
Or. 0002. 4. 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 XXXIX/2014
  Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 16 czerwca    2014 roku .

            Protokół zawiera : 
           

1. Uchwałę  Nr  XXXIX/255/2014   w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2013 rok 

2. Uchwałę  Nr  XXXIX/256/2014  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok  . 

3. Uchwałę Nr XXXIX/257/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za rok 2013 . 

4. Uchwałę Nr XXXIX/258/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/237/2014
na rok 2014  .

5. Uchwałę Nr  XXXIX/259/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji
projektu  systemowego  przez  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Szczutowie  w
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  VII  „promocja  Integracji
Społecznej”  Działanie  7.1  „  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji”,
Poddziałanie  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  Ośrodek
Pomocy Społeczne,  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze
środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszy  Społecznego,  tytuł
projektu „Aktywność w gminie Szczutowo” .

6. Uchwałę  Nr  XXXIX/260/2014  w  sprawie  raportu  z  realizacji  Programu  Ochrony
Środowiska Gminy Szczutowo za lata 2010-2012 z uwzględnieniem 2013 roku . 

7. Uchwałę  Nr  XXXIX/261/2014  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej położonej w Szczutowie przy ulicy Kolejowej .

8. Uchwałę Nr XXXIX/262/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości .



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

odbytej w dniu 16 czerwca     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.           10:30 
                                                              a zakończono     o godz.            12:30 
                                                              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  XXXVII i XXXVIII 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. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
     Szczutowie za 2013 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  
     wykonania budżetu gminy za 2013 rok :
     1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
          gminy za 2013 rok oraz informacji o stanienie mienia gminy ;
      2) odczytanie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu ;
      3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej ;
      4) odczytanie opinii RIO o złożonym wniosku ; 
      5) dyskusja ;
      6) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
          2013 r.
 9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok . 
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową  Nr XXXVI/237/2014  na
     rok 2014 .
11.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
     społecznej i demograficznej.
12.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
     Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 -2015 za 2013
      rok . 



13.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
     Szczutowie za rok 2013 .
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji
     projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
     Szczutowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII  
     „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 ”Rozwój upowszechnianie
     aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
     integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał
     Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
     Europejskiego Funduszu Społecznego,tytuł projektu „Aktywność w Gminie
     Szczutowo” .  
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji  Programu Ochrony
     Środowiska Gminy Szczutowo za lata 2010-2012 z uwzględnieniem 2013 roku
16.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym

          nieruchomości gruntowej położonej w Szczutowie przy ulicy Kolejowej. 
17.Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości .
18.Rozpatrzenie odwołania od postanowienia Rady Gminy Szczutowo z dnia

          26.03.2014 r. 
19.Wolne wnioski. 

     20.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     21.Zakończenie obrad XXXIX  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

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

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński  -  dokonał otwarcia  XXXIX Sesji
Rady Gminy Szczutowo.  Przywitał przybyłych radnych i zaproszonych gości  w/g
załączonych list  obecności  .  Na  podstawie  listy  obecności  radnych stwierdził,  że
obrady XXXIX  Sesji są prawomocne ( nieobecny radny: Pan Leszek Bieńkowski ) . 

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  zapytał  czy  są  uwagi  do
proponowanego porządku obrad . 
Wobec  braku  uwag  zaproponowany  porządek  obrad  XXXIX  Sesji   poddał  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych  .

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad: 

Protokóły z XXXVII i XXXVIII  Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w
Biurze Rady i przed sesją. Radni nie wnieśli uwag do protokołów. Przewodniczący



Rady-  Pan Zbigniew Kopciński   poddał  pod głosowanie  przyjęcie   protokołów z
XXXVII i XXXVIII  Sesji . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 14 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada  jednogłośnie  przyjęła  protokół   XXXVII  i  XXXVIII   Sesji  Rady  Gminy
Szczutowo.

Do punktu 4 porządku obrad :

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i działalności między sesjami złożył Wójt
Gminy – Pan Andrzej Twardowski . 

