
Or. 0002. 1. 2014

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 XXXVI/ 2014
  Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 31 stycznia  2014 roku .

            Protokół zawiera : 

1. Uchwała Nr XXXVI/236/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy
                                               Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014- 2023;

2. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXVI/237/2013; 
      3.   Uchwała Nr XXXVI/238/2014 w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r.
                                                            Lokalnych Grup Działania z województwa
                                                            mazowieckiego.
                                                            



P R O T O K O Ł    N r  XXXVI/ 2014
 Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu 31 stycznia   2014 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.           10:15 
                                                              a zakończono     o godz.            12:10
                                                              Stan radnych                                -   15
                                                              Obecnych                                     -   14
                                                              Procent frekwencji                       -   93

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

Uchwalony  porządek obrad :

     1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
     2.  Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

3.  Przyjęcie protokółu z XXXV Sesji Rady Gminy.
4.  Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
5.  Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-
2023.
      1) Ewentualne odczytanie projektu WPF oraz autopoprawki
      2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
      3) Dyskusja 
      4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) 
      5) Głosowanie projektu uchwały. 
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok .
      1) Ewentualne odczytanie projektu budżetu  oraz autopoprawki
      2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej .
      3) Dyskusja. 
      4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawką) 
      5) Głosowanie projektu uchwały.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  poparcia  stanowiska  z  dnia  30.08.2013  r.
Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego .
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Wolne wnioski :
      - Rozpatrzenie pism,   podań . 
10.Zakończenie obrad XXXVI  Sesji Rady Gminy Szczutowo.



     P r z e b i e g : 
Do punktu 1 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński  -  dokonał otwarcia  XXXVI Sesji
Rady Gminy Szczutowo.  Przywitał przybyłych radnych i zaproszonych gości  w/g
załączonej  listy  obecności  .  Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  obrady
XXXVI  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  XXXVI  Sesji   poddał  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych (nieobecni
radni – Pan Leszek Bieńkowski , Pan  Wojciech Duda ) .

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad :

Protokóły z XXXV Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i
przed  sesją.  Radni  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu.  Przewodniczący  Rady-  Pan
Zbigniew Kopciński  poddał pod głosowanie przyjęcie  protokołu z   XXXV Sesji . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 13 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół  XXXV  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Do punktu 4 porządku obrad : 

Interpelacje składali : 

- Radny -Pan Paprocki Tomasz -pytał, czy dostępny i znany jest wcześniej uchwalony
Wieloletni Plan  Inwestycyjny Gminy na lata 2007 -2013. Pytał jak był realizowany
w roku 2012 i 2013 r. Czy    ten dokument ma moc prawną ?  

- Radny – Pan Dąbrowski Jan -  jako wnioskodawca  w sprawie połączenia  szkół w
Szczutowie i  powstania  zespołu chciałby zapoznać się  z  treścią   wniosku  Wójta
Gminy przesłanego  do  Kuratora  Oświaty   w celu wydania opinii .  Czy będzie
realizowana  budowa kanalizacji  w Agnieszkowie zgodnie w wcześniej  złożonym
wnioskiem  mieszkańców ? 

- Radny – Pan Kopciński Zbigniew pytał : 

1) Ile wynosi roczny koszt obsługi prawnej Urzędu Gminy i dlaczego na przestrzeni
lat  2010-2013  koszty  te  stale  rosną  ?  Odczytał  otrzymaną  od  Skarbnika  Gminy



odpowiedź dot. rocznych kosztów obsługi prawnej : w roku 2010 – 15 617,00 zł , w
roku 2011- 22 140,00 zł,w roku 2012 – 28 290, 00 zł , w roku 2012 – 28 2980, 00 zł,
w roku 2013 – 46 740, 00 zł .

2)  Czy  Urząd  Gminy  dalej  płaci  za  usługę  pomocy  w  pozyskiwaniu  środków
zewnętrznych i jakie środki udało się pozyskać z tego tytułu ? 

3) Kto pokryje koszty jeżeli zarządzenie o unieważnieniu konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku zostanie uchylone? 

