
Or. 0002. 6. 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 XLI/ 2014
  Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 18 września   2014 roku .

Protokół zawiera : 

1. Uchwała Nr XLI/264/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Szczutowo na lata 2014-2023 .

2. Uchwała Nr XLI/265/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na rok
2014 .

3. Uchwała  Nr  XLI/266/2014  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa
Krajowego  –  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetowego  –  wyprzedzające
finansowanie operacji w ramach PROW
            ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja 
            technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w
          Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie,
            Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu. 

4. Uchwała Nr XLI/267/2014 w sprawie  nabycia nieruchomości . 
5. Uchwała Nr XLI/268/2014 w sprawie utworzenia odrębnego  obwodu głosowania . 



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

odbytej w dniu 18 września     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.           10:10 
                                                              a zakończono     o godz.            12:20 
                                                              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  XXXIX i XL 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.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze. 2014 r. oraz
     informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej . 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej
     Szczutowo na lata 2014-2023. 
9 . Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową  Nr XXXVI/237/2014  na
     rok  2014 .
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa
     Krajowego- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego-
     wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW „Przebudowa stacji
     uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii
     odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie,  
     budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie,
     Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu”. 
11. Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
13. Pisma  skierowane do Rady Gminy .



14. Wolne wnioski. 
     15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     16. Zakończenie obrad XLI  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

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

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kopciński - dokonał otwarcia XLI Sesji Rady
Gminy  Szczutowo.   Przywitał  przybyłych  radnych  i  zaproszonych  gości   w/g
załączonych list  obecności  .  Na  podstawie  listy  obecności  radnych stwierdził,  że
obrady XLI  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  XLI  Sesji   poddał  pod
głosowanie.
Na stan 15 radnych, obecnych  i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych  ( nieobecni
radni: Pan Leszek Bieńkowski, Pani Anna Komorowska, Pan Tomasz Paprocki  ) . 

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad: 

Protokóły z XXXIX i XL  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   XXXIX i
XL Sesji . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 13 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół  XXXIX i XL 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  :  Zakończono  realizację  inwestycji  na  drogach
Podlesie,  Grady, Maluszyn ,  Modrzewie,  Szczechowo ,  Białasy  oraz ul.  Leśna w
Szczutowie   oraz remonty budynków komunalnych  w Szczutowie , Mierzęcinie i
Woli Starej . Złożono wniosek o środki (60 tys. zł ) na budowę chodnika przy ulicy
Leśnej w Szczutowie . W trakcie są realizowane zadania z  funduszu sołeckiego .



Rozpoczęto  wycenę  nieruchomości  podlegających  wykupieniu  pod  pas  drogi
Karlewo-  Słupia.  W dalszej  kolejności   zostanie  wypłacone  odszkodowanie  oraz
zostanie uregulowany stan prawny tej drogi .  W drodze przetargu został sprzedany
pawilon  handlowy  w  Szczutowie  za  kwotę  270  tys.  zł  ,  został  podpisany  akt
notarialny . Ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gójsku (cena
wywoławcza  680 tys.  zł  ),  który  odbędzie  się  w dniu  25 października  2014 r.  .
Rozstrzygnięty  został  przetarg  na  dowóz dzieci  do  szkół  –  wygrała  firma PKS .
Odbył się przetarg na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Bliznie  oraz
hydroforni  w  Gójsku   i  w  Szczutowie,  budowę  34  przydomowych  oczyszczalni
ścieków  na  terenie  gminy  .  Na te  inwestycje  otrzymaliśmy środki  zewnętrzne  .
Sołtysi miejscowości  Cisse, Dąbkowa Parowa, Grabal, Grady, Mościska, Podlesie
zbierają  listy  chętnych na realizacje  oczyszczalni  przydomowych.  Rozpoczęły  się
prace  przez  projektanta  na  wykonanie  projektu  technicznego  budowy  kanalizacji
ścieków  w  Agnieszkowie  .  Podpisano  porozumienie  z  powiatem  na  wykonanie
(50/50)  drogi  w  miejscowości  Szczechowo.  Została  zrealizowana  inwestycja
powiatowa na drodze Gójsk – Łazy, pozostała do zrealizowania droga w Bliznie.
Inwestycje  na  drogach w b.r.  zostały  wykonane za  ponad 1  mln.  zł  ,  łącznie  ze
środkami na drogi powiatowe ( są to środki własne  bez zaciągania pożyczek )  .W
okresie  wakacji  w  każdej  ze  szkół  trwały  prace  remontowe  ,  naprawcze  .
Rozstrzygnięty został  konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Gójsku,  którym  została  Pani  Zuzanna  Bońkowska.  Podziękował  sołtysom  za
zapraszanie  wójta  na  organizowane  zebrania  wiejskiego  dot.  realizacji  funduszu
sołeckiego . Apelował  do wszystkich mieszkańców  o zwrócenie bacznej uwagi na
wałęsające się psy, bardzo często    nie są to psy bezdomne, dlatego też odwołujemy
się do rozsądku właścicieli i zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad posiadanymi
zwierzętami. Wszelkie sygnały dotyczące wałęsających się psów są  kierowane  do
Urzędu Gminy  .  Następnie  psy  są  umieszczane w schronisku ,  za  pobyt  których
trzeba płacić z  budżetu gminy- koszt w bieżącym roku wynosi ok.10 tys. zł .  

