
Wyciąg
z protokołu V sesji Rady Gminy Szczutowo odbytej w dniu 30 kwietnia

2007 roku

Do punktu 7 porządku obrad:

Rada nie życzyła sobie ponownego szczegółowego przedstawienia 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok . 
Radni otrzymali materiał na piśmie oraz  Skarbnik Gminy szczegółowo 
przedstawiła na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady . 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok stanowi załącznik do 
protokołu . 
Skarbnik Gminy –Pani Anna Jeżewska odczytała Uchwałę Nr 22/2007 P Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 marca 
2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy 
Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006 rok wraz z 
uzasadnieniem .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Następnie Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński przedstawił 
wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójta Gminy Szczutowo za rok 2006 . 
Wniosek stanowi załącznik do protokołu .
Dalej odczytał Uchwałę Nr 100/2007 /P Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2007 r. wyrażającego opinię o 
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Szczutowo wniosku w 
sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy wraz z uzasadnieniem . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Wobec braku dyskusji nad przedłożonymi sprawozdaniami i nad wnioskiem w 
sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy za 2006 rok ,Przewodniczący 
Rady – Pan Zbigniew Kopciński przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi za 2006 rok i poddał pod głosowanie . 
Na stan 15 radnych ,obecnych na sesji i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych .
„Przeciw”         -   -
„Wstrzymało się od głosu”   -  -
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/28/07 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi za 2006 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Wójt Gminy – Pan Jakub Smólczyński –podziękował Radzie za jednogłośne 
podjęcie uchwały i udzielenie absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej za 
przedstawienie wniosku .Podkreślił, że obecni radni nie mieli wpływu na 
uchwalenie budżetu gminy na rok 2006 . 



Podziękował również Skarbnikowi Gminy za właściwe i terminowe 
sporządzanie sprawozdań oraz oszczędną  i gospodarną realizację wydatków 
budżetu .  
Zapewnił ,że praca w roku 2007 przyniesie ponowne efekty. 



Or.0052/2/07   

            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  N r  V / 0 7
Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 30 kwietnia 2007 roku .

Protokół zawiera : 
1. Uchwałę  Nr V/27/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

                                           finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 
                                           Szczutowie za rok 2006 . 

2. Uchwałę  Nr V/28/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za
                                        2006 rok .
3.  Uchwałę Nr V/29/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze
                                        darowizny na własność nieruchomości .
4. Uchwałę Nr V/30/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 . 



P R O T O K O Ł    Nr V/07
Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o
odbytej w dniu 30 kwietnia 2007 roku

w sali posiedzeń w Urzędzie  Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył : Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński . 

Protokołowała : Celina Szczepańska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i 
Kancelarii . 
                                                  
                                                         Sesję rozpoczęto o godz. 10,10 
                                                          a zakończono o godz. 13,15 
                                                         Stan radnych         -      15 
                                                         Obecnych              -      10
                                                         Nieobecnych         -        5
                                                         Procent frekwencji -      67 % 
Obecność radnych ,sołtysów i zaproszonych gości przedstawiają listy 
obecności załączone do protokołu . 
Udział również wzięli :Wójt Gminy – Pan Jakub Smólczyński ,Sekretarz 
Gminy – Pan Dariusz Lazarowski ,Skarbnik Gminy – Pani Anna Jeżewska .

Porządek obrad : 

 1.Otwarcie ,stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady   
    Gminy Szczutowo.
2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy .
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na IV Sesji Rady Gminy
    Szczutowo oraz działalności Wójta w okresie między sesjami .
4. Składanie interpelacji i wniosków .
5. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów organów jednostek 

pomocniczych na terenie Gminy Szczutowo .
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Szczutowie za 2006 rok .
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .
    a/ Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią
        regionalnej izby obrachunkowej ,
    b/ Przedstawienie opinii i wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia 
        absolutorium wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej dot. wniosku,
     c/ Dyskusja .



     d/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2006
         rok  .
8. Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami i raport z programu ochrony 

środowiska .
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 . 
11. Sprawy różne .
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i  wnioski .
13. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Szczutowo .  

                                           

P r z e b i e g  : 

Do punktu 1 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał otwarcia V Sesji 
Rady Gminy Szczutowo . Przywitał przybyłych na posiedzenie . 