4) Dlaczego ciągnik gminny nie garażuje na terenie gminnym tylko na prywatnej
posesji ? Czy w takim stanie rzeczy nie ryzykujemy utratą prawa do odszkodowania
na wypadek zdarzeń losowych, które mogą się wydarzyć z tym sprzętem? 

5) Dlaczego na ostatniej Sesji Rady Gminy uzyskałem  nieprawdziwą  informację o
tym,  że  środki  finansowe  na  realizację  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych zostały w całości wykorzystane, podczas gdy na koniec
2013 roku pozostało niewykorzystane około 7 tys. zł.? 

6) Dlaczego nie było konsultacji projektu budżetu gminy z radnymi i mieszkańcami
gminy, dlaczego Rada Gminy nie uczestniczyła przy opracowaniu projektu budżetu
gminy ? 

7)  Dlaczego  w latach 2010-2013 wzrosły  wydatki  na  OSP i  jakie  efekty  zostały
osiągnięte ?

8)  Dlaczego  nikt  z  radnych  nie  wiedział  o  przyznaniu  nagród  dla  pracowników
Urzędu Gminy i  na jakich zasadach były one przyznawane ? Wypłacone nagrody
kosztowały budżet ok.24 tys. zł . 

Prosił Wójta Gminy o udzielenie odpowiedzi na piśmie . 

W trakcie realizacji tego punktu przybył radny – Pan Leszek Bieńkowski .

Do punktu 5 porządku obrad : 
W związku z tym, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo
radni  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniami  na  sesję  oraz  został  przedstawiony  na
posiedzeniach Komisji, radni nie życzyli sobie ponownego przedstawienia. 
Skarbnik Gminy – Pani  Hanna Domagalska   przedstawiła   zaproponowaną przez
Wójta  Gminy   autopoprawkę  do  przedłożonego  projektu  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2023 dokonanej w oparciu o ponowną
analizę wykonania  i planowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w
latach objętych WPF.  
Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu . 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy – Pan Krzysztof Ratuszny  odczytał    Uchwałę
Nr  Pł.481.2013   Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
Warszawie z dnia 14  grudnia  2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Szczutowo projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczutowo, zawierającą  opinię pozytywną .
Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głos zabrali : 