W trakcie realizacji punktu przybyli radni : Pani Anna Komorowska i Pan Tomasz
Paprocki. 

Do punktu 5 porządku obrad : 

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

Między  innymi  poinformował  :  Przygotowano  i  przekazano  do  Archiwum
Państwowego w Płocku  materiał archiwalny, akta odziedziczone z lat 1970-1990
dot.  przekazania  gospodarstw  na  Skarb  Państwa  lub  za  emeryturę   .  W
zdeponowanych  materiałach znajdują się między innymi dość ważne dokumenty jak
tytuły własności, akty nadania i uwłaszczenia ziemi  .Osoby, które chciałyby mieć
dostęp do tych dokumentów muszą się kontaktować z Archiwum Państwowym w
Płocku najlepiej  za  pośrednictwem UG, który posiada wykaz tych dokumentów .
Został opracowany projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 przez firmę
zewnętrzną  wraz  z  zespołem powołanym spośród  pracowników  UG  i  radnych  .
Projekt  został  przesłany  zgodnie  z  przepisami  prawa do Regionalnego Dyrektora



Ochrony Środowiska i Inspektora Sanitarnego z zapytaniem czy zachodzi potrzeba
opracowania raportu oddziaływania na środowisko .Dyrektor udzielił odpowiedzi , że
widzi potrzebę opracowania raportu oddziaływania na środowisko . Stanowisko dla
nas jest wiążące . Dlatego też , dopiero  po opracowaniu raportu, projekt strategii
zostanie  przedłożony  Radzie  Gminy   do  uchwalenia.  Podobna  sytuacja  jest  z
opracowanym  projektem  Programu  Ochrony  Środowiska  na  lata  2014-2017  z
perspektywą do  2021  r.  .  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  również  określił  zakres
opracowania raportu . 

 Realizowany  projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Społecznego   pt.  „  Innowacyjny  Samorząd  Podlasie  i
Mazowsze- systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego
w celu podniesienia efektywności wyników  ” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – jest
na etapie zakończenia .W ramach projektu studia podyplomowe ukończyło   – 7 osób
w tym administracyjne 6 osób , rachunkowość i finanse – 1 osoba , co na pewno
wpłynie korzystnie  na jakość obsługi interesantów przez  urząd . Z końcem sierpnia
b.r.  upłynął  termin  składania  wniosków o  zwrot   akcyzy  w zakupionym paliwie
rolniczym przez  rolników  ,  złożono  311  wniosków   w  tej  chwili  wydawane  są
decyzje  ,  na  koniec   października  nastąpi  wypłata  należności  z  tego  tytułu
( zapotrzebowanie środków stanowi  wartość 158 tys. zł ) .W miesiącu sierpniu b.r.,
po uzyskaniu informacji o przeznaczaniu dodatkowych środków na organizację robót
publicznych  wystąpiono   do  PUP   o  zorganizowanie  robót  publicznych  .
Uzyskaliśmy  zgodę  na  zorganizowanie  dla  dwóch  osób  na  okres  3  m-cy,  z
zobowiązaniem  zatrudnienia na 1 m-c po zakończeniu robót publicznych. Z dniem
15  września  b.  r.   upłynął  termin   składania  wniosków o  pomoc  materialną  dla
uczniów . W dniu 12 września 2014 r. w UG odbyło się spotkanie  informacyjno-
szkoleniowe  zorganizowane przy współudziale  sołtysów. Rozesłano informacje o
szkoleniu do mieszkańców w formie okólników.   Pracownicy Agencji Modernizacji
i Restrukturyzacji Rolnictwa w Sierpcu zapoznali z planowanymi w kolejnych latach
zasadami    dopłat  w  rolnictwie  .  Od  2015  r.  radykalnie  zmienia  się  sposób
przyznawania dopłat . UG dysponuje   materiałami  informacyjnymi  na ten temat.
Uczestniczył w nardzie wyborczej dot. przeprowadzenia wyborów samorządowych
zarządzonych  na  dzień  16  listopada  104  r.  Dalej   przedstawił  czynności  w  tym
zakresie wynikające z opublikowanego  kalendarza wyborczego.