Na podstawie listy obecności stwierdził , że Rada jest prawomocna do 
podejmowania uchwał . 

Do zaproponowanego porządku obrad V Sesji nie wniesiono uwag .

Wobec powyższego Przewodniczący poddał go pod głosowanie .

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 9 radnych .

„Za” przyjęciem porządku obrad  głosowało – 9 radnych .

„Przeciw”            - - 

„Wstrzymało się od głosu”  - - 
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad V Sesji. 

Do punktu 2 porządku obrad :
Protokół z IV Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady  w 
okresie między sesjami i przed sesją.
Uwag nie zgłoszono . 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z IV Sesji 
Rady Gminy . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 9 radnych .
„Za” przyjęciem protokołu głosowało – 9 radnych .
„Przeciw”                     - -  
„Wstrzymało się od głosu” -  -
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z IV Sesji Rady Gminy.



Do punktu 3 porządku obrad :
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na IV Sesji Rady Gminy Szczutowo
przedstawił Wójt Gminy – Pan Jakub Smólczyński . 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu . 
Ponadto poinformował o działalności Wójta w okresie między sesjami : 
Czas od poprzedniej Sesji ,to czas bardzo wytężonej pracy ,upłynął zwłaszcza 
pod znakiem zebrań wyborczych do organów sołectw na terenie gminy, które 
odbyły się w okresie od 16.03.- 31.03.2007 r. , remontów dróg na terenie całej 
gminy /bardzo duże potrzeby remontów i napraw spowodowane długotrwałymi 
opadami deszczu wymusiły zakres prac tak duży ,że już dzisiaj niezbędne są 
zmiany w budżecie – zwiększenie środków na bieżące remonty – bo te nie 
zostały jeszcze zakończone /, pod znakiem organizacji procesów 
inwestycyjnych /przetargów /przyjętych w budżecie roku 2007 i poszukiwania 
źródeł ich finansowania .Ten czas to także czas zmian w strukturze 
organizacyjnej Urzędu – a wszystko dla zabezpieczenia wykonania stojących 
przed samorządem zadań . 
Dokładniej w minionym okresie miało miejsce :
-28.02.2007 r. – narada z Dyrektorami Szkół – informacje ze spotkania organów
 prowadzących z Kuratorem Oświaty Województwa Mazowieckiego z dnia 
23.03.2007 r. w Płocku :
- arkusze organizacyjne na rok szkolny 2007/2008 
- sprawy organizacyjne bieżące ,
- stan finansów oświaty gminnej . 
- 1.03.2007 r. – Komenda Powiatowa  Policji – pożegnanie Komendanta Pana
  Tadeusza Sobocińskiego /- nowy Komendant Pan Piotr Lenarcik 
-9.03.2007 rok – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – szczebel gminny. 
 Organizator – Komendant Gminny Zarządu OSP PR – Pan Józef Mazurowski . 
- 17.03.2007 r. /sobota/ posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
  PR.
   - podsumowanie zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie
     gminy . 
   - podjęcie decyzji o likwidacji samochodu „Nysa” w OSP Blinno / z racji na
     wiek i stan techniczny ,nie spełniał swojego zadania / przekwalifikowanie 
     jednostki z typu S na M .Decyzja jest zbieżna z opinią członków OSP Blinno
     wyrażona na zebraniu sprawozdawczym . 
- 18.03.2007 r. – Sierpc –Kościół FARNY – zamyślania wielkopostne dla
   strażaków z terenu powiatu ,organizowane przez Kapelana Strażaków . 
- 29.03.2007 rok – Sierpc PSP – posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  
   Powiatowej OSP RP .
   20.04.2007 r, -międzypowiatowe ćwiczenia strażaków w Mościskach – w 
   Lasach Państwowych Szczutowo- Gójsk . Udział Komendanta Gminnego  
   Pana Józefa Mazurowskiego . 



