
Or. 0002. 2. 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 XXXVII/ 2014
  Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 24 marca   2014 roku .

            Protokół zawiera : 

1. Uchwała Nr XXXVII/239/2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2014 r. 
2.  Uchwała  Nr  XXXVII/240/2014 w sprawie  przyjęcia  do  realizacji  pt.”Rozwój  usług  edukacyjnych  w
oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo”. 
3. Uchwała Nr XXXVII/241/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014 . 
4. Uchwała Nr XXXVII/242/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2015 roku . 
5. Uchwała Nr XXXVII/243/2014 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
gminy Szczutowo na lata 2014-2020”.
6.  Uchwała Nr XXXVII/244/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania” Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020. 
7.  Uchwała Nr XXXVII/245/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy . 
8.  Uchwała  Nr XXXVII/246/2014  w sprawie nadania  ulic  w miejscowości  Słupia  gm.  Szczutowo dla
terenów letniskowych. 
9.  Uchwała Nr XXXVII/247/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
10.Uchwała Nr XXXVII/248/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szczutowo
na 2014 rok . 
11. Uchwała Nr XXXVII/249/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości służebnością. 



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

odbytej w dniu 24 marca    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.            13:10 
                                                              Stan radnych                                -   15
                                                              Obecnych                                     -   14
                                                              Procent frekwencji                       -   93

 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  XXXVI 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. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w Szczutowie w roku 2013.
8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
     za rok 2013. 
9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
    Problemów Alkoholowych za 2013 rok.
10.Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczutowo na 2014 rok.
11.Informacja dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

          poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2013 rok. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do  realizacji projektu pt..”Rozwój usług
     w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo”. 
13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na
     rok 2014.
14.Rozstrzygnięcie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku
     kalendarzowym 2015.
15.Przyjęcie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Szczutowo



      na lata 2014 -2020”.
16.Uchwalenie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w
      zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulic w miejscowości Słupia gm.
     Szczutowo dla terenów letniskowych . 
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Szczutowo w roku 2013. 
21. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
      służebnością
23. Wolne wnioski.
        - Rozpatrzenie pism skierowanych do Przewodniczącego Rady. 

     24.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     25.  Zakończenie obrad XXXVII  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

P R Z E B I E G : 
Do punktu 1 porządku obrad : 

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński - dokonał otwarcia XXXVII Sesji
Rady Gminy Szczutowo.  Przywitał przybyłych radnych i zaproszonych gości  w/g
załączonej  listy  obecności  .  Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  obrady
XXXVII  Sesji są prawomocne( nieobecni radni: Pan Leszek Bieńkowski, Zbigniew
Szlomkowski  ) . 

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński zgłosił wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad w pkt 22 „  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na
obciążenie nieruchomości służebnością” . Pozostałe punkty otrzymają numerację o
jedna więcej .  
Wobec  braku   innych   uwag,  zaproponowany  porządek  obrad  XXXVII  Sesji   z
uwzględnieniem w/w wniosku   poddał pod głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad :

Protokóły z XXXVI 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   XXXVI Sesji . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 13 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 13 radnych .



„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół  XXXVI  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Do punktu 4 porządku obrad : 

Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy –
Pan Andrzej Twardowski, między innymi poinformował :  Po podjęciu uchwały w
sprawie przystąpienia do realizacji projektu, oddziały przedszkolne  na terenie gminy
skorzystają  z  dofinansowania  w  wysokości  ok.  80  tys.  zł   (każdy  oddział).
Rozstrzygnięto  przetarg  na  remont  budynków  w  Szczutowie,  Starej  Woli  i
Mierzęcinie,  podpisano  umowę na  wykonanie,   jeszcze  w tym miesiącu zostanie
rozpoczęta   realizacja  .   W  drodze  przetargu  wyłoniono  wykonawcę  budowy
chodnika  w  Gójsku,  od  Ośrodka  Zdrowia  do  ulicy  Słonecznej,  wybrano  firmę
„PROBUD” za kwotę ponad 200 tys. zł . W przyszłym tygodniu zostanie podpisana
umowa.  Rozstrzygnięto  również  przetarg  dot.  budowy  ul.  Leśnej  w  Szczutowie,
wyłoniono firmę WAPNOPOL . Po dokonaniu  na dzisiejszej sesji zmian w budżecie
i zabezpieczeniu środków  zostanie podpisana umowa z wykonawcą . Po przetargach
zaoszczędzono ok. 100 tys. zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie projektu
budowy kanalizacji w miejscowości Agnieszkowo oczywiście, po wyrażeniu  takiej
woli przez  mieszkańców tej miejscowości .W ubiegłym roku  złożono wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie  o dofinansowanie budowy drogi, pomimo
pozytywnej oceny  jako jedyna gmina nie otrzymaliśmy środków . Informację o nie
uwzględnieniu wniosku z braku środków,  otrzymaliśmy w dniu 2 stycznia b.r.( inne
gminy w połowie  ubiegłego roku otrzymały informacje o przydzieleniu środków) .
Złożono  wniosek  o dofinansowanie remontu hydroforni w Gójsku i w Szczutowie
oraz  oczyszczalni ścieków w Bliznie na kwotę ponad  1 mln. zł. W tym   wniosku
uwzględniono budowę 40 przydomowych oczyszczalni ścieków . Oczekuje się na
rozpatrzenie wniosku. Zwrócił  się do sołtysów o zwrócenie szczególnej  uwagi na
gromadzenie w rożnych miejscach śmieci . Sołtysom zostały przekazane pisma jakie
wpłynęły od Nadleśnictwa oraz od Straży Leśnej w tej sprawie. Rozpowszechniona
w terenie  informacja,  że powodem ostatniej  podwyżki opłat za śmieci  było  nie
ponoszenie opłat przez część mieszkańców gminy jest nieprawdziwa .  Wystawiono
79 upomnień,  na  które  nie  zareagowały  tylko 33 osoby  .  W związku  ze  zmianą
ustawy, opłaty za śmieci podlegać będą  egzekucji przez Urząd Skarbowy . Zwrócił
uwagę na coraz większy problem bezpańskich i  wałęsających się  psów na terenie
gminy   .  Nierzadko zwierzęta  te  mają  właścicieli.  W wystosowanych okólnikach
zawarte  zostały  informacje  dot.  obowiązków  właścicieli  czworonogów  .  Fakt
biegających  psów,  którego  właściciel  jest  znany  należy  zgłaszać  na  Komisariat
Policji.  Natomiast  gmina  jest  zobowiązana  do  zapewnienia  opieki  bezdomnym
zwierzętom ale  wiąże  się  to,  z  wysokimi  kosztami  .  Został  powołany  zespół  ds.
opracowania  projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020. W skład Zespołu
weszli  pracownicy  Urzędu  Gminy,  radni   .  Zespołowi  przewodniczy   Sekretarz
Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski . W związku z tym prosił radnych, sołtysów do
zgłaszania uwag i zadań dot. rozwoju gminy . 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawione informacji. 



Do punktu 5 porządku obrad:

Informację  o  działalności  Urzędu  Gminy  w  okresie  między  sesjami  przedstawił
Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski . 