• radny- Pan Tomasz Paprocki – w związku z  zapisem w objaśnieniach wartości
przyjętych w WPF na lata 2014-2013 mówiącym o pozyskaniu środków w wysokości
ok. 221.991  zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pytał , które zadania będą
dofinansowane oraz w jakim stopniu .
• Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  –  wyjaśnienia,  że  wymienione
wartości są to kwoty pozyskane z PROW na wymienione  zadania . Wartość całego
zadania  inwestycyjnego  przedstawia  załącznik  Nr  3  do  projektu  uchwały
budżetowej . Dodała także, że w załączniku nr 3 nie zostały ujęte zadania: z pozycji
pierwszej  „ Przebudowa infrastruktury turystycznej  w miejscowości  Szczutowo w
tym budowa pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie” 102.415 zł , z pozycji
drugiej  „  Budowa  parkingu  i  miejsca  rekreacji  w  Gójsku”  66.363  zł  ,  z  pozycji
trzeciej  „Remont  połączony  z  modernizacją  budynku  komunalnego  w  Blinnie
pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” 20.000  zł  ponieważ inwestycje te zostały
zrealizowane w 2013 r. ze środków własnych .  W związku z obiekcjami niektórych
radnych  dot.  planowanej  sprzedaży  działki  wyjaśniła,  że   w  celu  spełnienia
wymogów  art.243  u.f.p.  w  zakresie  indywidualnego  wskaźnika  zadłużenia
zaplanowano w dochodach majątkowych kwotę 750 tys. zł z tytułu sprzedaży działki
w m.  Gójsk  .  Okazać  się  może,  że   sprzedaż  tej  działki  nie  będzie  konieczna  ,
ponieważ w ubiegłym roku udało się zaoszczędzić środki  w wysokości ok. 1 mln.
zł . Po sporządzeniu bilansu środki zaoszczędzone zostaną wprowadzone do budżetu
gminy na b.r. . 
•  Przewodniczący  Rady  –  również  posiada  obiekcje  do  tej  pozycji,  ponieważ
uchwalając   pozycję  w kwocie  750 tys.  zł  ze  sprzedaży  działki  w Gójsku,  Wójt
Gminy będzie zobowiązany do realizacji i dokonania  sprzedaży nieruchomości. 
• Pan Tomasz Paprocki – nie budzi zastrzeżeń zaplanowana  i zapisana kwota ale
sprzedaż  całej działki pod jedną pozycją . Nie miałby nic przeciwko przeznaczeniu
do sprzedaży części działki   zabudowanej  niektórymi budynkami . Wcześniej czy
później Rada będzie rozpatrywać wniosek o sprzedaży nieruchomości i biorąc pod
uwagę  ten  zapis  konsekwentnie  powinna  wyrazić  na  nią  zgodę.  Osobiście  jest
przeciwko temu zapisowi .
• Skarbnik Gminy – Rada Gminy w sprawie sprzedaży działki będzie musiała się
wypowiedzieć w odrębnej uchwale . Biorąc pod uwagę zaoszczędzone środki z roku
2013 oraz planowane ze sprzedaży pawilonu w Szczutowie, prawdopodobnie można
będzie  zrezygnować  ze sprzedaży działki w Gójsku i dokonać korekty planu . Nie
wprowadzenie tego zapisu spowodowałoby zwiększenie zadłużenia gminy . Prosiła o
uchwalenie WPF w proponowanym kształcie . 
• Wójt Gminy – często  radni  wskazują na niezadłużanie gminy a jednocześnie na
małą liczbę  realizowanych   inwestycji . Dokonując sprzedaży przejętego majątku od
GS  w  przyszłości   można  zwiększyć   dochody  gminy  z  tytułu  wpływających
podatków od nowo powstałych zakładów. Dokonanie wyceny działki zostało zlecone
rzeczoznawcy  .  Uważa,  że   zaplanowana  kwota   ze  sprzedaży  działki  została
zaniżona  .   Zadłużenie  gminy  wynoszące  ok.  20  %  jest  małe  w  porównaniu  z
sąsiadującymi gminami . Nie ma możliwości zwiększenia realizacji inwestycji bez
zaciągnięcia nowych kredytów . 



• Radny  –  Pan  Paprocki  Tomasz  –  był  przeciwny  sprzedaży  nieruchomości  w
Szczutowie ale skoro został przegłosowany, to teraz zrobi wszystko, aby sprzedać za
godziwą cenę . Podobnie będzie w Gójsku, jeśli większość radnych  zadecyduje o jej
sprzedaży . Nie zgodzi się jednak, na sprzedaż wszystkich obiektów znajdujących się
na tej  działce jako całość . 
• Wójt  Gminy  –  na  dzień  dzisiejszy  jest  to  jedna  działka  o  pow.  1  ha  wraz
zabudowaniami , której przybliżona wartość została określona na kwotę 750 tys. zł .
Po  dokonaniu wyceny można  zlecić   podział na kilka działek oraz wydzielenie
drogi . W ten sposób można każdą działkę sprzedać oddzielnie wraz z usytuowanymi
na nich budynkami. W związku z tym, że jeszcze nie wykonano  podziału, to  został
zawarty zapis ogólny mówiący  o  wartości sprzedaży  działki .  
• Radny – Pan Szlomkowski Zbigniew – należy się uznanie dla Wójta, że nasze
zadłużenie stanowi ok. 20 % , a nie jak w  sąsiednich gminach drugie tyle większe,
chociaż ich dochody są zbliżone do naszych . Musimy się zastanowić jak powiększyć
dochody naszego budżetu oraz podjąć decyzje czy  cokolwiek sprzedajemy. Jeżeli nie
sprzedajemy, to czy wchodzimy dalej w kredyt . Ze strony Wójta były podejmowane
różne  działania  w celu  zwiększenia  dochodów chociażby  ze   wzrostu  podatków,
ustawienia fotoradarów,  które  zostały zablokowane przez Radę . 
• Przewodniczący  Rady  –  pytał  czy   radny  uczestniczył  w  konsultacjach  dot.
opracowania projektu budżetu .
• Radny  –  Pan  Szlomkowski  Zbigniew  –  nie  uczestniczył,  nie  miała  takiej
potrzeby . 

