
Or. 0002.8 . 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 XLIII/ 2014
  Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 13 listopada   2014 roku .

            Protokół zawiera : 

      1.     Uchwałę Nr XLIII/ 269/2014 w sprawie przyjęcia„Rocznego programu współpracy   Gminy
                  Szczutowo na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których  mowa
                  w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

            publicznego i o wolontariacie.  
2.      Uchwałę Nr XLIII/270/2014 zmieniająca Uchwałę budżetową Nr
            XXXVI/237/2014 na rok 2014.
3.       Uchwałę Nr XLIII/271/2014  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
            celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań  inwestycyjnych .
4.       Uchwałę  Nr XLIII/272/2014 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od 
            nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku . 
5.       Uchwałę Nr XLIII/273/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
            podatku rolnego na 2015 rok . 
6.         Uchwałę Nr  XLIII/274/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie 
            ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2015 rok . 
7.         Uchwałę Nr XLIII/275/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z  urządzeń
            wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo za 2015 rok . 
8.       Uchwałę Nr XLIII/276/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniego  Planu
            Inwestycyjnego  Gminy Szczutowo na lata 2014-2020. 

        



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

odbytej w dniu 13 listopada    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.            12:45 
                                                              Stan radnych                                -   15
                                                              Obecnych                                     -   13
                                                              Procent frekwencji                       -   87

 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  XLI i XLII 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 stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo za rok
     2013/2014.   
8.  Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za ro

           2013 .
9.  Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo na 2015 rok z
     organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3      
     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o   
     wolontariacie.    
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową  Nr XXXVI/237/2014  na
       rok 2014 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
      celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych . 
12. Uchwalenie wysokości podatków, opłat lokalnych i zwolnień podatkowych  na
      2015 rok : 
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia  stawek podatku od nieruchomości oraz
     zwolnień od tego podatku ;
2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków



      transportowych ; 
3) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
     podatku rolnego na 2015 rok ; 
4) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów
     wymiaru podatku leśnego na 2015 rok ; 
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie
     ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2015 rok ;
6) Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń
     wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2015 rok . 
 13.   Rozpatrzenie uchwalenia na rok 2015 wysokości : 
       1) Opłaty targowej na terenie gminy ;
       2) Opłaty od posiadania psów; 
       3)  Inkasa dla sołtysów . 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
      Gminy Szczutowo na lata 2014-2020.
15.  Wolne wnioski. 

     16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     17 . Zakończenie obrad XLIII  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

P r z e b i e g : 

Do punktu 1 porządku obrad : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński uchwalenie porządku obrad   poddał
pod głosowanie Rady . 
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” głosowało 15 radnych.
„Przeciw” - 0. 
Wstrzymało się od głosu – 0. 
 Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy . 
Do punktu 3 porządku obrad :

Protokóły z XLI i XLII 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  protokołów z XLI i XLII Sesji .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 13 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” – 0 . 



„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokoły z XLI i XLII   Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Do punktu 4 porządku obrad :