- 13.03.2007 rok – zawarcie aktu notarialnego na zakup działki 1 ar w 
Szczutowie –wykonanie uchwały Rady Gminy . 
- 15.03.2007 r. Firma Brokerska – spotkanie dot. ubezpieczenia majątku Urzędu 
Gminy .
-20.04.2007 r. – przetarg na firmę ubezpieczeniową /wygrała firma PZU / .
-16.03.207 r. – Ośrodek Doradztwa Rolniczego – sala posiedzeń Urzędu Gminy 
  -Podsumowanie działań w roku 2006 .
  -Plany na rok 2007 ,
- 19.03.2007 r. – spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 
/Adamem Struzikiem  / z Samorządowcami Powiatu Sierpeckiego . 
Przedstawiono problemy samorządów ,a  Marszałek omówił możliwości 
pomocy samorządom.
Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas Sesji w dniu 19.03.2007 r. 
przyjął program :”Samorządowy Instrument Wspierania Rozwoju Mazowsza” .
Dla Gminy Szczutowo ubiegamy się o pomoc z zakresu 3 komponentów 
programu .
- 20/21.04.2007 r. – Warszawa – Sejm – VI Mazowieckie Forum Samorządowe 
– „Rozwój Infrastruktury na Mazowszu” 
Obecni : Marszałek Sejmu ,Posłowie ,Ministrowie : Rozwoju Regionalnego, 
Budownictwa ,Pracy i Polityki Społecznej ,Marszałek Województwa 
Mazowieckiego ,Wojewoda Mazowiecki .Omówiono plany ,zadania ,źródła 
finansowania ,fundusze unijne 2007 -2013 . 
Nastąpi modernizacja drogi Nr 10 w 2008 roku – wysłane zostały uwagi dot. 
projektu modernizacji tej drogi .W latach 2014-2020 nastąpi przekwalifikowanie
tej drogi na S 10 
-23.04.2007 r. – Urząd Miasta Sierpc – spotkanie wójtów z V-ce Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego Panem J. Kozłowskim . 
Przedstawiono problemy poszczególnych samorządów .Marszałek omówił 
fundusze unijne 2007-2013 . Zakończono negocjacje warunków z Komisją 
Europejska . 
Nabór wniosków po 1.10.2007 roku . Budowa Drogi Agnieszkowo – Podlesie, 
decyzja z 2006 roku umieszczenie na liście rezerwowych . Wniosek w b.r. nie
będzie merytorycznie rozpatrywany . Szansa na pozyskanie środków w 
bieżącym roku .Wnioski  na pozostałe drogi zostaną złożone – realizacja zależy 
od szybkości decyzji . Obecnie złożono dwa wnioski /komponent C /.
-30.03.2007 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok / podjęcie wniosku o udzielenie 
absolutorium wójtowi / .
-3.04.2007 r. – XX Cross Szczutowa . Podziękowania dla głównego 
organizatora – Dyrektora Gimnazjum Andrzeja Kapuścińskiego / .
-3.04.2007 r. -Starostwo Powiatowe – zebranie założycielskie Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą”



 -13.04.2007 r.- Przewodniczący Rady , Przewodniczący Komisji – spotkanie 
dot. ustalenia terminu i tematyki sesji .
-17.04.2007 r. – Przedstawiciele PKP – przedstawili propozycję dzierżawy 
nieruchomości zabudowanych –czynsz na wysokości podatku od nieruchomości.
W przypadku ,gdy zostanie wydzierżawione może się zdarzyć ,że odcinek   
drogi stanie się nieprzejezdny .W przypadku zgłoszenia propozycji na 
prowadzenie tam działalności gospodarczej  przez zainteresowaną osobę można 
by wydzierżawić tę nieruchomość . Prosił radnych , sołtysów o zgłaszanie 
propozycji w tym zakresie .     
-19.04.2007 rok – umowa z EMPEGEK na zbiórkę odpadów nie segregowanych
i przedsiębiorstwem z Miszewa na selektywną zbiórkę odpadów –trzy worki – 1 
zł / szt. 
- 28.04.2007 r. – 100 – lecie urodzin Feliksy Bedry – udział Przewodniczącego 
Rady ,Kierownika USC, Kierownika KRUS . 
Rada nie wniosła uwag do przedstawionych informacji. Zostały przyjęte . 

Do punktu 4 porządku obrad : 
Radny Pan Fijałkowski Andrzej – pytał czy  ubezpieczenie majątku gminy 
dotyczy również wszystkich budynków komunalnych na terenie gminy ?.