Między innymi poinformował : 

Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Gójsku.  Rozstrzygnięto  przetarg  na  doposażenie  oddziałów  przedszkolnych  w
Gójsku  i  w  Szczutowie  .  Zakończono  remonty  budynków  komunalnych  w
Mierzęcinie  i  Woli  Starej  ,  w trakcie  remontu jest  budynek GBP  w Szczutowie.
Dokonano odbioru inwestycji w Gójsku ( ścieżki pieszo - rowerowej) i w Szczutowie
(  budowy ulicy  Leśnej)  .  Rozstrzygnięto  przetarg   na  wykonanie  podbudowy na
drogach gminnych w miejscowościach  Grądy ( 2 km) i Maluszyn ( 1 km) oraz na
wykonanie  nakładki  asfaltowej  na  drodze  Szczechowo  –  Białasy  .  Ogłoszono
przetarg na dostawę żwiru i tłucznia ze środków funduszu sołeckiego. W specyfikacji
został  zawarty  zapis  dot.  dostaw w godzinach  8  ºº–  20  °º  w terminie  do  końca
września b.r. Powiat ogłosił przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku
drogi Gójsk- Łazy- Agnieszkowo, po rozstrzygnięciu zostanie ogłoszony kolejny na
drogę Blizno- Szczutowo . Złożono wniosek o dotację na modernizację hydroforni i
oczyszczalni   oraz  budowę  oczyszczalni  przydomowych  .  Wnioski  zostały
rozpatrzone i jesteśmy na 26 miejscu listy rankingowej . Do 80 pozycji na  liście, w
najbliższym  czasie  zostaną  podpisane  umowy,   otrzymaliśmy  dofinansowanie  w
wysokości  1.400.000  zł  .  Po  podpisaniu  umowy  zostanie  ogłoszony  przetarg  i
przystąpimy do realizacji zadania ( rozliczenie do końca czerwca przyszłego roku ).
Droga  w  miejscowości  Słupia  –  do  właścicieli  rozsyłane  są  decyzje,  występuje
problem z dostarczeniem  osobom  przebywającym za granicą . W budżecie gminy są
zarezerwowane  sodki na wypłacenie odszkodowań . W bieżącym roku z budżetu
gminy przeznaczono ok. 1 mln. zł na naprawę dróg na terenie gminy, nie  zamierza
się   zaciągać  w b.  r.  kredytu  na  realizację  inwestycji  .  W dniu  26  czerwca  b.r.
odbędzie się przetarg na sprzedaż pawilonu w Szczutowie oraz działki w Gójsku . W
najbliższym  czasie  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  w
Gójsku, prawdopodobnie odbędzie się w ostatnich dniach lipca b. r. Po dokonaniu
korekty i wyłączeniu budynków  wskazanych przez  radnych, cena wywoławcza w
wysokości ok. 680 tys. zł . Na terenie gminy trwają prace porządkowe wykonywane
przez 13 zatrudnionych bezrobotnych .Od dnia dzisiejszego   rozpoczęto wypłacanie
stypendium dla uczniów szkół . W projekcie zmian w  budżecie gminy na b.r. jest
propozycja  przeznaczania  środków na  wykonanie  projektu  budowy kanalizacji  w



Agnieszkowie  (  zgodnie  z  wolą  mieszkańców).  Zostanie  złożony  wniosek  o
dofinansowanie  budowy pomostu  na  jeziorze  w  miejscowości  Słupia   w ramach
ogłoszonego  naboru  na  małe  projekty  przez  LGD.  Dyrektor  Szpitala  w  Sierpcu
zwrócił  się do gmin z powiatu sierpeckiego o dofinansowanie budowy lądowiska
obok szpitala. Prawdopodobnie gminy odmówią dofinansowania ze względu na brak
wolnych środków .     

Rada przyjęła przedstawiona informację bez uwag .  