Kończąc dyskusję  Przewodniczący Rady  zarządził  5 minutową przerwę 
w obradach  .
Po wznowieniu  obrad po przerwie  Przewodniczący  Rady Gminy-  Pan Zbigniew
Kopciński  poddał pod głosowanie jawne  przyjęcie autopoprawki do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo .
Skład   ustawowy   w liczbie 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14
radnych ( nieobecny radny Pan Duda Wojciech ) .
„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Autopoprawka została przyjęta    jednogłośnie . 
Następnie   Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt
uchwały  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Szczutowo  na  lata
2014-2023,  a  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  pod
głosowanie jawne .
Skład ustawowy  w liczbie 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14
radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/236/2014  w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2023 .



Uchwała wraz z załącznikami  stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 6 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  budżetowej  na  rok  2014  został  szczegółowo  omówiony  na
posiedzeniach komisji Rady, również  radni otrzymali materiały na piśmie. Wobec
powyższego   radni  stwierdzili,  że  nie  ma  potrzeby  ponownego  przedstawiania
projektu budżetu . 
Dalej  Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  przedstawiła   treść
zaproponowanej przez Wójta Gminy   autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
na  2014  rok   dokonanej  w  oparciu  o  ponowną  analizę  wykonania  dochodów,
wydatków,  przychodów  i  rozchodów  2013  roku,  otrzymaną  Decyzję  Wojewody
Mazowieckiego  Nr  1  z  dnia  3  stycznia  2014  r.  oraz  w  związku  z  podjętymi
uchwałami  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i  oczyszczanie  ścieków  i
wysokości stawek podatków . 
Autopoprawka   stanowi załącznik do protokołu .
Wiceprzewodniczący Rady  – Pan Krzysztof Ratuszny  zapoznał  (odczytał)   Radę
Gminy  z  Uchwałą  Nr  Pł.482.2013   Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  14  grudnia  2013  r.   w  sprawie  opinii  o
przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Szczutowo  projekcie  uchwały  budżetowej  i
deficycie na 2014 rok, zawierającą pozytywną opinię .  
Kserokopia powyższej uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady  dyskusji głos zabrali:
• Radny – Pan Paprocki Tomasz – dlaczego po stronie wydatków  zaplanowano
środki dla 3 osób umieszczonych w DPS, a po stronie dochodów za  dwie osoby .
• Skarbnik Gminy –  zaplanowano wydatki  za  pobyt  trzech osób w DPS, które
mogą nie zostać wykonane, gdy nie będzie konieczności umieszczenia dodatkowej
osoby w Domu Pomocy Społecznej . 
• Radny –  Pan Paprocki  Tomasz  –  zamiast  planowanej  budowy ulicy  Leśnej  w
Szczutowie  dlaczego  nie  wprowadzono  do  projektu  budżetu  realizacji  inwestycji
umieszczonej w  wcześniej przyjętym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
• Radny- Pan Dąbrowski Jan -  pytał : „kto podejmuje decyzje ostateczne Wójt i
Skarbnik czy Rada Gminy ? „ . 
• Wójt  Gminy  –  wiadomo,  że  organem uchwałodawczym jest  Rada,  a  organem
wykonawczym jest Wójt . Podkreślił, że  spośród radnych zostały powołane Komisje,
które powinny działać właściwie, odbywać posiedzenia, organizować spotkania . Do
udziału  w  zorganizowanych  posiedzeniach  powinny  być  zapraszane  osoby
kompetentne, Wójt Gminy oraz  merytoryczni pracownicy samorządowi, którzy są
kompetentni do wyjaśnienia wszystkich spraw. Komisje  również mają uprawnienia
kontrolne  .  Komisja  Rewizyjna  minimum raz  w  kwartale  powinny  skontrolować
wydatki Wójta , radni mają wgląd do każdej faktury . W okresie trzech lat obecnej
kadencji  nie było to realizowane . Wspólne posiedzenia Komisji odbywają się tylko
przed sesjami, na których opiniowane są materiały na sesje . Przewodniczący Komisji
nie tylko powinni zwoływać posiedzenia ale także organizować spotkania, na które
można zapraszać osoby z zewnątrz np. z kuratorium w celu wyjaśnienia spraw. W
związku z powyższym nie można mieć pretensji do Wójta , że coś ukrywa . Uważa,