W  punkcie  tym  udzielono  głosu  Panu  Waldemarowi  Orzechowskiemu  ,  który
ponownie  zwracał się do Rady Gminy o wyrażenie zgody i przeznaczenie dziełek
położonych w Szczutowie przy ulicy Kolejowe do sprzedaży.   W swoim wystąpieniu
przekonywał Radę  do podjęcia  decyzji o sprzedaży tych gruntów . Poinformował o
planach wykorzystania tej nieruchomości , na której zamierza prowadzić inwestycję
polegająca na pozyskiwaniu energii słonecznej technologią FOTOWOLTAIKI. Tego
typu inwestycja  będzie  realizowana  również   w miejscowości  Całownia-  posiada
pozytywną decyzję .   Twierdził , że   inwestycja ta przyczyni się do  zatrudnienia w
granicach 5- 10 osób , jak i korzyści dla budżetu gminy  w wysokości ok.100 tys. zł z
tytułu  zapłaconych  podatków.  Gmina  Szczutowo  byłaby  drugą  gminą  w  Polsce



produkującą tego typ energię . W związku z tym prosił Radę o przeznaczenie działek
do sprzedaży . 

Do punktu 6 porządku obrad: 

W  punkcie  tym  radni  zadawali  pytania  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  i
Kierownikowi ZDP w Sierpcu .

-  radny  -  Pan  Kapuściński  Jerzy  pytał  o  termin  realizacji  inwestycji  na  drodze
powiatowej  Blizno – Szczutowo oraz na jakim odcinku, od której strony zostanie
wykonana .

- radny – Pan Dąbrowski Jan – pytał czy powiat  zatrudnia  inspektora nadzoru i
dlaczego  nie  wykonano   budowy  całej  drogi  drogi  Gojsk  –  Łazy  ,  pozostał
wykonany odcinek ok.400 m . 

- radny – Pan Tomasz Paprocki – brak  efektu wielokrotnego  zgłaszania  do powiatu
oraz  wójta  naruszania  pasa  drogowego  przez  niektórych  właścicieli  gruntów
sąsiadujących z drogą powiatową w Mościskach . 

Na  powyższe  zapytania  odpowiedzi  udzielił  –  Pan  Juliusz  Gorzkoś  –
Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu poinformował  :  W kadencji  2011-2014
inwestycje na terenie gminy Szczutowo na drogach powiatowych opiewają na  kwotę
1.832.000 zł,  w tym środki zewnętrzne 300 tys. zł i ponad 600 tys. środki z budżetu
powiatu . Nakład inwestycji na drogach powiatowych jest bardzo duży, na co miało
wpływ wspólne  finansowanie  przez  powiat  i  gminę  .    Powiat  i  gmina  w drogi
zainwestowały po 320 tys. zł  . Droga Gójsk – Łazy w stronę Agnieszkowa , która w
ubiegłym roku została utwardzona  ze środków FOGR , w tym roku  została pokryta
asfaltem . Również  został utwardzony dalszy odcinek tej drogi  ze środków FOGR .
Droga asfaltowa Blizno – Szczutowo (powstała  w 1986 r.) będzie realizowana od
drogi wojewódzkiej w stronę Blizna, realizacja nastąpi  pod koniec września b.r. .
Zaoszczędzone  środki po przetargach + środki dofinansowane przez   gminę  zastaną
przeznaczone  na  utwardzenie  odcinka  drogi  wcześniej  utwardzonego  w
Szczechowie.