Między innymi  poinformował  :  Miesiąc  luty  był  to  okres  składania  wniosków o
zwrot akcyzy  za paliwo rolnicze . Złożono ok. 305 wniosków.  Jesteśmy w trakcie
wydawania  decyzji  administracyjnych  .  Prawdopodobnie  zwrot  podatku  będzie
wypłacany w m-cu kwietniu b.r. W oparciu o uchwalone stawki podatku na 2014 rok
w  tym miesiącu  również  został  sporządzony  wymiar  podatkowy.  W związku  ze
zmianą  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  przy
współudziale  sołtysów starano  się  dotrzeć  do  wszystkich  mieszkańców gminy  w
zakresie  dostarczenia  druku  deklaracji  .  Zadeklarowały  opłaty  1133  osoby.
Świadomość mamy, że  są osoby, które nie złożyły deklaracji ale   takiej wiedzy nie
posiadamy.  Liczba ta jest płynna, ponieważ część osób np. ze Słupi deklarowała
opłaty na 3-4 miesiące oraz dochodzą  nowe osoby .   Dotychczas złożono ok.651
deklaracji  do  złożenia  zostało  ok.  500  .  Podziękował  sołtysom  za  pomoc  w
dystrybucji nakazów podatkowych    oraz druków deklaracji . Miesięcznie płacimy
ryczałtowo do Zakładu Komunalnego EMPEGEK  kwotę 26.048,69 zł.  .  Dlatego
zastanawiamy się  dlaczego  wiele  śmieci  wala  się  w nieodpowiednich  miejscach,
skoro  mieszkańcy  i  tak  płacą  .  Podejrzewamy,   że  są  to  śmieci  nie  naszych
mieszkańców  .  Podjęto  działania  dot.  egzekwowania  dotychczas  złożonych
deklaracji  .  Wystosowano  79  upomnień  są  to  osoby,  które  pomimo  złożonych
deklaracji  nie wpłaciły  środków, z tego znaczna część uregulowała,  pozostały  33
osoby, które nie zareagowały na wystawione upomnienia . Będą czynione starania w
sprawie wyegzekwowania zaległych opłat przez wystosowanie kolejnych upomnień .
W  przypadku dalszego nie reagowania,  wystawione zostaną tytuły wykonawcze.
Odbyła się kwalifikacja wojskowa rocznika 2005, objęła 41 osób . Dwie osoby nie
stawiły  się  ,  ponieważ przebywają  za granicą  .  Prowadzone są  w dalszym ciągu
działania w celu wydawania decyzji o warunkach zabudowy . Również wydawane są
zaświadczenia  o  przeznaczeniu  gruntów  zbywanych  nieruchomości   dla  potrzeb
kancelarii notarialnych. Na wniosek inwestora, toczy się  postępowanie w sprawie
wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 7 kurników w
miejscowości  Stara  Wola  .  Powołano  zespół  do  brakowania  dokumentacji
niearchiwalnej  wytworzonej  w  Urzędzie  Gminy  .  Wystosowano  wniosek  do
Archiwum  Państwowego  w  Płocku  o  zniszczenie  wydzielonej  dokumentacji  .
Przystąpiono do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 . W dniu
dzisiejszym odbyło  się  pierwsze  spotkanie  powołanego    zespołu  z  firmą,  która
będzie uczestniczyła w opracowaniu tego dokumentu . 

Rada nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 



Do punktu 6 porządku obrad: 

Interpelacje składali : 

1) radny – Pan Jerzy Kapuściński – podczas planowanej naprawy nawierzchni drogi
powiatowej Blizno – Szczutowo spowodować zlikwidowanie powstałego zagłębienia
na wysokości posesji P. Ornowskiego w Szczutowie . Brak odpływu i gromadzenie
wody   w zagłębieniu  spowoduje  zniszczenie  nowo wybudowanego chodnika  ze
środków  pomocowych  i  własnych  gminy,  a  także  dewastacji  ulega  budynek
mieszkalny P. Ornowskich .

2)  radny-  Pan  Tomasz  Paprocki  –  przedstawienie  bilansu  ekonomicznego  dot.
realizacji  uchwał w sprawie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi.   

3) radny – Pan Jan Dąbrowski – w m-cu kwietniu b.r. odbyć ma się rozprawa w
sprawie  Dyrektora  Pana Marka Okonkowskiego . Kto poniesie koszty w przypadku,
gdy Pan Okonkowski  wygra sprawę .    Dalej  pytał,  jaki  procent  stanowią dzieci
otrzymujące świadectwa z czerwonym  paskiem w szkołach w Gójsku i Szczutowie ?
Ilu  nauczycieli  wybiera  się  na  emeryturę  i  ile  środków  z  tego  tytułu  zostanie
wypłaconych ? 

4) radny – Pan Krzysztof Ratuszny – wnioskował o zlokalizowanie tablicy z nazwą
miejscowości  Mierzęcin   na początku przysiółka Łukomka -od strony  Łukomia.
Obecne  oznakowanie  jest  niepełne  i  powoduje  utrudnienie  dojazdu  karetek
pogotowia  ratunkowego  oraz  stwarza  problem  przy  dostarczaniu  przesyłek
kurierskich. 

5)  radny  –  Pan  Jan  Stankiewicz-   pytał,  jakie  oszczędności  uzyskano  z  tytułu
zastosowania przerwy nocnej  w oświetleniu ulicznym na terenie gminy ?   Dalej
wnioskował o ustawienie drogowskazu z nazwą miejscowości Grabal  przy drodze
powiatowej Gójsk – Szczutowo we wsi Cisse  .

6) radny – Pan Wojciech Duda – na jakim etapie jest przejęcie drogi powiatowej
Maluszyn – Modrzewie  ? 