Do punktu 5 porządku obrad : 
Informację o warunkach i przebiegu wyborów do organów jednostek 
pomocniczych przedstawił Wójt Gminy – Pan Jakub Smólczyński .
Informacja stanowi załącznik do protokółu .
Wszystkie wnioski ,postulaty ,uwagi które padły na zebraniach ,a dotyczyły 
remontów dróg w większości zostały wykonane ,zgłoszone sprawy wymagające 
interwencji w innych urzędach zostały przekazane , wnioski dotyczące 
umieszczenia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zostaną rozpatrzone . 
Następnie podziękował  za współpracę często wieloletnią/ niektórzy z nich 
pełnili funkcję  przez 31 lat / sołtysom którzy nie zostali wybrani na nową 
kadencję .
 Następnie Przewodniczący Rady i Wójt Gminy obecnym na sesji byłym 
sołtysom wraz z podziękowaniami dokonali wręczenia książek
 pt.” Polska”. Obecni na sesji byli : Pan Górka Jacek – Blizno ,Pan  Leszczyński 
Zbigniew – Maluszyn , Pan Rogoziński Janusz- Mościska  ,Pan Rzadkiewicz 
Stanisław- Agnieszkowo  ,Pan Smólczyński Tomasz – Dąbkowa Parowa , Pan 
Staśkowski Stanisław- Blinno  . Natomiast nieobecni byli : Pan Kaczorowski 
Zygmunt – Mierzęcin i Ziółkowski Sławomir-Gójsk  . 
Informacja została przyjęta przez Radę . 

Do punktu 6 porządku obrad :
W punkcie tym Skarbnik Gminy – Pani Anna Jeżewska poinformowała ,że na 
podstawie ustawy o rachunkowości  istnieje obowiązek przedłożenia rocznego 



sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 
2006 rok . W związku z tym ,że radni otrzymali materiał na piśmie nie 
przedstawiła sprawozdania na sesji . 
Radni nie wnieśli uwag do powyższej informacji . 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2006 rok i poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało -10 radnych .
„Przeciw”  - - 
„Wstrzymało się od głosu”    -   -
Rada jednogłośnie podjęła  U c h w a ł ę  Nr V/27/07 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 
2006 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 7 porządku obrad : 
Rada nie życzyła sobie ponownego szczegółowego przedstawienia 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok . 
Radni otrzymali materiał na piśmie oraz  Skarbnik Gminy szczegółowo 
przedstawiła na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady . 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok stanowi załącznik do 
protokołu . 
Skarbnik Gminy –Pani Anna Jeżewska odczytała Uchwałę Nr 22/2007 P Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 marca 
2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy 
Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006 rok wraz z 
uzasadnieniem .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Następnie Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński przedstawił 
wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójta Gminy Szczutowo za rok 2006 . 
Wniosek stanowi załącznik do protokołu .
Dalej odczytał Uchwałę Nr 100/2007 /P Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2007 r. wyrażającego opinię o 
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Szczutowo wniosku w 
sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy wraz z uzasadnieniem . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Wobec braku dyskusji nad przedłożonymi sprawozdaniami i nad wnioskiem w 
sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy za 2006 rok ,Przewodniczący 
Rady – Pan Zbigniew Kopciński przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi za 2006 rok i poddał pod głosowanie . 



Na stan 15 radnych ,obecnych na sesji i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych .
„Przeciw”         -   -
„Wstrzymało się od głosu”   -  -
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/28/07 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi za 2006 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Wójt Gminy – Pan Jakub Smólczyński –podziękował Radzie za jednogłośne 
podjęcie uchwały i udzielenie absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej za 
przedstawienie wniosku .Podkreślił, że obecni radni nie mieli wpływu na 
uchwalenie budżetu gminy na rok 2006 . 
Podziękował również Skarbnikowi Gminy za właściwe i terminowe 
sporządzanie sprawozdań oraz oszczędną  i gospodarną realizację wydatków 
budżetu .  
Zapewnił ,że praca w roku 2007 przyniesie ponowne efekty. 