Do punktu 5 porządku obrad : 

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

Między innymi poinformował : 

- 4 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie zespołu ds opracowania strategii rozwoju
gminy.  W posiedzeniu  udział  wzięli  przedstawiciele  firmy  opracowującej  projekt
strategii.  Na  prośbę  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu  wskazywano  również
kierunki  realizowania  inwestycji  drogowych  współfinansowanych  przez  gminę  .
Informacja została przygotowana i przekazana do Starostwa . Również w tym dniu
odbyło  się    posiedzenie Komisji Rolnictwa Budżetu i Ochrony Środowiska, która
analizowała oświadczenia  mieszkańców sołectwa Stara Wola w sprawie realizacji
inwestycji budowy 7 kurników. Komisja w tej sprawie wypracowała stanowisko .  

W m-cu  kwietniu  wnioskowaliśmy  do  PUP w Sierpcu o  skierowanie  6  osób  do
odbycia  stażu  oraz  zatrudnienie  13  bezrobotnych  w  ramach  robót  publicznych  .
Zatrudnieni zostali w okresie  od 5.05.2014 r. do 30 09. 2014 r. ,a stażyści od 1 maja
na okres 6-m-cy.

- 7 kwietnia 2014 r. odbyło się  posiedzenie zespołu do spraw opracowania strategii,
na którym  analizowano projekt strategii .

- 25 maja  2014 r. przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej
9 maja odbyło się pierwsze posiedzenie okw , na którym komisje ukonstytuowały się
oraz omówiono  organizację wyborów  . Podziękował Dyrektorowi ZSO w Gójsku i
Dyrektorowi   Gimnazjum  w  Szczutowie    za  pomoc  w  przygotowaniu  lokali
wyborczych,  a  Dyrektorowi  DPS  w  Szczutowie  za  samodzielne  przygotowanie
lokalu wyborczego .    Frekwencja wyborcza na terenie gminy wynosiła 12,07 % -
niższa jak średnia w kraju.

Przetarg na sprzedaż pawilonu w Szczutowie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014
r.–  cena  wywoławcza  220  tys.  zł,  termin  wpłacenia  wadium  do  23.06.2014  r.
Dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości w Gójsku i w Szczutowie, które są
przedmiotem projektów uchwał na sesję. Otrzymaliśmy 22 maja b.r. informację od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawierającą  opinię pozytywną dot.
lokalizacji  kurników w miejscowości  Wola  Stara  .  Wpłynęła  również  pozytywna
opinia  Sanepidu .  Zgodnie z  sugestiami Dyrektora Ochrony Środowiska,  Komisji
Rolnictwa, Budżetu i Ochrony Środowiska  i mieszkańców zorganizowano rozprawę
administracyjną, w dniu 13 czerwca 2014 r. w budynku komunalnym w Starej Woli .



Celem rozprawy było uzgodnienie  rozbieżnych interesów stron .Wszystkie  strony
były  reprezentowane  i  wysłuchano  argumentów  każdej  z  nich  .  Wobec  bardzo
różnych interesów stron    nie doszło do porozumienia. Decyzję w tej sprawie musi
podjąć Wójt Gminy . 

Na  wniosek  Agencji  Restrukturyzacji  Modernizacji  Rolnictwa  przy  pomocy  UG
zostało zorganizowane z rolnikami spotkanie promocyjno-informacyjne dot. działań
w ramach obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy mogli od pracowników
Agencji uzyskać informacje dot. dopłat bezpośrednich, programów zalesieniowych,
płatności  zwierzęcej   itp.     Ponadto  Urząd  Gminy  realizował   zadania  dot.
indywidualnych obywateli .   

Rada nie wniosła uwag do przedstawionej informacji .

Do punktu 6 porządku obrad : 

Interpelacje składali : 

• radny – Pan Adam Murawski – w związku z wyrządzaniem szkód w uprawach
kukurydzy  przez  żurawie  w  miejscowości  Podlesie,  czy  możliwe  jest
odszkodowanie np. z funduszu ochrony środowiska. 

• radny  –  Pan  Kapuściński  Jerzy  –  mieszkańcy  Szczutowa,  szczególnie  przy
ulicy  Kolejowej  oczekują  pomocy  w  sprawie   ograniczenia  przejazdów
samochodów o  dużej  ładowności  wywożących węgiel  ze  składnicy   opału.
Wystąpią z oficjalnym pismem w tej sprawie . Obciążone samochody niszczą
drogę, nową nakładkę asfaltową. Dalej wnioskował o zamontowanie kratki na
studzience na ulicy Lipowej, obok budynku GOPS . 