7) radna – Pani Anna Komorowska – wnioskowała o naprawę chodnika  przy ulicy 3
Maja w Szczutowie - obok byłej restauracji . Odgrodzenia  posesji  przez ustawienie
wysokiego  płotu  lub  posadzenie  wysokich   krzewów  w  okolicy  wybudowanych
pomostów widokowych na jeziorze w Szczutowie . 

Do punktu 7 porządku obrad :

Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił informację z działalności
Urzędu Gminy w Szczutowie w roku 2013 .

Informacja stanowi załącznik do protokołu .

W trakcie realizacji punktu przybył radny – Pan Zbigniew Szlomkowski . 

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono

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



„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada jednogłośnie przyjęła informację . 

Do punktu 8 i 9  porządku obrad : 

Rada  nie  życzyła  sobie  przedstawiania  sprawozdań   z  wykonania  Gminnego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
sprawozdania  z  wykonania  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  za
2013 rok . Radni otrzymali sprawozdania na piśmie . 

W dyskusji głos zabrali : 

-  radny  –  Pan  Tomasz  Paprocki  –  przedstawione  materiały  nie  posiadając  cech
sprawozdań są to informacje . 

- radny – Pan Jerzy Kapuściński – na rok bieżący środki zostały rozdysponowane na
zdania zgodne z  obowiązującymi przepisami  ale  ze szkodą dla uczniów szkół  z
powodu braku wycieczek , spektakli edukacyjnych itp.

- radny – Pan Dąbrowski Jan – miał odrębne zdanie od przedmówcy uznał, że   nie
przeznaczanie   środków  na  zadania  realizowane  w  szkołach  jest   właściwym
kierunkiem.

- Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii -Pani Beata
Przybyłowska   -  czy  nazwano  by  to  sprawozdaniem czy   informacją,  to  treść  i
zawarte dane nie uległyby zmianie . Nazwano informacją , ponieważ opracowano
ją  wzorem lat ubiegłych . Organizowane  wycieczki przez szkoły w roku 2013 nie
uwzględniały     celu  profilaktycznego.  W  2014 roku zostały  zmieniony  zasady
rozdysponowywania  środków.  Uchwalono  środki  na  prowadzenie  pozalekcyjnych
świetlic socjoterapeutycznych związanych  z promowaniem trzeźwości wśród dzieci
i  młodzieży  oraz   ich  rodzin,  działających  przy  szkołach  :  ZSO  w  Gójsku  ,
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szczutowie. Każda świetlica realizuje swoje
programy na zakończenie których, przewidziane są wycieczki, spektakle , wystawy
itp.  

-  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  –  pytał  o  powód  nie
wykorzystane środków w roku 2013( ok.7 tys. zł)  . Nie wykorzystane środki z roku
ubiegłego powinny zwiększyć pulę na 2014 r. 

-  Pani  Przybyłowska  Beata  -zostały  nie  wykorzystane  środki  zaplanowane  na
badania  przez  biegłych  i  na  wynagrodzenie  terapeutki,  która  miała  prowadzić
spotkania raz w m-cu ale z przyczyn zawodowych przyjeżdżała raz 1,5 m-ca lub 2 m-
ce.  W tych  środkach  znajdują   się  te,  które  wpłynęły  ponadplanowo.  Wszystkie
rachunki są dostępne na jej stanowisku , które  można sprawdzić.  

- Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska – jest możliwość, aby zwiększyć środki
na  realizację   Programów  już  lub  w  terminie  późniejszym  .  Zadecydowano  ze
pozostaną w rezerwie na wypadek zwiększonych wydatków . 



- Dyrektor ZSO w Gójsku - Pani Zuzanna Bońkowska – w ZSO w Gójsku wspólnie z
Radą  Pedagogiczną  podjęto  decyzję  o  realizacji  programów  „Jasny  świat   i
szczęśliwe dzieciństwo” obejmujący 11 modułów . Nauczyciele programy  realizują
nieodpłatnie,  a  środki  przeznaczone  będą  dla  dzieci  np.  jak  dziecko  będzie
systematycznie uczestniczyło w programach może mieć dofinansowaną wycieczkę,
wyjazd na basen itp. Przyjęto zasadę, że zajęcia odbywają się w co drugie soboty  i
dzieci chętnie uczestniczą w rożnego rodzaju zajęciach , spotkaniach .  

Kończąc  dyskusje  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  poddał  pod
głosowanie przyjęcie sprawozdań .

