mówi  się , że są dwie rady
pedagogiczne   i   w  tej  sytuacji  jest  nadmiar  zatrudnionych  .   Decyzja
Kuratorium świadczy o tym , że szkoły są dobrze prowadzone, a więc co da
zespół ? . Każdy ma prawo się bronić . 



– Pani  Monika  Kordyzon – Dyrektor Gimnazjum w Szczutowie .-   szanuje
decyzje każdej rady i dlatego prosi o uszanowanie decyzji rady pedagogicznej i
rady  rodziców  Gimnazjum  w  Szczutowie.  Przedstawiła  opinie  rady
pedagogicznej i rady rodziców , które są pozytywne w stosunku do powstania
zespołu szkół w Szczutowie . Stwierdziła, że dzieci z gimnazjum nie są i nigdy
nie były  zagrożeniem dla dzieci ze szkoły podstawowej. Szkoły pozostałyby
nadal  rozdzielone  ,  dzieci   byłyby  bezpieczne,   najważniejsze  jest  dobro
dzieci  .  Przy łączeniu  szkół  jest  też  osobą zagrożoną utratą  pracy.  Rodzice
uczniów  i  rada pedagogiczna gimnazjum nie  widzą   żadnego  problemu i
dlatego wydano opinie pozytywne .

– radny Pan Jan Dąbrowski – zwrócił uwagę na zbyt małą liczbę zatrudnionych
młodych nauczycieli (proponował wymianę nauczycieli starych na młodych ),
wyższą  liczbę  zatrudnionych nauczycieli w obydwu szkołach w Szczutowie
niż w ZSO  w Gojsku, brak osiągnięć sportowych w szkołach na terenie gminy
W ten  sposób wywołał  dyskusje  na ten  temat  .   Zarzuty  radnego odpierali
Dyrektor  Gimnazjum w Szczutowie podając   wyniki  ostatniego egzaminu ,
które były powyżej średniej powiatowej ale i średniej mazowieckiej . Radny
Pan Jerzy  Kapuściński udowadniał,   że praca długoletniego, doświadczonego
nauczyciela jest o wiele wartościowsza .

– Przewodnicząca  Rady  Rodziców   Szkoły  Podstawowej  w  Szczutowie  –  w
imieniu rodziców wypowiedziała  się  przeciwko łączeniu szkół  uzasadniając
dobrem dzieci . 

– radny – Pan Tomasz Paprocki – w piśmie przesłanym od rady rodziców jest
stwierdzenie , że  rada nie troszczy się o nauczycieli . Zakończył pytaniem , od
kiedy w kompetencji rady rodziców jest polityka  zatrudnieniowa. 

Do punktu 15 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XXXIII 
Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

 Protokołowała :                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                                                         
Celina Szczepańska                                                                    Zbigniew Kopciński