Do punktu 7 porządku obrad : 

W związku z brakiem uwag do przedłożonego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2013 rok, 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  XXXIX/255/2014   w  sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w
Szczutowie za 2013 rok .

Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 

Do punktu 8 porządku obrad :
W  punkcie  tym  Skarbnik  Gminy-  Pani  Hanna  Domagalska    przedstawiła
sprawozdanie  finansowe wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  gminy  za
2013  rok  oraz informację o stanienie mienia Gminy Szczutowo . 



Sprawozdania i informacje  stanowią załączniki do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał 
Uchwałę Nr Pł. 140.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 14 kwietnia 2014 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonych
przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok
wraz uzasadnieniem .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Wniosek Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Szczutowo z dnia  19 maja  2014 r.  w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczutowo za 2013 rok odczytał
Pan  Krzysztof Ratuszny  -  Wiceprzewodniczący Rady .
Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 
Dalej Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał  Uchwałę Nr Pł.
221.2014  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z
dnia  29 maja  2014 r.  w sprawie  wydania  opinii   o  przedłożonym przez  Komisję
Rewizyjną  Rady  Gminy  Szczutowo  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Wójtowi Gminy .
Powyższa uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Kopcińskiego dyskusji 
radni  głosu  nie  zabierali,  nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionych  materiałów.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2013  r.  przedstawił
Wiceprzewodniczący  Rady,  a   Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński
poddał pod głosowanie jawne . 
Na stan 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 XXXIX/256/2014 w
sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z
wykonania budżetu gminy  za 2013 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 9  porządku obrad : 
W  punkcie  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu gminy  za 2013 rok  . W związku z brakiem uwag do projektu
uchwały Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie
jawne .
Ustawowa liczba radnych 15, 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 XXXIX/257/2014
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2013 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.



Przewodniczący Rady w imieniu radnych pogratulował Wójtowi Gminy  uzyskania
absolutorium, a Skarbnikowi Gminy podziękował za wykonanie budżetu .  
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski podziękował wszystkim  za współpracę i
zaufanie. 
Do punktu 10 porządku obrad: 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2014 przedstawiła – Pani
Hanna Domagalska – Skarbnik Gminy . 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały .
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  XXXIX/258/2014  zmieniającą  uchwałę
Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014 .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 11 porządku obrad : 
Kierownik GOPS – Pani  Renta Biesaga  – poinformowała,  że  przekazana radnym
ocena  zasobów pomocy  społecznej  została  przygotowana  na  podstawie  ustawy  o
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Ocena  wraz  z  rekomendacją  stanowi  podstawę  do  planowania  budżetu  na  rok
następny. Zawiera dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających
z pomocy społecznej,  wybrane usługi  pomocy społecznej,  kadrę ośrodka pomocy
społecznej, koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej, środki na
zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej, współpracę z organizacjami
pozarządowymi.  
Radni  nie  wnieśli  uwag  do  przedłożonej  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  dla
Gminy Szczutowo . Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał pod
głosowanie przyjęcie oceny .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„Za” głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej  dla Gminy Szczutowo .
W/w ocena stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 12 porządku obrad: 
Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w
Rodzinie oraz z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczutowie
za  rok  2013  przedstawiła  Pani  Renata  Biesaga  –  Przewodnicząca  Zespołu
Interdyscyplinarnego w Szczutowie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu . 
Wobec  braku  uwag   Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  przyjęcie
sprawozdania poddał pod  głosowanie .



Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 14 radnych 
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  przyjęła  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  działalności  Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego w Szczutowie za rok 2013 . 
Do punktu 13 porządku obrad: 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie
za rok 2013 przedstawiła – Pani Renata Biesaga – Kierownik GOPS .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu . 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania .
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński przyjęcie sprawozdania poddał pod
głosowanie.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .  
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczutowie za rok 2013 .
Do punktu 14 porządku obrad: 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego przez
Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Szczutowie  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  VII  „promocja  Integracji  Społecznej”
Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społeczne,
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszy  Społecznego,  tytuł  projektu
„Aktywność w gminie Szczutowo”.
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 XXXIX/259/2014 zmieniającą uchwałę w
sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szczutowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII „promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 „ Rozwój i
upowszechnianie  aktywnej  integracji”,  Poddziałanie  7.1.1  „Rozwój  i
upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  Ośrodek  Pomocy  Społeczne,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszy  Społecznego,  tytuł  projektu
„Aktywność w gminie Szczutowo”.



Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 15 porządku obrad : 
Rada  nie  życzyła  sobie  ponownego  przedstawiania  raportu  z  realizacji  Programu
Ochrony  Środowiskowa  Gminy  Szczutowo  za  lata  2010-2012  z  uwzględnieniem
2013 roku . Raport stanowi załącznik do protokołu . 
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni głosu nie zabierali .
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 XXXIX/260/2014  w  sprawie  raportu  z
realizacji programu Ochrony Środowiska Gminy Szczutowo za lata 2010-2012 z
uwzględnieniem 2013  roku.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 16 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości
gruntowej  położonej  w  Szczutowie  przy  ulicy  Kolejowej  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . Przewodniczący Rady – Pan
Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .
„Przeciw”  - 1 radny .
„Wstrzymało się od głosu – 0 . 
Rada  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXIX/261/2014  w  sprawie   sprzedaży  w  trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Szczutowie przy ulicy
Kolejowej .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 17 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w
miejscowości  Szczechowo  w  drodze  przetargu  nieograniczonego   odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 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  XXXIX/262/2014  w  sprawie  przeznaczenia  do
sprzedaży nieruchomości . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 18 porządku obrad : 
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny odczytał pismo
jakie  wpłynęła  do Rady Gminy od Pana Waldemara Orzechowskiego zawierające
prośbę o ponowne przeanalizowanie propozycji zakupu działek nr 53, 54/6 i  54/7



położonych w Szczutowie. Pismo stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa ta była ponownie rozpatrywana na
wspólnym posiedzeniu  Komisji w dniu  11 czerwca 2014 r. i stanowisko Komisji
było  jednoznaczne  -nie  przeznaczać  w/w   dziełek  do  sprzedaży.  Następnie
Przewodniczący Rady poddał po głosowanie stanowisko Komisji o nie przeznaczeniu
działek do sprzedaży . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych . 
„Za” głosowało 14 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  wypowiedziała  się  przeciwko  przeznaczeniu  w/w  działek  do
sprzedaży .
Do punktu 19 porządku obrad :  
W punkcie tym głos zabrali : 

– Pan Tomasz Paprocki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół
kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Szczutowo
w  dniu  11  kwietnia  2014  r.  na  stanowisku  Pełnomocnika  Wójta  ds.
przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii  w  Urzędzie  Gminy  w
Szczutowie  .  Kontrola  została  przeprowadzona  na  podstawie  uchwalonego
planu  pracy  Komisji  na  2014  rok  oraz  upoważnienia  wydanego  przez
Przewodniczącego  Rady  .  Komisja  nie  była  w  stanie  ustalić  kto  jest
odpowiedzialny za przygotowanie materiałów do kontroli. Poinformował, że
protokół nie zawiera podpisów osób  kontrolowanych.  Komisja nie ma prawa
ustalać kto powinien być kontrolowany . Została przeprowadzana na podstawie
Statutu Gminy oraz planu pracy Komisji  na 2014 rok .  Na podstawie tych
dokumentów ustalono osobę kontrolującą .

–  Pan Szlomkowski Zbigniew – jeżeli nie było osób  odpowiedzialnych, to po
co było kontrolować ?

– Pan  Tomasz  Paprocki  –  kontrolowano  na  podstawie  planu  pracy  komisji
uchwalonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady,
w tych dokumentach było wskazane stanowisko kontrolującego . 