Sprawozdanie z  wykonania uchwał  Rady i  działalności  między sesjami przedstawił
Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski.
Między innymi poinformował :  Inwestycje ze środków funduszu sołeckiego zostały
zrealizowane  ,  spłynęły  już   wszystkie   faktury.   Prace  na  drodze  w Szczechowie
(  inwestycja  powiatowa  wspólnie  z  gminą)  są  na  ukończeniu  .  Podpisane  zostały
umowy na realizację zadań inwestycyjnych na hydroforni w Gójsku i w Szczutowie
(dotacja zewnętrzna na  ok. 1 mln. zł ). Budowa przydomowych oczyszczalni zostanie
rozpoczęta  w  tym  tygodniu  w  miejscowości  Grądy  .  W  przypadku  gdy  warunki
pogodowe  pozwolą  oczyszczalnie  przydomowe   w  b.r.  zostaną  zakończone.
Rozstrzygnięty  został  przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół  (cena  paliwa
niższa jak w ubiegłym roku) oraz wykonanie placów zabaw przy szkołach . Termin
wykonania  placów  zabaw  15  grudnia  2014  r.  Następnie  w  celu  zdemontowania
informacji  pojawiających  się  w  kampanii  wyborczej  poinformował  ,  że  budynki
ośrodków  zdrowia  nie  zostały  sprzedane  .  Budynku  ośrodków  zdrowia  zostały
zmodernizowane  i  przystosowane  do  ustawowych  wymogów   ze  środków
budżetowych , a nawet został zaciągnięty na ten cel kredyt . Następnie decyzją Rady
Gminy  budynki  zostały  wydzierżawione   na  okres  15 lat  za  kwotę  100  zł  +  VAT
rocznie  Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Gójsku
przekwalifikowanemu  z  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  .  Od  NZOZ  do
budżetu  gminy  wpływa  dzierżawa  oraz  wszystkie  podatki  wynoszące  ok.1.800  zł
rocznie  .  Dyrektor  placówki  ponosi  również  wszystkie  wydatki  związane  z
utrzymaniem ośrodków  zdrowia  .  Decyzja  Rady  Gminy  i  jego  była  podyktowana
zapewnieniem opieki zdrowotnej mieszkańców naszej gminy . Uważa, że na terenie
gminy powinny funkcjonować   dwa ośrodki zdrowia .Wcześniej  z budżetu gminy,
gmina zakupywała opał oraz umarzała podatki , w tej chwili nie jest to stosowane . 
– Pani Lewandowska Maria – Dyrektor NZOZ „Nasza przychodnia”  w Gójsku –
poinformowała , że na terenie Gminy Szczutowo pracuje od 23 lat jako lekarz oraz
pełni  funkcje  Dyrektora  NZOZ  w  Gójsku  .  Natomiast  w  Ośrodku  Zdrowia  w
Szczutowie  lekarzem  jest  od  18  lat  Pani  Alicja  Zajączkowska  .  Podkreśliła,  że
współpraca  z  Radą  Gminy  oraz  Wójtem obecnie  jak  i  w  przeszłości  układała  się
właściwie,  zawsze  pomagano  w  realizowaniu  zapewnienia  opieki  zwrotnej
społeczeństwu  gminy.  Nowa  ustawa  o  działalności  leczniczej  zobowiązywała  do
przekształcenia  z  SP  ZOZ  w  NZOZ  .  Po  dokonaniu  przekształcenia  nie  zostały
zwiększone środki na  jednego pacjenta  z Narodowego Funduszu ( 8 zł na pacjenta) .
Wiadomo,  że mieszkańców gminy jest  coraz mniej  ,  a  więc zmniejsza się również
liczba pacjentów ,  dzieci  .  Stwierdzić można ,  że  środków finansowych  mniej  ,  a
obowiązków więcej . Wysokie  koszty generuje DPS . Do budżetu gminy płacona jest
dzierżawa,  podatki  ,  chociaż  wysokość  czynszu  dzierżawnego  płaconego  przez
ościenne ośrodki zdrowia wynoszą przysłowiową złotówkę . Pomimo mniejszej ilości
środków, pacjentom zlecane są konieczne badania . Funkcjonowanie dwóch ośrodków
zdrowia  oraz  praca  dwóch  lekarzy  pozwala  na  wzajemne  uzupełnianie  się  .  Po



modernizacji  ośrodków zdrowia , z wcześniej zaoszczędzonych środków można było
wyposażyć ośrodki  w nowy sprzęt medyczny, meble i urządzenia biurowe . Uważa, że
opieka zdrowotna jest właściwa i wszystko jest robione z myślą o  pacjentach . Myśli,
że nie ma znaczenia jak się nazywa zakład,  ważne jest aby dobrze funkcjonał .
– Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew Kopciński  –  uważa,  że  Rada  podjęła
właściwą decyzję , która również nie została zakwestionowana przez organ nadzoru
jako niezgodna z prawem . Radni kierowali się dobrem społeczeństwa w zapewnieniu
opieki zdrowotnej .  
Radni przyjęli informację przedstawioną przez Wójta Gminy bez uwag .  
Do punktu 5 porządku obrad : 

Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – przedstawił informację o działalności
Urzędu Gminy w okresie od ostatniej sesji , od 18 września 2014 r. . Poinformował
między innymi :  W m-cu wrześniu b. r. zakończono wydawanie decyzji w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego, a m-cu październiku zostały wypłacone środki . Urząd
Gminy  jest  zobowiązany  zgodnie  Kodeksem  Wyborczym   do  obsługi  technicznej
wyborów i w związku z tym wykonywał różne czynności. W dniu 25 września 2014 r.
odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  GKW  w  Szczutowie,  na  którym  komisja
ukonstytuowała  się  oraz  zostały  przedstawione  jej  zadania  .  Później  przy  pomocy
systemu  informatycznego  dokonano  rejestracji  kandydatów  na  radnych  i  wójta.
Zostały również wygenerowane obwieszczenia kandydatów oraz ustalono wzór kart do
głosowania . 30 października 2014 r. po raz kolejny wspólnie z Agencją Modernizacji i
Restrukturyzacji Rolnictwa w Sierpcu zostało zorganizowane spotkanie z rolnikami na
temat  dopłat  bezpośrednich  .  W  spotkaniu  uczestniczyło  37  rolników  .  Agencja
zapewnia się będą organizowane kolejne spotkania . Złożony został wniosek do PUP w
Sierpcu  o skierowanie na staż   osób spośród bezrobotnych z terenu naszej gminy.
Skierowanych zostało 5 osób, które od 1 listopada zostały zatrudnione . Z sześcioma
osobami mamy zawarte umowy o pracę na okres 1 m-ca ,  tak wynikało z umowy
zawartej z PUP .Zakończyły prace osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych ,
obecnie pracuje jeszcze 2 bezrobotnych zatrudnionych w ramach dodatkowego naboru.
Pracownicy  UG  uczestniczyli  w  pracach  rozgraniczeniowych  drogi  Maluszyn  –
Modrzewie  .  Nastąpiło  wznowienie  granic,  słupki  graniczne  zostały  wkopane  .
Odbyły się I  posiedzenia OKW , na  którym się ukonstytuowały. W związku   ze
zgłoszoną  duża ilością kandydatów  składy obwodowych komisji zostały ustalone w
wyniku przeprowadzonego losowania,  4 listopada 2014 r. zostały przeszkolone , w
dniu  jutrzejszym  będą  przyjmowały  materiały  wyborcze,  a  w  dniu  16  listopada
przeprowadzą  głosowanie.  Realizowane  były   sprawy  związane  z  wydawaniem
pełnomocnictw  do  głosowania,  dopisywaniem  osób  do  rejestru  wyborców.
Poinformował również o wdrażaniu  programu „Źródło”, jest to aplikacja do obsługi
rejestru wyborców, dowodów osobistych i stanu cywilnego . Podsumowując zapewnił
o realizacji  działań Urzędu Gminy skierowanych na sprawną obsługę mieszkańców.
Podziękował  za  współpracę  w  obecnej  kadencji  radnym ,  sołtysom,  kierownikom
jednostek pomocniczych .    

Do punktu 6 porządku obrad : 

- radny – Pan Zbigniew Szlomkowski – w związku z kończąca się  kadencją 2010-



2014 podziękował za współpracę . Zwrócił się z pytaniem  do Wójta Gminy jak ocenia
Radę  obecnej  kadencji,  czy  radnych   działania  były  skuteczne  i  czy  widziałby
obecnych radnych w składzie przyszłej Rady ?

- Wójt Gminy – Pan Twardowski Andrzej – początki były trudne , były przyjemne jak
nie  przyjemne   sprawy.  Współpraca  układała  się  dobrze  .  Życzył  kandydującym
radnym , zwycięstwa, a pozostałym  podziękował za współpracę. Słowa podziękowań
skierował również do sołtysów, pracowników urzędu oceniając ich pracę na wysokim
poziomie. Podkreślił, że praca wójta  jest służbą i wiąże się wytrwałą pracą  na rzecz
społeczeństwa niezależnie od wysokości wynagrodzenia . 

- Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński  – poinformował ,  ze w sprawa
klubu sportowego „Błękitni” , którego kontrolą zajmowała się powołana komisja przez
wójta prokurator , urząd skarbowy   zakończyła się  i nie było podstaw do ukarania.
Rzecznik  dyscypliny  budżetowej  finansów  publicznych   nie  zastosował  kary  za
naruszenie dyscypliny jaką jest:  upomnienie , nagana ,  kara pieniężna  pieniężnej ,
więc nie jest prawdziwa  informacja, że wójt poprzedniej kadencji  został ukarany .
Wskazano  jedynie na brak należytej staranności w wykonywaniu obowiązków.