„Za” przyjęciem sprawozdań głosowało – 14 radnych .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada  jednogłośnie  przyjęła  sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu
Profilaktyki   Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   i  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.

Do punktu 10 porządku obrad : 

Do  projektu  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczutowo na 2014 rok  radni nie wnieśli
uwag .

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

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0. 

Rada jednogłośnie  podjęła  Uchwałę Nr XXXVII/239/2014 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2014 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 11 porządku obrad : 

Po zapoznaniu się z informacja dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2013 rok i  wobec braku uwag
Przewodniczący Rady – pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie przyjęcie
informacji.

„Za” przyjęciem informacji głosowało 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .  



Rada jednogłośnie przyjęła informację . 

Do punktu 12 porządku obrad : 

W  punkcie  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pt.”Rozwój  usług  w
oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo”, a Przewodniczący Rady –
Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0. 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/240/2014  w sprawie przyjęcia do
realizacji  projektu  pt.”Rozwój  usług  edukacyjnych  w  oddziałach
przedszkolnych  na  terenie  Gminy  Szczutowo”.  Projekty  systemowe  nr
S/POKL/9.1.1/2013  w  ramach  Priorytetu  IX  POKL  Działania  9.1
„Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.1
„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej Funduszu Społecznego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 13 porządku obrad :

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014
przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska .

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag .

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

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .

„Przeciw” -0.

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada  podjęła  Uchwałę Nr  XXXVII/241/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową
Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014 .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Do punktu 14 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poinformował,  że   wszystkie
Komisje Rady Gminy wnioskowały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2015
roku  .  W związku  z  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny



odczytał projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2015 roku . Wobec braku uwag Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew
Kopciński projekt uchwały poddał pod głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XXXVII/242/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 15 porządku obrad : 

Projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Szczutowo na lata
2014-2020 przedstawiła Kierownik GOPS w Szczutowie – Pani Renata Biesaga . 

W dyskusji głos zabrali : -

- Pan Tomasz Paprocki -  pytał przez kogo został opracowany projekt strategii oraz
czy można było opracować we własnym zakresie ?  

-  Kierownik  GOPS  –  projekt  strategii  opracowała  firma  zewnętrzna  .  Nie  było
przeszkód, aby został wykonany tu na miejscu .  Opracowanie jednak  wymaga wiele
pracy szczególnie pracochłonne jest dokonanie wielu analiz .  Wiele danych zostało
przygotowanych przez pracowników GOPS oraz przeprowadzono badanie ankietowe
wśród mieszkańców gminy . 

-  radny  –  Pan  Dąbrowski  Jan  -prosił  o  podanie  kosztów  opracowania  projektu
strategii.

- Kierownik GOPS – koszt opracowania wynosił 3,5 zł jest zapłata dla firmy plus
koszt badania ankietowego . 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny – odczytał projekt
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych
gminy  Szczutowo  na  lata  2014-2020  .   Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Kopciński poddał pod głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 14 radnych .  

Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr XXXVII/243/2014 w sprawie  przyjęcia
„Strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  gminy  Szczutowo  na  lata
2014-2020 . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 



Do punktu 16 porządku obrad : 

Kierownik GOPS – Pani Renata Biesaga przedstawiła projekt programu osłonowego
w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. 

Uwag do w/w projektu nie zgłoszono .

Wiceprzewodniczący   odczytał  projekt  uchwały,  a  Przewodniczący  poddał  pod
głosowanie .

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu”- 0 . 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/244/2014 w sprawie ustanowienia
wieloletniego  programu osłonowego w zakresie  dożywiania  „Pomoc  gminy  w
zakresie dożywiania na lata 2014-2020” .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Przewodniczący Rady  zarządził  15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady - Pan Zbigniew Kopciński wznowił obrady .
Dalej nieobecna radna – Pani Anna Komorowska . 
Do punktu 17 porządku obrad : 

Projekt uchwały dot.  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 3
lat  z  dotychczasowym  dzierżawcą  na  grunty  w  Mierzęcinie    odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 

Wobec braku uwag 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 XXXVII/245/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy dzierżawy . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 18 porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Krzysztof  Ratuszny   odczytał  projekt  uchwały  w
sprawie  nadania  ulic  w  miejscowości  Słupia  gm.  Szczutowo  dla  terenów
letniskowych.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  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 XXXVII/246/2014 w sprawie nadania ulic
w miejscowości Słupia gm. Szczutowo dla terenów letniskowych . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Do punktu 19 porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Krzysztof  Ratuszny   odczytał  projekt  uchwały  w
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  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 XXXVII/247/2014 w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Do punktu 20 porządku obrad : 

Sprawozdania z działalności :  Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Wychowania,
Zdrowia i Porządku Publicznego; Komisji Rolnictwa, Budżetu i Ochrony Środowiska
w roku  2013 stanowią załączniki do protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag . 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań . 