– Pani  Elżbieta  Cichocka – zgłosiła  wniosek o  nawiezienie  dwóch wywrotek
żwiru w zagłębienia na drodze w Gójsku (  odcinek od drogi nr  10 do p.
Słupeckich  ).  W związku  z  tym,  że  gmina  przejęła  budynki,    to  czy  w
przypadku gdy GS wystąpi z roszczeniem gmina będzie zobowiązana dokonać
zapłaty.  

– Pan Dąbrowski Jan – część społeczeństwa  gminy żyje w trudnych  warunkach,
a dlaczego nie otrzymują pomocy w postaci darów żywnościowych, które są
udzielane  w sąsiednich gminach  . 

– Kierownik GOPS – Pani Renata Biesaga –społeczeństwo naszej gmin nie żyje
w najlepszych warunkach . Pracownicy GOPS starają się organizować pomoc
w  rożnych  możliwych  formach,  nie  są  w  stanie  zapewnić  wszystkim
oczekującym pomocy .  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wcześniej były
przygotowywane przez GOPS listy osób kwalifikujących się do otrzymywania



darów żywnościowych, rozprowadzanych przez Stowarzyszenie Serce- Sercu .
Na  dzień  dzisiejszy  listy   nie  zostały  zaktualizowane,  ponieważ  nikt  się
zwracał  o  udostępnienie  takich  danych  .   GOPS  nie  ma  nic  przeciwko
udzielaniu  tego typu pomocy, sprawami tymi powinno się zająć  powołane
stowarzyszenie . Muszą znaleźć się   osoby chętne do pracy w Stowarzyszeniu,
nie mogą to  być pracownicy GOPS. 

–  Pani Komorowska Anna – pytała czy została wydzierżawiona działka gminna
w Słupi oraz  czy zgodnie deklaracją dzierżawcy została zagospodarowana i w
jakim zakresie ?     

– Wójt Gminy –Pan Andrzej Twardowski  wyjaśnił, że została podpisana umowa
na  dzierżawę  działki  w  Słupi,   w  tej  chwili  nie  jest  w  stanie   udzielić
odpowiedzi   na jakim etapie jest zagospodarowywanie działki, zainteresuje się
tą sprawą . Dzierżawca płaci ustalony czynsz na bieżąco .  Odnośnie naprawy
drogi w Gójsku – na początku zostanie ustalony stan prawny drogi ( prywatna,
czy  gminna).   Gmina  stała  się  właścicielem nieruchomości  w  Gójsku  i  w
Szczutowie na podstawie wyroku Sądu.  Gminna Spółdzielnia nie przedstawiła
dokumentów  świadczących  o  ich  własności  .  Natomiast   posiadała   tytuł
prawny   na  budynek  byłej  kuźni,   za  który  decyzją  Sądu  gmina   została
zobowiązana do zapłacenia kwoty w wysokości ok. 20 tys. zł .  Wystąpiono do
GS o podanie numeru konta, na które powinny zostać przekazane środki, do
dnia dzisiejszego nie otrzymano informacji zwrotnej.  

Do punktu 20 porządku obrad : 
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski :
W sprawie niszczenia płodów przez żurawie skontaktuje się z kołem łowieckim. 
Z WFOŚ  nie wpływają środki stanowiące rekompensatę za zniszczone płody przez
żurawie.  Gmina  nie  miała  wpływu  na  powstanie  firmy  zajmującej  się  sprzedażą
węgla . Nie można zakazać wywozu węgla drogą publiczną. Korzyści dla gminy z
tytułu działalności firmy:  podatek ok 20 tys. zł oraz kilka osób posiada zatrudnienie .
W  przypadku gdy wpłyną petycje od mieszkańców będą skierowane wg właściwości
Do ustawienia znaków ograniczających tonaż  uprawniony jest powiat. Studzienka
przy ulicy Lipowej   źle zaplanowana wcześniej,  zostanie poprawiona przez firmę
realizującą budowę drogi na ul. Leśnej. 
Do punktu 21 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XXXIX
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 

Celina Szczepańska                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                         Zbigniew Kopciński 