Do punktu 8 porządku obrad : 
Sprawozdanie z planu gospodarki i raport z programu ochrony środowiska 
przedstawił Wójt Gminy – Pan Jakub Smólczyński . 
Sprawozdanie i raport stanowią załączniki do protokółu. 
Wójt Gminy – Pan Jakub Smólczyński – dokumenty powyższe są  tworzone 
Po raz pierwszy .Opracowane zostały w oparciu o wytyczne oraz o wzór 
sprawozdań opracowany przez Ministerstwo Środowiska .Dokumenty te zostały 
udostępnione radnym .Z treści wynikają potrzeby i wnioski do organizacji 
szeroko pojętej „ochrony środowiska „ na terenie gminy . Przed Samorządem 
bardzo wiele pracy ,zabiegów i zapotrzebowania na środki finansowe na : 
- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów 
komunalnych (obecnie objętych  60 % ,podpisano 662 umowy ),
- selektywną zbiórkę odpadów ,
-odpady niebezpieczne ,
-odpady nieekologiczne ,
-odpady płynne (kanalizacja sanitarna ,przydomowa, oczyszczalnie ścieków ) ,
-likwidacja dzikich wysypisk ,
-odpady zwierzęce – padłe zwierzęta ,
-itd.
- Pan Mazurowski Józef – radny – z  wystąpienia wójta wynika, że widzi 
niedociągnięcia w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy . Nabiera 
pewności ,że potrzeby w tym zakresie zaczną być realizowane . 
Zwrócił uwagę na  dużą ilość śniętych ryb na jeziorze Szczutowskim ,obok 
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie , spowodowanych działaniami 
kłusowników .Należy podjąć działania w celu ustalenia sprawcy oraz 
oczyszczenia jeziora ze śniętych ryb.



Do przedstawionego sprawozdania z planu gospodarki odpadami i raportu z 
programu ochrony środowiska innych uwag radni nie zgłosili . Powyższe 
informacje zostały przyjęte . 

Do punktu 9 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński  – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny na 
własność nieruchomości . 
Rada nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały .
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych .
„Przeciw” --   
„Wstrzymało się od głosu”  - - 
Rada jednogłośnie podjęła U c h w a ł ę  Nr V/29/07 w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie w drodze darowizny na własność nieruchomości . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Do punktu 10 porządku obrad : 
W związku z brakiem uwag do proponowanych zmian  Przewodniczący Rady – 
Pan Zbigniew Kopciński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2007 i poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych. 
„Przeciw”    -  - 
„Wstrzymało się od głosu”   -   - 
Rada jednogłośnie podjęła  U c h w a ł ę  Nr V/30/07 w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2007 . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .  

Do punktu 11 porządku obrad : 
W punkcie tym omówiono następujące sprawy: 
1/ Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Szczutowie ,które 
wpłynęło do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczutowie w sprawie 
utworzenia etatu pedagoga szkolnego .Uzasadniając tym ,że chcą przeciwdziałać
zjawiskom przemocy fizycznej ,psychicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej . 
Pismo to było przedstawiane na posiedzeniach Komisji ,które stwierdziły ,że 
zatrudnieni nauczyciele w naszych szkołach posiadający wysokie kwalifikacje
zawodowe i zapewniają właściwą opiekę uczniom. W/g  przeprowadzonych 
badań wynika ,że  w naszych szkołach ,nie ma zagrożenia . Podkreślił ,że 
pedagog jest potrzebny , jednak koszt zatrudnienia pedagoga wyniósłby ok.40 
tys. zł rocznie .Nie ma ponadplanowych dochodów z których można 
dofinansować funkcjonowanie oświaty .