„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .

Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdania z działalności Komisji w 2013 roku . 

Do punktu 21 porządku obrad :  

Do otrzymanych projektów planów pracy poszczególnych Komisji radni nie wnieśli
uwag  .  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  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  XXXVII/248/2014  w  sprawie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szczutowo za 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Do punktu 22 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poinformował,  że  o  wszystkie
Komisje pozytywnie zaopiniowały ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną numerem 79/2
w  miejscowości  Słupia,  stanowiącą  własność  Gminy  Szczutowo  na  rzecz
każdoczesnego właściciela działki gruntu 79/4, pasem szerokości 4 m . 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Krzysztof  Ratuszny   odczytał  projekt  uchwały  w
sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością . 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  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 XXXVII/249/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości służebnością. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Do punktu 23 porządku obrad : 

W punkcie rozpatrzono pisma  skierowane do Przewodniczego Rady : 

1. Małgorzaty Katarzyny Pulkowskiej Golant – podanie o możliwość wykupu pasa
ziemi ( ok.400 m² ) stanowiącej własność Gminy Szczutowo przylegającej do działki
będącej własnością jej ojca . Zakupiony grunt miałby służyć jako droga dojazdowa
do działki , dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla realizacji
budynku mieszkalnego na terenie wydzielonym z obecnej działki .

Opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu i Ochrony Środowiska  była pozytywna, poparto
sprzedaż  wnioskowanej  działki.  Pozostałe  dwie  Komisje  nie  wypowiedziałby  się
jednoznacznie w tej sprawie . 

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dot.   pozytywnego



załatwienia podania i umożliwienie sprzedaży działki Pani M.K. Pulkowskiej- Golant

„Za” sprzedażą głosowało – 10 radnych .

„Przeciw” - 3 radnych .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .  

Rada Gminy większością głosów wypowiedziała się za sprzedażą  w/w działki . 

2. Pana Waldemara Orzechowskiego – podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  działek  Nr  53,  54/6,  54/7  położonych  w
Szczutowie przy ulicy Kolejowej . Na gruncie tym zamierza prowadzić inwestycję
pod  kątem  prowadzenia  działalności  gospodarczej  polegającej  na  pozyskiwaniu
energii słonecznej technologią FOTOWALTAIKI. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  opinia  Komisji  Rolnictwa,  Budżetu  i
Ochrony Środowiska była pozytywna, wypowiedziano się  za wszczęciem procedury
sprzedaży działek . 

Pozostałe  dwie  Komisje  oraz  radni  ze  Szczutowa  wypowiedzieli  się  przeciw
sprzedaży działek oraz  dalszym  dzierżawieniem gruntów . 

Poinformował  również,  że  decyzja  kłoci  się   z  zależeniami  do Strategii  Rozwoju
Gminy Szczutowo na lata 2014-2020  mówiącymi o tworzeniu nowych miejsc pracy i
formach pozyskiwania energii odnawialnej . 

W związku z  tym poddał  pod głosowanie wniosek dot.  wszczęcia  procedury dot.
sprzedaży działek .

„Za” głosowało-  0 radnych . 

„Przeciw” - 7 radnych .

„Wstrzymało się od głosu”- 6 radnych . 

Zwykłą większością głosów wniosek został odrzucony . 

3. Pani Krystyny Jabłońskiej w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy
działki 54/1 o pow. 0,27 ha  położonej w miejscowości Maluszyn. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wszystkie  Komisji  wypowiedziały  się
negatywnie  stwierdziły,  że  Rada  nie  powinna  być   zainteresowana  przejęciem
nieruchomości  .  Tym bardziej  dlatego,  że  właścicielka  chce  przekazać  grunt,  aby
uniknąć płacenia podatku od nieruchomości, natomiast chce być nadal właścicielem
zlokalizowanego na nim budynku, co nie jest możliwe do zrealizowania .   