że wiele spraw powinno  zostać ustalonych na posiedzeniach Komisji.  Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby Komisja Rewizyjna za m-c styczeń b.r. skontrolowała wszystkie
faktury,  ma  do  tego  prawo.  Budowa  ulicy  Leśnej  była  ujęta  w  planach
inwestycyjnych dużo wcześniej  . Zadania to zostało zapisane chociażby dlatego, aby
usprawnić  objazd   autobusów  dowożących  dzieci  do  szkół.   Plany  inwestycje
wcześniejsze nie zostały zrealizowane w pełni . Również budowa dróg na osiedlu w
Szczutowie planowana była dużo wcześniej i nie została wykonana . W bieżącym
roku zostanie opracowana nowa Strategia Rozwoju Gminy. Opracowaniem,  której
zajmie się powołana komisja w skład, której wejdą  radni i pracownicy UG  . 
• Przewodniczący Rady – pytał, dlaczego od trzech lat nie uwzględniono wniosku
mieszkańców w sprawie ujęcia w budżecie opracowania projektu kanalizacji w m.
Agnieszkowo .   
• Wójt Gminy – każdego roku wpływa wiele wniosków do budżetu ale wiadomo
wszystkim, że są środki ograniczone .  W przypadku wygospodarowania środków,
zostaną  zaproponowane   zmiany  polegające  na   wprowadzeniu  do   budżetu
opracowania projektu budowy kanalizacji .   Inwestycja jest duża, nie mniejsza jak
we wsi  Podlesie  .   Na podstawie  dokonanego rozeznania koszt  projektu wynosić
będzie ok. 50 tys. zł .W rozmowie z radnym P. Dąbrowskim uzgodniono, że w m-cu
lutym  b.r.  powróci  się  to  tej  sprawy  .  Powinno  się  uświadomić  mieszkańcom
Agnieszkowa, że z środków  budżetu gminy realizowana  byłaby tylko sieć główna
kanalizacji, a przyłącza  musieliby wykonać na koszt własny . W przyszłości będą
ponosić  koszty związane z  odpłatnością  za ścieki,  które corocznie  będą wzrastać.
Wiele innych miejscowości decyduje się na budowę oczyszczalni przydomowych .
Dalej  prosił  radnego  Pana  Dąbrowskiego  o  dokonanie  rozeznania  wśród
mieszkańców  Agnieszkowa  i  potwierdzenia  czy  nadal  są  zainteresowani  budową
kanalizacji . 
• Radny – Pan Dąbrowski Jan – rozeznania powinni dokonać pracownicy UG , on 
uważa, że chętnych mieszkańców będzie dużo więcej niż złożono podpisów na 
wniosku . 
• Wójt  Gminy  –  weźmie  udział  wraz  z  kompetentnymi  pracownikami  UG gdy
zostanie zorganizowane  zebranie mieszkańców  przez radnego i sołtysa.
• Radny  –  Pan  Szlomkowski  Zbigniew  –  pytał  Skarbnika  Gminy,  czy  poza
zaciągnięciem kredytu  lub sprzedażą  mienia  komunalnego widzi  inne  możliwości
zwiększenia  budżetu  gminy  .  Analizując  projekt  budżetu  on  nie  widzi  innych
możliwości  .  Zwrócił  uwagę  na  skierowanie  dyskusji  w  kierunku  powiększania
budżetu . 
• Skarbnik  Gminy  –  przestrzegała  przed  dalszym  zadłużaniem  gminy,
przypominając o kosztach obsługi kredytu oraz art.243 u.f.p..  Należy mieć nadzieję,
że po rozstrzygniętych przetargach na wykonanie inwestycji  w b.r.  zostaną jakieś
środki,  które  będzie  można  przeznaczyć  na  opracowanie  projektu  kanalizacji  w
Agnieszkowie . Innych możliwości zwiększenia budżetu nie widzi, wydatki i tak są
zaniżone  .
• Radny – Pan Krzysztof Ratuszny - czy również znajdują się w projekcie budżetu
środki pozyskane ? 



