
Or. 0002.1.2015 

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 IV /2015 
IV Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 26 stycznia  2015 roku .

Protokół zawiera :

1. Uchwała  Nr  IV/10/2015  w  sprawie   przyjęcia  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok .  

2. Uchwała  Nr  IV/11/2015   w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.  . 

3. Uchwała  Nr  IV/12/2015  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXIV/180/2012
Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia
zasad,  na  jakich  przewodniczącemu  organu  wykonawczemu  jednostki
pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia wysokości tej diety. 

4. Uchwała Nr IV/13/2015 w sprawie nadania ulic w miejscowości Szczutowo
gm. Szczutowo . 

5. Uchwała  Nr  IV/14/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji
Rady Gminy Szczutowo na 2015 rok .  



P R O T O K O Ł    N r IV/2015  
Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu 26 stycznia  2015 roku .
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył : Przewodniczący Rady – Pan  Dariusz Pilarski .
                          
Protokołowała : Celina Szczepańska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy .

                                                              Sesję rozpoczęto o godz. 10:02
                                                              a zakończono     o godz.  11:50  
                                                              Stan radnych   - 15
                                                              Obecnych        - 15
                                                              Procent frekwencji – 100

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

Uchwalony porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

     2.  Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 
3.  Przyjęcie protokółu  III Sesji Rady Gminy.
4.  Sprawozdanie Wójta  Gminy z  działalności między sesjami.
5.  Informacja Sekretarza Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie między

sesjami. 
6. Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych .
7.  Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok .
8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych na 2015 rok .
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady
      Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad, na
      jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie
      przysługiwała dieta, oraz ustalenia wysokości tej diety.
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulic w miejscowości Szczutowo gm.    
      Szczutowo . 
11. Informacja dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
      poszczególnych  stopniach  awansu zawodowego za 2014 rok .    
12. Zatwierdzenie  planów pracy Komisji  Rady Gminy na 2015 r. 
13. Wolne wnioski. 

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



P R Z E B I E G : 
Do punktu 1 porządku obrad : 
Pan Dariusz Pilarski  - dokonał otwarcia IV Sesji Rady Gminy Szczutowo .
Przywitał przybyłych zaproszonych gości oraz radnych . 
Na podstawie listy obecności stwierdził , że obrady IV  Sesji są prawomocne .
Do punktu 2 porządku obrad : 
Do proponowanego porządku obrad IV  Sesji zgłoszono propozycję zmiany : 
– Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  – wnioskował  o wykreślenie z
porządku obrad pkt 7 „Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo
na lata 2015-2023” , pkt 8 „Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok „ Uzasadniając
tym,  że  zgodnie  z  pismem Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie  Zespół
Zamiejscowy  w Płocku  z  dnia  9.01.2015  r.  skierowanym do  Skarbników Gmin  ,
jednostki,  które  będą  uchwalać  budżet  pod  dniu  1  stycznia  2015  roku  winny
uwzględnić  na  etapie  podejmowania  uchwały  budżetowej  zmiany  wynikające  z
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej
kwalifikacji  dochodów,  wydatków,  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych opublikowanych  w Dz.U. 2014.1952.  Projekt
budżetu nie uwzględnia zmian wynikających z rozporządzenia .
– Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska   –  opinia  RIO jest  taka,  że  w
przypadku gdy nie zostanie  to uwzględnione samorządy winny w terminie 3 m-cy
dostosować do przepisów rozporządzenia,  może jedynie być to zaznaczone w opinii
RIO , taka informację uzyskała od inspektora RIO. Przypomniała, że budżet powinien
zostać uchwalony w terminie do końca  stycznia , w przeciwnym  przypadku zostanie
uchwalony przez RIO . 
-  Pan  Juliusz   Gorzkoś-  Wicestarosta  Sierpecki  –  jest  to  autonomiczna  sprawa
samorządu .  Dokonana została  zmiana klasyfikacji  dot.  osób niepełnosprawnych .
Subwencje na dzieci niepełnosprawne muszą być wydatkowane wyłącznie na ten cel .
Do Skarbników zostały przez RIO wystosowane pisma , w których  informuje się , że
rozporządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1  stycznia   2015  r.  i  te  gminy  ,  które
uchwalają budżet winny uwzględnić. Natomiast gminy, które uchwaliły budżet w m-cu
grudniu ubiegłego roku w terminie do końca marca powinny dostosować do przepisów
rozporządzenia . Przewodniczący Rady wskazał nieprawidłowości , a do decyzji Rady
Gminy należy uchwalenie budżetu, nic się nie stanie jak Rada w tym momencie nie
uchwali budżetu . 
-  Sekretarz  Gminy  –  Pan Bogdan Kaczorowski  –  ustawa  o  finansach publicznych
nakłada na samorząd obowiązek  podjęcia uchwały budżetowej  przed rozpoczęciem
roku budżetowego, a  w szczególnie  uzasadnionych przypadkach – nie później niż do
dnia  31  stycznia  roku  budżetowego  .  W  przypadku  niepodjęcia  uchwały  w  tym
terminie  ,  regionalna  izba  obrachunkowa  w  terminie  do  końca  lutego  roku
budżetowego,  ustala  budżet  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  zadań
własnych oraz zadań zleconych . Nie uwzględnienie nowych przepisów zawartych w
rozporządzeniu  nie  stanowi  przeszkody  w  uchwaleniu  budżetu,  na  kolejnej  sesji
można dokonać zmian . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Pilarski  Dariusz  zarządził  15  minutowa  przerwę  w
obradach .