-  Kierownik  ZDP   -  uzupełnił  wypowiedz  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  i
poinformował, że odcinek drogi Gójsk – Łazy, na którym został  położony  asfalt
został  wykonany  ze  środków wspólnych  powiatu  i   gminy.  Natomiast  pozostały
odcinek został utwardzony ze środków pozyskanych z FOGR . Nie można wydłużyć
tego odcinka ponieważ to nie są  środki powiatu .  Trzeba wykonać tyle ile było
zaplanowane na początku roku . W przyszłym roku można realizować dalej . Powiat
zatrudnia  inspektor  nadzoru  na  ½  etatu  ,  który  dogląda  realizowane   inwestycje
powiatowe. Inwestycja na drodze w Bliznie będzie  realizowana w terminie koniec
września,-   początek października, termin wykonania koniec października b.r..  Po
uchwaleniu środków przez Radę Powiatu planowane jest wykonanie 650 m asfaltu w
Szczechowie . W miejscowości Mościska pas drogowy, na którym zmieścił się tylko
asfalt  stanowi własność zarządcy drogi . W większości   pobocze jest zachowane ,
ale kilku rolników zaoruje  pole  do krawędzi drogi . Granica asfaltu jest granicą jego



pola i nie można interweniować  dopóki nie jest  niszczona  droga (asfalt). Powinien
zostać   wykupiony pas przydrożny od rolników. 

- Pan Juliusz Gorzkoś – w chwili budowy dróg obowiązywały inne przepisy i tak
powstały drogi np. w Podlesiu , które obecnie zawierają wiele uchybień w stosunku
do obowiązującego prawa , nie zostały wykupione grunty , nie są zachowane spadki
itp. Jednak dzięki temu drogi obecnie istnieją . Następnie poinformował, że chciałby
się odnieść do pewnych przekłamań , które są podawane na zebraniach sołeckich np.
„obecność Gorzkosia w powiecie jest kulą u nogi” czy też   „można zrobić więcej
inwestycji  powiatowych  na  terenie  gminy.  W związku  z  tym pozwolił  sobie  na
przedstawienie  krótkiej  analizy  :  rok  2007  -2008  –  brak  inwestycji  na  drogach
powiatowych na terenie  Gminy Szczutowo ,  rok 2009 – inwestycja dot.  I  czyści
budowy drogi  w Mościskach  na  kwotę  474  tys.  zł  w tym 240  tys.  zł  z  Urzędu
Marszałkowskiego,  rok  2010  –  II  cześć  inwestycji  w  Mościskach  została
zrealizowana  pod  odejściu  Wicestarosty  za  kwotę  511  tys.  zł  .  Nie  uczciwe  jest
powiedzenie , że nic nie zrobiono,  kiedy w obecnej kadencji wykonano inwestycje
na terenie gminy Szczutowo  za kwotę dwa razy większą . 

-  Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski  –  sprostował,  że  kwota realizacji  nie
ponad 400 tys. zł. ale ponad 600 tys. zł . Realizacja drogi w Mościskach nastąpiła
tylko i wyłącznie z inicjatywy radnego Pana Tomasza Paprockiego . Wystosowano
pismo potwierdzające zabezpieczenie środków  na budowę tej drogi , a brakowało
inicjatywy  poprzedniego  wójta  do  współpracy  z  powiatem w współfinansowaniu
budowy  drogi  (50/50).  Inne  gminy  chętnie  współpracowały  i  współfinansowały
inwestycje drogowe. Dzięki staraniom radnego Pana Paprockiego w końcu gmina
dofinansowała 200 tys.  zł  ,  200 tys. zł  powiat i  240 tys.  zł  dotacja zewnętrzna z
Urzędu Marszałkowskiego  i w ten sposób został wykonany najdłuższy odcinek drogi
w Mościskach. W okresie  tym również wykonano ze środków FOGR drogę Gójsk
-Łazy . Odniósł się do wykonywania drogi w Bliznie mówiąc, że podczas gdy pełnił
funkcję Wicestarosty zawsze była stosowana zasada, że to Wójt wskazywał, które
drogi mają być realizowane w przypadku finansowania 50/50 . W tym roku stało się
inaczej, powiat narzucił realizacji tej drogi  . Uważa, że jako jedyny wójt w z terenu
powiatu , ponieważ nie jest członkiem PSL został potraktowany w nieodpowiedni
sposób .W związku z  tym prosił   Radę  o  wyrażenie  opinii  na  ten   temat,  Rada
wyraziła zgodę na realizację drogi w Bliznie i  wówczas podpisał porozumienie z
powiatem.  Przewodniczący Rady Powiatu nie poinformował, że w 2006 r., kiedy
pełnił funkcje radnego powiatowego   pozyskano ok. 1 mln. zł na wznowienie 6 km
odcinka drogi Gójsk – Szczutowo .