- Wójt Gminy -  Prezes Klubu , który przedkładał dokumenty nie jest winny tylko
pracownicy UG , którzy je przyjmowali  i  akceptowali .Obieg dokumentów nie był
wykonywany właściwie ,  brakowało pieczęci  wpływu na dokumentach,  fakturach .
Nadzór nie był realizowany . Proponował zakończenie dyskusji na ten temat . 

 Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński zarządził 5 minutową przerwę w
obrad . 

Po  wznowieniu  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady   przystąpiono  do  realizacji
kolejnych punktów .

Do punktu 7 porządku obrad :  

Radni  nie  życzyli  sobie  odczytywania  informacji   o  wynikach  oświadczeń
majątkowych  :  Wojewody  Mazowieckiego,  Urzędu  Skarbowego  w  Sierpcu,
Przewodniczącego Rady Gminy Szczutowo, Wójta Gminy Szczutowo. 
Informacje stanowią załączniki do protokołu . 
Przewodniczący  Rady  –  Zbigniew  Kopciński  przyjęcie  informacji  poddał  pod
głosowanie .
„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Informacje zostały przyjęte bez uwag . 
Do punktu 8 porządku obrad: 
Radni  nie  wnieśli  uwag  do  otrzymanej  informacji  o  stanie  realizacji  zadań
oświatowych Gminy Szczutowo za rok 2013/2014.

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

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



„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych . 

„Przeciw” - 0. 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada jednogłośnie przyjęła informację .

Do punktu 9 porządku obrad : 

Nie wniesiono uwag do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo
na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami o których mowa w art.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały  w
sprawie  przyjęcia  programu  ,  a  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 radnych . 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/269  w sprawie przyjęcia „ Rocznego
programu  współpracy  Gminy  Szczutowo  na  20145k  z  organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 10 porządku obrad : 
Projekt zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2014  Skarbnik Gminy – Pani
Hanna Domagalska omówiła na posiedzeniach Komisji . 

Radni  nie wnieśli uwag do proponowanych zmian. 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały,  a
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  XLIII/270/2014    zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr XXXVI/237/2014 na rok 2014 . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 11 porządku obrad : 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi  Sierpeckiemu  na  realizację  żądań  inwestycyjnych   odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny . 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały .



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

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 

„Za” podjęciem uchwały glosowało 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XLIII/271/2014  w  sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Sierpeckiemu  na
realizację zadań inwestycyjnych . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .  

Do punktu 12 ,1) porządku obrad : 

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały
zawierający  proponowane wysokości stawek podatku od nieruchomości   i zwolnienia
zaopiniowane przez wszystkie Komisje Rady Gminy. 
Uwag nie zgłoszono. 

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 radny. 

 Rada  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr XLII/272/2014   w  sprawie  określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 , 2)  porządku obrad:

W związku z opinią  wszystkich Komisji Rady o pozostawieniu stawek podatku  od
środków transportowych w roku 2015 na poziomie roku 2014 Przewodniczący Rady –
Pan Zbigniew Kopciński – poddał pod głosowanie powyższa opinię  .

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu - 13 radnych .

„Za”  głosowało – 13 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada  jednogłośnie  zadecydowała  o  pozostawieniu  stawek  podatku  od  środków
transportowych  na  2015  r.   w  wysokości  roku  2014  .  Wobec  powyższego  nie
zachodziła  potrzeba  podjęcia  uchwały  .  Projekt  uchwały  w  tej  sprawie  stanowi
załącznik do protokółu . 