Po wznowieniu obrad po przerwie głos zabrał Pan Paprocki Tomasz , który zgłosił
wniosek  o  wykreślenie  pkt  12  „Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
XXIV/180/2012  Rady Gminy  Szczutowo  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie
ustanowienia zasad,  na  jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej  będzie przysługiwała  dieta,  oraz  ustalenia  wysokości  tej  diety”  ,  ze
względu na to, że nie wiadoma kto jest wnioskodawcą projektu uchwały oraz brakuje
uzasadnienia . 
– Pani  Teresa   Domagalska  –  Prezes  Oddziału  Powiatowego  ZNP w  Sierpcu
poinformowała,  że  projekt   uchwały  w sprawie  uchwalenia  zmian  w Regulaminie
wynagrodzenia  nauczycieli   zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Szczutowo  i  przyjęcia  jednolitego  tekstu  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli
zatrudnionych w publicznych szkołach  prowadzonych przez  Gminę  Szczutowo nie
został zaopiniowany przez ZNP i powinien zostać zdjęty z porządku obrad dzisiejszej
sesji . 
Następnie  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  –  poddał  pod  głosowanie
Rady wnioski dot. zmiany w porządku obrad IV Sesji :
1.Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” zdjęciem pkt 7 głosowało  - 14 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 1 radny . 
Bezwzględną większością głosów Rada wykreśliła z porządku obrad pk 7 „Przyjęcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2015-2023”.
2. Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .  
„Za”  zdjęciem z porządku obrad pkt  8  „Uchwalenie  budżetu  gminy  na  2015 rok”
głosowało – 13 radnych .
„Przeciw”- 1 radny . 
„Wstrzymało się  - 1 radny . 
Bezwzględna  większością  głosów  Rada  wykreśliła  z  porządku  obrad  pkt  8
„Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok”.
3.Wobec  braku  opinii  dot.  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Regulaminie
wynagradzania  nauczycieli  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Szczutowo
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad pkt 11 .
 Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za” zdjęciem z porządku obrad pkt 11  „ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
zmian  w  Regulaminie  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach
prowadzonych  przez  Gminę  Szczutowo  i  przyjęcia  jednolitego  tekstu  Regulaminu
wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  publicznych  szkołach  prowadzonych
przez Gminę Szczutowo” głosowało – 12 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się” - 3 radnych . 
Bezwzględna większością głosów Rada wykreśliła z porządku obrad pkt 11”Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Szczutowo  i  przyjęcia
jednolitego  tekstu  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w
publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo. 



4. Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu  15 radnych  .
„Za”  zdjęciem  z  porządku  obrad   pkt  12  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany
Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady  Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie  ustanowienia  zasad,  na  jakich  przewodniczącemu  organu  wykonawczego
jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta, oraz ustalenia wysokości tej diety”
głosowało 3 radnych.
„Przeciw” - 12 radnych .
Wstrzymało się od głosu - 0 .  
Bezwzględną  większością  głosów Rada  zadecydowała  o  nie  wykreśleniu  pkt  12  z
porządku obrad . 
5. Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” zdjęciem i porządku obrad punktu 17 „ Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Szczutowo”   wprowadzonego na wniosek Wójta Gminy na podstawie art. 20 
ustęp  5 ustawy o samorządzie gminnym -głosowało 14 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się „ - 1 radny . 
Bezwzględna większością głosów Rada zadecydowała o wykreśleniu z porządku obrad
pkt 17 . 
Następnie  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  głosowanie
porządek obrad po dokonaniu zmian. 
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych .
„Przeciw” - 0 
„Wstrzymało się od głosowania”- 2 . 
Bezwzględną większością głosów Rada przyjęła porządek obrad IV Sesji Rady Gminy.
Do punktu 3 porządku obrad : 
Protokół z  III  Sesji Rady Gminy Szczutowo był wyłożony do wglądu w Biurze Rady
w okresie między sesjami i na sali posiedzeń przed sesją  . 
Radni nie zgłosili uwag . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski   poddał  pod  głosowanie  przyjęcie
protokołu z III Sesji Rady Gminy Szczutowo. 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” przyjęciem protokołu głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw”     -   0. 
„Wstrzymało się od głosu”   - 0. 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z III  Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad :
Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności między sesjami , poinformował ,że
rozpoczęto wybory sołtysów na terenie Gminy Szczutowo na kadencje 2015-2019 oraz
zebrania sprawozdawcze w poszczególnych OSP . Przygotowywana jest dokumentacja
odnośnie  budowy  przydomowych  oczyszczalni  w  miejscowości  Grabal,  a  także
wniosek  o  dofinansowanie  budowy  drogi  Wola  Stara  –  Dziki  Bór  .  Uświadomił
radnych  że wnioski muszą zostać złożone do 31 stycznia 2015 r. zarówno do WFOŚ
jak i Urzędu Marszałkowskiego .  



Do punktu 5 porządku obrad : 
Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy między sesjami złożył Sekretarz Gminy –
Pan  Bogdan  Kaczorowski  .  Poinformował,  że  został  złożony  wniosek  do  PUP  o
odbycie stażu w UG dla 5 bezrobotnych w terminie  od 9 lutego do 8 sierpnia 2015 r. .
Wniosek  został  rozpatrzony  pozytywnie  .  W  ten  sposób  umożliwia  się  start
szczególnie osobom młodym  .  Odbyło się spotkanie z Prezesem Międzynarodowy
Instytut Outsourcingu w   Elblągu. W terminie do końca marca odbędzie się 10 takich
spotkań . Będziemy wdrażali normy iso 2701 bez certyfikacji standaryzujące systemy
zarządzania dokumentacji i bezpieczeństwem informacji .Wymagane jest sporządzenie
inwentaryzacji  stanu  istniejącego  i  wskazania  do  jakiego   powinniśmy  dążyć.
Prowadzi się kilka postępowań administracyjnych o wymeldowanie , zauważalne jest
zwiększenie wpływu wniosków o wymeldowanie .O 1 lutego b.r. będą przyjmowane
wnioski  o  zwrot  części  podatku akcyzowego zawartego w cenie  paliwa rolniczego
wykorzystywanego do produkcji rolnej  .Wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w
Urzędzie Skarbowym w Sierpcu w sprawie badania oświadczeń majątkowych . Radni
składali już oświadczenia w związku o objęciem funkcji oraz do 30 kwietnia b.r. są
zobowiązani złożyć następne wraz z PIT . Pracownicy US wskazywali na najczęściej
występujące  nieprawidłowości  .  Urząd  Skarbowy  posiada  różne  źródła  informacji,
które  pomagają  im  porównywanie  tych  danych  .  Prosili,  aby  było  jak  najmniej
błędów . W przypadku gdyby radni sobie życzyli to można zorganizować spotkanie, na
którym  i przekaże  szczegółowo pozyskane informacje . Z doświadczenia wynika, że
lepiej  pilnować tych sprawa, ponieważ nie wykazanie wszystkich elementów może
spowodować przekazanie do kontroli skarbowej . 
Do punktu 6 porządku obrad : 
W punkcie tym Pan Damian Tłuchowski poinformował, że w dniu 22 stycznia 2015 r.
został powołany klub radnych pod nazwą”Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego”.
Na przewodniczącego Klubu wybrano  Damiana Tłuchowskiego . Członkami klubu
są :  Dariusz Pilarski , Rochnowska Wiesława, Brodziński Janusz, Orzyńska Janina,
Maśka  Adam,  Czajkowski  Andrzej  ,  Kowalski  Marek  .   Zaprosił  również  do
uczestnictwa w klubie pozostałych radnych , którzy chcą działać dla dobra gminy . 
Interpelacje złożyli : 
-Pan Tomasz  Paprocki  –  wniosek dot.  zmiany  treści  paragrafu  2  ust.1  uchwały  w
sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXIV/180.2012  Rady  Gminy  Szczutowo  z  dnia
28.12.2012  r.  o  ustanowieniu  zasad  na  jakich  przewodniczącemu  organu
wykonawczego  jednostki  pomocniczej  (sołtysowi)  będzie  przysługiwała  dieta  oraz
ustalenia wysokości tej diety , proponując ustalenie wysokości diety zryczałtowanej w
kwocie 200 zł miesięcznie bez względu na ilość organizowanych w danym miesiącu
posiedzeń Rady  Gminy,  komisji  i  narad  sołtysów .  Wniosek  stanowi  załącznik  do
protokołu . 
Dalej  zgłosił  wniosek  dot.  zmiany  uchwały  Nr  XXXV/235/2013  Rady  Gminy
Szczutowo z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  ustalenia  stawki  tej  opłaty  .
Proponował powołanie zespołu w skład , którego weszli by również radni . Zadaniem
zespołu  byłoby  przeanalizowanie  systemu  usuwania  odpadów  komunalnych  i
pobierania  opłat  i  zaproponowania  metod  obliczania  wysokości  opłat  w  celu