Następnie  poddał  pod  głosowanie  stanowisko  ,  że  Rada  nie  jest  zainteresowana
pozyskaniem w/w  gruntu . 

Za” głosowało – 13 radnych .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu ” - 0 . 

Jednogłośnie  uznano,  że  należy  odmówić  przyjęcia  proponowanej   darowizny



działki . 

4. Pani Katarzyny i Wojciecha Boguckich ( Pani Jędrzejewska )– oferujących Gminie
sprzedaż działki nr 89/3 o pow. 0,14 ha za cenę 100 zł położonej w m. Dąbkowa
Parowa z przeznaczeniem na urządzenie drogi dojazdowej dla wszystkich właścicieli
nieruchomości położonych w jej sąsiedztwie .

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że   wszystkie  Komisje  ustosunkowały  się
pozytywnie  .  W  związku  z  tym  poddał  pod  głosowanie  pozytywne  załatwienie
podania czyli podjęcia działań dot. wykupu działki, a następnie wydzielenia drogi . 

„Za” głosowało 13 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .  

Rada jednogłośnie   wskazała na pozytywne załatwienie podania .  

Sekretarz  Gminy-  Pan Bogdan Kaczorowski  -  działka  Nr  89/3  o  pow.  0,1400 ha
gruntu  przypomina  drogę  w kształcie  litery  T,  sklasyfikowana  jako  grunty  rolne.
Działka obciążona jest nieodpłatną i bezterminową służebnością gruntową polegającą
na  prawie  przejazdu  i  przechodu  na  rzecz  każdoczesnych  właścicieli  działki
oznaczonej numerem 1/3 . Pani Bogucka oraz  Jędrzejewska proponują zakup działki
przez gminę i  wydzielenie drogi.  Wcześniej powinno się  podzielić działkę, jedną
część działki wykorzystać jako rolną, a drugą  przeznaczyć na wydzielenie drogi . Z
wstępnych ustaleń wynika, że Pani Bogucka pokryje koszty notariusza lub geodety.
W  środę  odbędzie  się  spotkanie  z  geodetą  i  kwestia  finansowania  zostanie
uzgodniona  . 

5. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dot. wydania decyzji
Wojewody  Mazowieckiego  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  pod
nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku 2,316 km w Blinnie .
Zgodnie z decyzją działki o numerach : 35/3 w Modrzewiu , 14/1 , 30/1,33/1,78/1 w
Józefowie będące własnością Gminy Szczutowo, stały się z mocy prawa własnością
Województwa  Mazowieckiego  .  Wojewoda  Mazowiecki  ustalił  odszkodowanie  za
grunt wywłaszczony niezbędny do rozbudowy drogi wojewódzkiej . MZDW zwraca
się  z  prośbą  o  podjęcie  przez  Radę  Gminy  uchwały  w  sprawie  zrzeczenia  się
odszkodowania za w/w działki.

Komisje  wypowiedziały  się  przeciwko  podjęciu  uchwały  o  zrzeczeniu  się
odszkodowania za  w/w działki.  Ponieważ  odszkodowanie stanowić  będzie  zwrot
poniesionych  kosztów związanych  z ustaleniem stanu prawnego działek .

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stanowisko Komisji .

„Za” głosowało 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu – 0 . 

Rada  jednogłośnie  postanowiła   przeciwko  podjęciu  uchwały  o  zrzeczeniu  się
odszkodowania za w/w działki  będące własnością  Gminy,  które  stały  się  z  mocy



prawa własnością Województwa Mazowieckiego .  

6.  Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poinformował,   w związku z
tym, że  ogłoszony na dzień  31 stycznia 2014 r. przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej  w  miejscowości  Szczutowo  (pawilon)   zakończył  się  wynikiem
negatywnym,  wskazano  na  spotkaniu  w  dniu  4  lutego  2014  r.   na  ogłoszenie
kolejnego przetargu z obniżoną ceną wywoławczą do wysokości 220 tys. zł .

7.  Starosty Sierpeckiego  podjęcia oświadczenia o poparciu działań związanych z
nowym przebiegiem korytarza drogi S-10 -łączącego drogi dojazdowe- , koncepcji
budowy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 560 w m. Sierpc (małej obwodnicy Sierpca)
oraz  koncepcji  modernizacji  linii  kolejowej  na  odcinku  Sierpc-  Płock  i  Sierpc  –
Nasielsk  ( pismo Nr PR.672.1.2014 r. z dnia 5 marca 2014 r.) .