Otrzymywanej subwencji oświatowej nie wystarcza i tak ze środków własnych 
do oświaty dokładamy 670 tys. zł rocznie .
- Pan Mazurowski Józef – podkreślił, że dobro naszych dzieci jest dobrem 
najważniejszym ,one stanowią przyszłość narodu .Dopóki  sprawy 
bezpieczeństwa nie są sygnalizowane przez Dyrektorów Szkół nie stanowią 
palącego problemu .Jednak skoro Dyrektorzy zgłoszą taka potrzebę ,to należy 
natychmiast zatrudnić pedagoga szkolnego . 
- Pani Kuchnicka Bożena – radna – na dzieciach nie można oszczędzać. 
Środków finansowych powinno się szukać w szkołach,  może zlikwidować 
zbędny etat .  
- Pani Karolewska Danuta –radna –należy znaleźć środki na zatrudnienie 
pedagoga szkolnego . Kiedy wystąpią niepożądane  wydarzenia to będzie za 
późno na działania pedagoga .Podkreśliła, że profilaktyka jest bardzo ważna . 
- Pani Nagórek Hanna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczutowie – należy 
czynić wszystko ,aby w szkołach było bezpiecznie. W sąsiednich gminach są 
zatrudnieni pedagodzy .W szkole zmniejsza się liczba etatów ,jednak ta ilości 
środków nie wystarczy na etat pedagoga .Prosiła Radę o przychylne 
potraktowanie sprawy . 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Mazurowskiego J. 
o natychmiastowym zatrudnieniu pedagoga w przypadku zgłoszenia takiej 
potrzeby przez Dyrektorów Szkół.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych .
Za” głosowało – 10 radnych 
„Przeciw” - -
„Wstrzymało się od głosu „ –
Rada poparła w/w wniosek . 
2/ W związku z pismem w sprawie Urzędu Miejskiego w Sierpcu w sprawie 
współfinansowania pobytu dzieci /mieszkańców naszej gminy /w przedszkolu w
Sierpcu .Proponując pokrycie za każde dziecko kwoty 220 zł przez okres 
10 m-cy w roku . 
Pismo stanowi załącznik do protokółu . 
  Wpłynął również wniosek w tej sprawie od Pani Wiesławy Rogozińskiej zam. 
Sierpc o dofinansowanie uczęszczania syna do klasy zerowej SP Nr 2 w 
Sierpcu. W oparciu o ustawę o Systemie Oświaty /art.14 / został uwzględniony 
zapis że „dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne” jak i to ,że „zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku jest 
zadaniem własnym gminy”, ale także zapis /art.14 ustawy/-„Sieć oddziałów 
przedszkolnych powinna być ustalona tak ,aby wszystkie dzieci sześcioletnie 
zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełnienia obowiązku..”
Ustalona na terenie Gminy Szczutowo sieć oddziałów przedszkolnych zapewnia
spełnienie obowiązku szkolnego – klasy zerowe funkcjonują w Gójsku i 
Szczutowie .Zapewniony jest także dowóz do szkół –wszystkie dzieci gdzie 
odległość przekracza 3 km są bezpłatnie dowożone do oddziału przedszkolnego.



Rada Gminy  nie znalazła podstaw do podjęcia uchwały o współfinansowaniu 
dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy Szczutowo .  
3/Następnie Wójt Gminy – przedstawił pismo mieszkańców wsi Mościska w 
sprawie podłączenia do sieci wodociągowej. Poinformował, że do tych posesji 
nie ma doprowadzonej sieci wodociągowej. Doprowadzenie sieci ,możliwe jest 
tylko  przez teren Lasów Państwowych ,odpłatnie – płacąc czynsz za 
usytuowanie wodociągu .Powinno się rozważyć inny sposób pomocy w 
zabezpieczeniu wody tym mieszkańcom np. wybudowanie studni głębinowej ,po
uprzednim zlokalizowaniu wody .Przyjęcie takiego rozwiązania byłyby 
korzystniejsze dla budżetu gminy .Pomimo tego nie widzi możliwości realizacji 
tego zadania  w bieżącym  roku budżetowym .  
- radny – Pan Paprocki Tomasz – stwierdził ,że nie jest najważniejsze czy  to 
zostanie wykonane  w bieżącym roku czy przyszłym, jednak powinno się tej 
rodzinie pomóc. Niekorzystne usytuowanie posesji nie pozwala na dostęp do 
mediów jak telefon ,internet itp.Należy pamiętać ,że  w tej rodzinie znajdują się 
dwie osoby niepełnosprawne .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek ponownego rozpatrzenia 
tej sprawy podczas uchwalania budżetu gminy na 2008 rok .   
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 9 radnych . 
„Za” głosowało  - 9 radnych 
„Przeciw” -   - 
„Wstrzymało się od głosu „  - -
Rada zadecydowała , że ostatecznie  rozpatrzy tę sprawę podczas uchwalania 
budżetu gminy na rok 2008 .
4/Wójt Gminy zapoznał Radę z pismem  Koordynatora Zespołu Prewencji w 
Szczutowie o sfinansowanie zakupu faxu z budżetu Gminy /ok.500 zł /.
Pismo stanowi załącznik do protokołu .
Poinformował , że istnieją możliwości prawne w udzielaniu pomocy finansowej 
dla policji .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek sprawie sfinansowania 
zakupu faxu dla Zespołu Prewencji w Szczutowie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych .
„Za” głosowało – 10 radnych .
„Przeciw”   - -
„Wstrzymało się od głosu”   - -
 Rada jednogłośnie postanowiła sfinansować zakup faxu dla Zespołu Prewencji 
w Szczutowie . 
5/ Wójt Gminy – zapoznał z podaniem Pana Mirosława Kwadras w sprawie 
nabycia budynku byłej szkoły z przynależnymi do niej gruntami we wsi 
Szczechowo . 