Do punktu 12, 3)  porządku obrad : 

Przewodniczący Rady poinformował,  że wszystkie Komisje zaopiniowały obniżenie
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty
46 zł / 1 dt. W związku z tym  Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzystof Ratuszny
odczytał  projekt  uchwały  w  tej  sprawie.  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 radnych . 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/ 273/2014 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 12 , 4) porządku obrad :
W związku  z  opinią  wszystkich  Komisji  w  sprawie  nie  obniżenia  ceny  sprzedaży
drewna  do  celów  wymiaru  podatku  leśnego  ogłoszonej  w  Komunikacie  Prezesa
Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie średniej
ceny  sprzedaży  drewna,  obliczonej  według  średniej  ceny  drewna  uzyskanej  przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.  (M.P. z 2014 r.,  poz.955 z dnia 28
października 2043 r.)  w kwocie 188,85  zł  za  1 m  ³,  Przewodniczący Rady – Pan
Zbigniew Kopciński wniosek o nie obniżaniu tej ceny poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” nie obniżaniem ceny głosowało  -13 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
Rada  jednogłośnie    postanowiła,  że  cena  sprzedażny  drewna  do  celów  wymiaru
podatku leśnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego
z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej
według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
(M.P. z 2014 r., poz.955 z dnia 28  października 2014 r.) w kwocie 188,85  zł za 
1 m ³stanowić będzie podstawę do obliczania podatku leśnego w 2015 roku . 
Do punktu 12, 5) porządku obrad :
Wobec  braku  uwag  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  –  Pan  Krzysztof
Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i
oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2015. Przewodniczący Rady –
Pan Zbigniew Kopciński poddał pod głosowanie.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymał się od głosu” -1.
Rada  większością  głosów   podjęła  Uchwałę  Nr  XLIII/274/2014  w  sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i  oczyszczanie  ścieków  na  terenie  Gminy
Szczutowo na 2015.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 12 , 6 ) porządku obrad :  
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Krzysztof  Ratuszny  odczytał  projekt  uchwały  w
sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy
Szczutowo na 2015 rok, zawierający stawkę zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy
w  wysokości  2,10   zł  netto  za  1  m³ pobranej  wody  plus  należny  podatek  VAT.
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  –  projekt  uchwały  poddał  pod
głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych. 
„Przeciw”- 0.
„Wstrzymał się od głosu – 0 . 
Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr  XLIII/275/2014 w sprawie zatwierdzenia
taryf za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2015
rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 13 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady  – Pan Krzysztof Ratuszny  odczytał   propozycję Wójta
Gminy – Pana Andrzeja Twardowskiego w sprawie :
-pozostawienia inkasa dla inkasentów ( sołtysów ) należności pieniężnych pobieranych
w formie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na poziomie roku bieżącego –
10 % od zainkasowanych kwot, 
-nie wprowadzania opłaty od posiadania psa,
- pozostawienia dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 10 zł i inkasa za jej pobór
na poziomie 15 % . 
Pismo Wójta Gminy w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. 
Wobec  tego,  że  opinie  Komisji  Rady  są  zbieżne  ze  stanowiskiem  Wójta,
Przewodniczący Rady w/w propozycje poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
 Rada Gminy jednogłośnie  postanowiła: pozostawić inkaso dla inkasentów (sołtysów)
należności  pieniężnych  pobieranych  w  formie  podatku  rolnego,  leśnego,  od
nieruchomości  na poziomie  roku bieżącego -10 % od zainkasowanych kwot  ;   nie
wprowadzać opłaty od posiadania psa ; pozostawić dzienną stawkę opłaty targowej w
kwocie 10 zł i inkasa za jej pobór na poziomie 15 % .
Do punktu 14 porządku obrad :
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Ratuszny przedstawił projekt uchwały w
sprawie  uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Szczutowo na lata
2014-2020  .Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński
projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 13 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 13 radnych .
„Przeciw”- 0 . 



„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
Rada  Gminy  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XLIII/276/2014  w  sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Szczutowo na lata 2014-
2020 .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 15 porządku obrad : 
W  punkcie  tym  przewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Kopciński  podziękował
wszystkim  za  współpracę  ,  a  kandydującym  życzył   wygranej  w  wyborach
samorządowych w dniu 16 listopada 2015 r. . 
Do punktu 16 porządku obrad : 
W punkcie tym głosu nie zabierano . 
Do punktu 17 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kopciński dokonał zamknięcia obrad XLIII 
Sesji Rady Gminy Szczutowo . 

 Protokołowała :                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                                                            
Celina Szczepańska                                                                  Zbigniew Kopciński