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński   przedstawił  treść oświadczenia
popierającego  stanowisko  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu  i  poddał  pod
głosowanie .

„Za” podjęciem glosowało – 13 radnych.

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada jednogłośnie podjęła stanowisko, które stanowi załącznik do protokołu . 

8.Mieszkańców m. Stara Wola, które wpłynęły w dniu dzisiejszym  zwierające uwagi
dot.  planowanej  inwestycji  :  „Budowa  siedmiu  kurników  do  chowu  kurcząt  o
obsadzie  każdy  do  43500  sztuk  brojlerów  utrzymywanych  w  systemie  chowu
ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewidencyjnym 308/1
w miejscowości Stara Wola gm. Szczutowo”.

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poinformował, że pisma zgodnie z
kompetencją  skieruje do rozpatrzenia przez Komisje Rolnictwa, Budżetu i Ochrony
Środowiska .

W punkcie tym głos zabrali : 

- Pani Elżbieta Cichocka – sołtys wsi Gójsk – wnioskowała o naprawę uszkodzonego
chodnika przy wjeździe na nowo wybudowany parking w Gójsku oraz rozważenie
możliwości  poszerzenia  wjazdu.  Powinny  zostać  wystosowane  pisma  do
mieszkańców informujące, że  za bezpańskie psy nie odpowiada Urząd Gminy, sołtys
czy radny  oraz o możliwości  zgłaszania  na Policję . Kontrole w lasach powinny być
realizowane częściej, w ten sposób można by ustalić osoby, które gromadzą śmieci w
prywatnych lasach . Właściciele bardzo często nie posiadają wiedzy o znajdującym
się w ich prywatnym  lasach dzikim  wysypisku . 

- Pan Jan Dąbrowski – radny –  czy nastąpi realizacja budowany  dalszego odcinka
drogi w m.  Łazy ?  Wnioskował o wykonanie poboczy i remontu nawierzchni  drogi
w m. Agnieszkowo. 

Do punktu 24 porządku obrad : 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił : 



- Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski – zgłoszone interpelacje,  wnioski   dot.
naprawy dróg powiatowych, chodników, ustawienia tablic miejscowości itp.  zostaną
przekazane  do  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu  .  Budowa  drogi  Łazy  –
Agnieszkowo dalsza część,  należy do zadań  Powiatu przez, który w terminie do
końca  stycznia  b.r..   powinien  zostać  złożony  wniosek  o  dofinansowanie.    Nie
posiada informacji o  złożeniu wniosku . W tej sprawie radny powinien zwrócić się
do  Powiatu  .  Do  mieszkańców zostało  wystosowanych    wiele  informacji   dot.
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku
oraz osób utrzymujących zwierzęta domowe . Zobowiązał się do przeprowadzenia
rozmowy z  Policją,  w sprawie       zwrócenia  szczególnej     uwagi   na  „dzikie
wysypiska śmieci” oraz „bezpańskie psy”.  Bilans finansowy dot. gospodarowania
odpadami  komunalnymi   za  II  pół.  2013  r.  przedstawia  się  następująco:  dochód
117.232 zł, rozchód 171.423 zł, różnica ok. 54 tys. zł . Rozprawa dot.  Dyrektora
ZSO w Gójsku odbędzie się dopiero 15 kwietnia 2014 r.,  a więc w tej chwili nie jest
znane postanowienie Sądu . Podkreślił, że wydany zostanie   wyrok I instancji, od
którego można się odwołać do II instancji . Ilu nauczycieli  planować będzie odejście
na  emeryturę   będzie  wiadomo w m-cach   kwiecień  –  maj  .  Pytanie  dot.  ilości
uczniów otrzymujących   świadectwa z paskiem w poszczególnych szkołach  należy
skierować  do  dyrektorów  szkół  .  Uzyskane  oszczędności  z  tytułu  zastosowanej
przerwy nocnej w oświetleniu ulic zostaną wyliczone i  przedstawione na następnej
sesji  .  Droga  Maluszyn  –  Modrzewie  na  odcinku  do  m.  Modrzewie  została
uregulowana, natomiast  pozostał do uregulowania odcinek w m. Maluszyn . 

Do punktu 25 porządku obrad : 

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

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 

Celina Szczepańska                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                          Zbigniew Kopciński 