Budynek ten jest lokalem socjalnym i zamieszkanym przez matkę   z dziećmi,  
która ma pierwszeństwo w zakupie  . 
Obecnie nie proponuje się tego budynku do sprzedaży.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek o nie przeznaczaniu 
tego budynku do  sprzedaży .
Obecnych i u czestniczyło w głosowaniu – 10 radnych .
„Za”   głosowało – 10 radnych .
„Przeciw”       - - 
„Wstrzymało się od głosu”  - - 
Rada jednogłośnie postanowiła nie przeznaczać budynku w Szczechowie  do 
sprzedaży .
6/ W punkcie tym Rada rozpatrzyła podanie Marleny Bilińskiej zam. w 
Szczutowie o zwolnienie z podatku od nieruchomości . 
Wójt Gminy -również zostało złożone podanie o umorzenie podatku od 
działalności gospodarczej. Ze względu na brak okoliczności,  
które można byłoby określić jako „ważny interes podatnika”/zgodnie z ustawą /,
decyzja będzie odmowna . 
Przypomniał , że wcześniej rozpatrując wniosek innej firmy Rada nie uchwaliła
powszechnej zasady stosowania ulg podatkowych w ramach wspierania rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw dla wszystkich uruchamiających prowadzenie
działalności gospodarczej . 
Rada uznała ,że nie widzi możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości . 
Powyższe stanowisko Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 10 radnych .
„Za” głosowało 10 radnych .
„Przeciw”  - -
„Wstrzymało się od głosu” - -
7/Dalej Wójt Gminy – Pan Jakub Smólczyński – przedstawił podanie Pani 
Pawłowskiej Teresy zam. Szczutowo o zwrot drogi przeciwpożarowej 
stanowiącej dojazd do jeziora .Droga ta została ustanowiona na gruncie Państwa
Pawlickich . Dojazd ten na mapach w ewidencji gruntów jest naniesiony i 
zapisano „we władaniu gminy „. Gmina nie jest właścicielem tych gruntów  ,a 
więc samorząd nie posiada uprawnień aby przywrócić własność byłym 
właścicielom.
Myśli ,że Sąd może być właściwym podmiotem do oddania gruntu byłym 
właścicielom.  
- Pan Józef Mazurowski – radny – stwierdził ,że bardzo często podczas pożaru 
wyłącza się energię co powoduje brak wody .Wówczas można będzie 
skorzystać z drogi i czerpać wodę z jeziora .Nie mamy moralnego prawa ,aby tę 
drogę likwidować .Dostęp do jeziora jako do punktu czerpania wody musi być. 



Rada jednogłośnie uznała ,że należy drogę przeciwpożarową utrzymać ,a 
jedynie w przypadku postanowienia Sądu orzekającego o zwrocie gruntów 
byłym właścicielom należy wykreślić ją z rejestru dróg przeciwpożarowych . 
8/ Wójt Gminy poinformował o szkoleniach dla płatników składki KRUS  i 
możliwości uzyskania certyfikatu w zakresie pomocy rolnikom  w 
opracowywaniu wniosków unijnych.
9/Przewodniczący Rady – odczytał zaproszenie skierowane do wszystkich 
radnych  na uroczystość przekazania do użytku segmentu dydaktyczno 
sportowego przy ZSO w Gójsku w dniu 30 maja 2007 roku . 

Do punktu 12 porządku obrad:

Odpowiedzi na interpelację udzielił Wójt Gminy informując ,że zawarta umowa 
na ubezpieczenie majątku gminy obejmuje wszystkie budynki gminne . 

Do punktu 13 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia 
obrad V Sesji Rady Gminy w Szczutowie . 

Protokółowała :                                                 Przewodniczący Rady 
C. Szczepańska                                                  
                                                                           Zbigniew Kopciński 