-  Pan  Juliusz  Gorzkoś  –  przedstawione  przez  niego   informacje  oparte  są  na
podstawie dokumentów ( wyciąg z inwestycji ) zawierających  za ewidencjonowane
dane  i przedstawiają się: w  I transzy zostało wykonane  za kwotę  - 714 tys. zł w
tym 240 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego i 474 tys.  zł budżetu powiatu . Nie wie
czy były podpisywane jakieś  umowy między gminami . Podkreślił, że nie jest mu
wiadome, że gmina wskazuje drogę, na pewno właścicielem drogi  jest powiat , który
odpowiada za to,  co będzie realizowane .  



-  Pan  Jerzy  Kapuściński  –  był  pomysłodawcą  wniosku  o  rozpoczęcie  położenia
nakładki  asfaltowej  drogi  od  strony  Szczutowa  w  kierunku  Blizna  .  Uważa,  że
najgorszy fragment tej drogi to jest  właśnie od strony Szczutowa do  DPS   i  to
powinno zostać wykonane w pierwszej kolejności . Ważne jednak jest , że budowa
drogi  zostanie   rozpoczęta  ,  a  następna  Rada  będzie  występować   o  wykonanie
dalszego odcinka . 

- Pan Jan Dąbrowski -  podczas budowy drogi Gojsk – Łazy  nie widział inspektora
nadzoru i dopiero po interwencji Sekretarz i Pani Nowickiej wykonano badania . Na
niektórych  odcinkach  droga  jest  wykonana  niewłaściwie  .  Zwrócił  się  do
Przewodniczącego Rady Powiatu  ze stwierdzeniem,  że obiecał wykonanie drogi w
całości .

-  Przewodniczy  Rady  Powiatu  –  Pan  Juliusz  Gorzkoś  –  poinformował,  że  nie
przypomina sobie , że obiecał wykonanie całej drogi Gójsk -Łazy – Agnieszkowo .
Droga  jest  w  trakcie  realizacji,  której  realizacja  jest  uzależniona  od  wielkości
środków jakie posiada powiat. To, co zostało zrealizowane dotychczas  jest dużym
osiągnięciem powiatu  . 

- Kierownik ZDP – inspektor nadzoru był obecny i odebrał budowę . Droga nowo
wybudowana   objęta  jest  trzyletnim  okresem   gwarancji  i  wykonawca  wszelkie
niedociągnięcia będzie naprawiał . Uważa, że droga została wykonana właściwie, na
środku drogi jest cieńsza warstwa asfaltu (zgodnie ze spadkiem), a przy brzegach
grubsza i  jest  to  prawidłowe. Inspektor nadzoru ma pilnować i  on odpowiada za
wykopanie prac zgodnie z posiadanymi  uprawnieniami  .

-  Sekretarz  Gminy  –  Pan Bogdan Kaczorowski  –  dobrze  byłoby  ,  aby  inspektor
nadzoru był  podczas lania asfaltu .  Gminie  też zależy na tym aby droga została
wykonana  właściwie,  ponieważ   są  to  duże  pieniądze  powiatu  i  gminy  .  Okres
gwarancji  obejmuje  3  lata  i  tyle  ta  droga  wytrzyma  ,  tylko  co  dalej  .  Kontrola
społeczna jest jak najbardziej wskazana  .    W wyniku  interwencji Pana radnego
oraz  po kontakcie z Kierownikowym ZDP  inspektor nadzoru dodarł na budowę  i
zarządził pobranie próbek  do badania. W pewnych odcinkach była tylko przykryta
warstwa wiążąca . 