• Skarbnik  Gminy  -  w  projekcie  budżetu  są  uwzględnione  środki  pozyskane  z
PROW w wysokości 221 tys. zł.
• Wójt  Gminy  -  chcąc  skorzystać  ze  środków  zewnętrznych  trzeba  również
zabezpieczyć środki własne, a w naszych realiach trzeba by zaciągnąć nowe kredyty. 
• Przewodniczący  Rady  -  stwierdził,  że  warto  zaciągnąć  kredyt  i  korzystać  ze
środków zewnętrznych ( środki własne stanowią 30 %).
•  Wójt Gminy - owszem warto zaciągnąć kredyt  w przypadku realizacji inwestycji,
które w przyszłości będą przynosiły dochody ale nie,  gdy będą generowały koszty . 
• Radny - Pan Paprocki Tomasz- na remonty budynków komunalnych pełniących
funkcję świetlic wiejskich przeznaczane są duże środki . Świetlice za rok lub dwa nie
będą wykorzystywane i będą generowały koszty.  Wiadomo,  iż zadecydowali o tym
mieszkańcy, często 1 % mieszkańców sołectwa,  w większości  taka jest frekwencja
podczas  podejmowana  uchwał o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. 
• Radny - Pan Bieńkowski Leszek - nie zgodził się z wypowiedzią poprzednika
podając  za przykład świetlicę  w m.  Blinno,  z  której  dzieci  i  młodzież korzystają
często . Świetlica stanowi dla nich jedyne miejsce rozrywki . 
• Przewodniczący Rady - uważa, że środki z funduszu sołeckiego powinny pozostać
do  dyspozycji  Wójta  w  budżecie  gminy  .  Za  kwotę  ok.300  tys.  zł  można  by
zrealizować  konkretną  inwestycję  na  terenie  gminy.  Świetlice  powinno  się
remontować ze środków  pozabudżetowych  pozyskanych z zakresu małe projekty, co
było również realizowane w naszej gminie. Natomiast   jest nonsensem  zakładanie
klimatyzatorów w remizie.
• Wójt Gminy - przeznaczone środki na remonty remiz nie są to stracone pieniądze,
takim przykładem jest  miejscowość  Mierzęcin.  W przystosowanej  i  wyposażonej
remizie  (zastawa stołową dla 80 osób,  kuchnie , lodówki meble itp.), która pełni rolę
świetlicy wiejskiej organizowane są różne uroczystości okolicznościowe . Korzystają
z niej nie tylko mieszkańcy  Mierzęcina , ale i innych miejscowości . Wpływające
środki za wynajęcie sal są przeznaczane na bieżące utrzymanie oraz inwestowanie .
Podobnie  jest   w  miejscowości  Szczutowo  i  Podlesie.  W  b.  r.  zaplanowano
wyremontowanie 4 remiz ze środków z zakresu  małe projekty. 
• Kończąc dyskusję Przewodniczący Rady - Pan Zbigniew Kopciński poddał pod
głosowanie jawne przyjęcie autopoprawki .
Skład ustawowy w liczbie  15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13
radnych ( nieobecni radni : Pan Duda Wojciech, Pan Adam Murawski ).
„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 13 radnych .
„Przeciw”  - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0  
Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę zaproponowaną przez Wójta Gminy . 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał projekt
Uchwały  Budżetowej  na  rok  2014,  którą  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Kopciński poddał pod głosowanie jawne . 
Skład  ustawowy w liczbie 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 13
radnych ( nadal nieobecni w/w radni ) . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .



„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymał się od głosu” – 1 radny .
Rada  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów   podjęła  Uchwałę
Budżetową na rok 2014 Nr XXXVI/237/2014 .
Uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 7 porządku obrad: 
Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup
Działania z województwa mazowieckiego przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Pan  Krzysztof  Ratuszny,  a  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  Rady  .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało  - 11 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu”  - 2 radnych . 
Rada Gminy zwykłą większości  głosów podjęła uchwałę  Nr XXXVI/238/2014 w
sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup Działania z
województwa mazowieckiego . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski   -  udzielił   odpowiedzi  na  zgłoszone
interpelacje i zapytania  :  na część interpelacji udzielił odpowiedzi w poprzednich
punktach.  Ponadto  wyjaśnił  :   z  przesłanym  do  Kuratora  Oświaty  pismem dot.
wyrażenia opinii w sprawie połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum w zespół
oraz  wszelką  dokumentacja  w  tym  zakresie  można  się  zapoznać  na  stanowisku
Inspektora ds. oświaty. W związku z brakiem wskazań Rady,  stanowisko Kuratora
zawierające  negatywną  opinię   nie  zostało  zaskarżone  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego w Warszawie  .  Poinformował  również  o zaskarżeniu  do WSA
decyzji o naliczeniu kary za wydobywaniu żwiru , która została uchylona .
Do punktu 9 porządku obrad :
W  sprawie  rozpatrzenia  podań,  w  związku  z  tym,  że  wymaganych  jest  wiele
wyjaśnień Przewodniczący Rady zaproponował, aby obyło się spotkanie z udziałem
Przewodniczących  poszczególnych  Komisji,  Wójta  Gminy,  Sekretarza  Gminy  i
merytorycznych pracowników UG.  Są to podania w sprawach :
-możliwości  wykupu  pasa  ziemi   z  przeznaczeniem  na  drogę  dojazdową  w
Szczutowie, 
-zrzeczenia  się  odszkodowania za działki  stanowiące własność  Gminy Szczutowo
znajdujące się w projektowanym pasie drogi wojewódzkiej nr 539, 
- przejęcia  działki wraz z zabudowaniami  położonej w Maluszynie, 
-sprzedaży  działek  w  m.  Szczutowo  z  zamiarem  prowadzenia  działalności
gospodarczej  polegającej  na  pozyskiwaniu  energii  słonecznej  technologią
FOTOWOLTAIKI,
-wykupu  działki przez gminę za cenę 100 zł w m. Dąbkowa Parowa,
-ustanowienia służebności przejazdu do działki nr 79/4 na drodze będącej własności
gminy w m. Słupia.    
 Ustalony sposób   załatwienia oraz wypracowane stanowisko zostałoby przekazane
Radzie na następnej sesji  . Stanowisko   powyższe  Przewodniczący Rady poddał



pod głosowanie .
„Za” głosowało – 9 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu – 4 radnych. 
 W związku z tym ustalono termin spotkania na dzień 4 lutego 2014 r.  godz.10 – ta . 
-Wójt Gminy – prosił Radę o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego postępowania w
sprawie sprzedażny budynku byłego pawilonu .  Dzisiejszy przetarg nie odbył się,
ponieważ nikt nie wpłacił  wadium  . 
-Sekretarz  Gminy  –  o  sprzedaży  obiektu  poinformowano  rożne  sieci  handlowe,
zainteresowanie   było  duże.  Jeden  z  kontrahentów,  pytał  czy  na  pewno  uzyska
pozwolenie  na  sprzedaż  napojów alkoholowych.   W obiekcie  może  odbywać  się
sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejsce
sprzedaży ( są wolne limity) . Natomiast lokal nie spełnia kryteriów  do wydania
pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży .
Cena  wywoławcza  zgodnie  ze  stanowiskiem  Rady  wynosiła  294  tys.  zł.  Do  28
stycznia 2014 r.  był wyznaczony termin wpłacenia wadium, a na dzień dzisiejszy
rozstrzygnięcie  .  Żadne  wadium  nie  wpłynęło,  przetarg  zakończył  się  wynikiem
negatywnym . Chcielibyśmy uzyskać stanowisko dot. wysokości wadium w kolejnym
przetargu .  
Rada uznała,  że cena   wywoławcza  w  ponownym  przetargu obiektu (pawilon)
zostanie ustalona na w/w spotkaniu. 
Do punktu 10 porządku obrad : 

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

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 

Celina Szczepańska                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                          Zbigniew Kopciński 