- Kierownik ZDP – inspektor nadzoru nie może być przez cały czas , ponieważ  musi
nadzorować również inne inwestycje .  W wyniku przeprowadzonych badań firma
dokonała poprawek .

 Po zakończeniu powyższego punktu Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową
przerwę w obradach . 

Po przerwie  Przewodniczący  Rady  wznowił  obrady   i  przystąpiono  do  realizacji
kolejnego punktu . 

Do punktu 7 porządku obrad : 

Informacji o przebiegu wykonania budżety gminy za I pół. 2014 roku oraz informacji
o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  nie  przedstawiano,  radni
otrzymali materiał na piśmie oraz został przedstawiony na posiedzeniach komisji . 



Informacje stanowią załącznik do protokołu . 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  Uchwałę  Nr
PŁ.333.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 17 września 2014 roku wyrażającą opinie o przedłożonej przez Wójta Gminy
Szczutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku . 

Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokołu .

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady radni głosu nie zabierali .

W związku z powyższym Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński przyjęcie
informacji  poddał pod głosowanie  .

„Za” przyjęciem głosowało – 13 radnych .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymano się od głosu” - 0 .

Rada jednogłośnie zatwierdziła informację o  przebiegu wykonania budżety gminy
za  I  pół.  2014  roku  oraz  informację  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy
finansowej.

Do punktu 8 porządku obrad :

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Szczutowo
na lata 2014-2023 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.

„Przeciw” - 0. 

„Wstrzymało się od głosu – 0 .  

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  XLI/264/2014  w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2023 . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9 porządku obrad : 

Projekt uchwały  zmieniającej uchwalę Budżetowa Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014
odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 

W dyskusji radni nie zabierali głosu.

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

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały głosowało.

„Przeciw” - 0. 



„Wstrzymało się od głosu – 0 .  

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XLI  /265/2014   zmieniającą  uchwałę
Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 10 porządku obrad : 

W  punkcie  tym  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał
projekt  uchwały   w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa
Krajowego – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – wyprzedzające
finansowanie operacji  w ramach PROW  „Przebudowa stacji  uzdatniania wody w
Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w
gminnej  oczyszczalni  ścieków  w  Bliznie,  budowa  przydomowych  oczyszczalni
ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu”. 
 W zarządzonej dyskusji nad projektem uchwały przez Przewodniczącego Rady radni
głosu nie zabierali  i  nie wnieśli  uwag. W związku z powyższym Przewodniczący
Rady – Pan Zbigniew Kopciński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Ustawowa liczba radnych 15. 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  XLI/266/2014  w  sprawie  zaciągnięcia
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego – na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego – wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW
„Przebudowa  stacji  uzdatniania  wody  w  Gójsku  i  Szczutowie,  modernizacja
technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w
Bliznie,  budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  Cissach,  Dąbkowej
Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 11 porządku obrad :
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości  odczytał Wiceprzewodniczący
Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono . W związku z tym Przewodniczący Rady –
Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych .  
„Za” porządkiem obrad glosowało – 13 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XLI/267/2014  w  sprawie  nabycia
nieruchomości . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 12 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 



Uwag nie zgłoszono . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 12 radnych ( dalej nieobecny radny  Pan Jan
Stankiewicz ).  
„Za” porządkiem obrad głosowało – 12 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XLI/268/2014  w  sprawie  utworzenia
odrębnego obwodu glosowania . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 13 porządku obrad : 
Rada  Gminy  po  zapoznaniu  się  z  pismami   mieszkańców   sołectwa  Gugoły  w
sprawie  budowy  drogi  w  Stara  Wola  –  Gugoły  oraz   Krystyny  Szymaniak  o
podłączenie wodociągu do posesji w Dzikim Borze  uznała, że z braku środków w
budżecie gminy na bieżący rok  nie jest możliwa realizacja tych zadań . Sprawami
tymi zajmie się nowa Rada Gminy  przyszłej kadencji . 
Do punktu 14 porządku obrad : 
W punkcie tym głosu nie zabierano .
Do punktu 15 porządku obrad :
W punkcie tym głosu nie zabierano  .
Do punktu 16 porządku obrad :
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  dokonał  zamknięcia  obrad XLI
Sesji Rady Gminy Szczutowo. 
Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokółowała : 

Celina Szczepańska                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                          Zbigniew Kopciński 