zbilansowania dochodów i wydatków z tego tytułu. 
Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 
-Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  zgłoszone  w/w  wnioski  przez  Pana
Paprockiego  będą  rozpatrzone na następnej sesji . 
-radny - Pan Szlomkowski Zbigniew – korzystając z obecności Wicestarosty prosił o
zimowe utrzymanie przejezdności dróg powiatowych Stara Wola – Łukomie oraz w
Mierzęcinie.  Obecnie   zwrócenie  szczególnej  uwagi  na   likwidację   gołoledzi  na
zakrętach w tych miejscowościach .
Do punktu 7 porządku obrad:  
Do  projektu   Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2015  rok  nie
wniesiono uwag .
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt uchwały,
a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/10/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Do  projektu  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2015 uwagę wniósł radny – Pan Tomasz Paprocki wnioskował o
zawarcie w ostatnim punkcie projektu programu sankcji z tytułu absencji w pracach
Komisji , podobnie jak było w ubiegłorocznym programie . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan Dariusz  Pilarski  wniosek  ten  poddał  pod głosowanie
Rady . 
„Za” wnioskiem głosował  – 1 radny.
„Przeciw” - 9 radnych . 
„Wstrzymało się „ - 5 radnych . 
Wniosek został odrzucony . 
Wobec braku innych uwag Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski
odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski   poddał pod
głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 1 radny. 
Większością  głosów Rada podjęła  Uchwałę  Nr IV/11 /2015 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski zarządził 5 minutowa przerwę . 
Po wznowieniu obrad po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad . 



Do punktu 9 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady  –  Pan Pilarski  Dariusz  – poinformował,  że  projekt  uchwały
zawiera zmianę polegająca na zaniechaniu  potrąceń z  diety za każdą nieobecność
sołtysa w obradach sesji,  posiedzeniach ,  projekt  uchwały nie  zawiera zwiększenia
kwoty diety .
– Pani Sokołowska Edyta – były sołtys wsi  Blizno – uważa, że w  przypadku
braku sankcji z tytułu absencji  w sesjach, sołtysi nie będą  w nich uczestniczyć i nie
przekażą mieszkańcom   wiele ważnych informacji  .
– Pan Paprocki Tomasz – projekt uchwały nie zawiera uzasadnienia i  na jakiej
zasadzie został przygotowany . 
– Przewodniczący Rady – projekt został przygotowany w trosce o sołtysów , aby
nie tracili z wysokości  z miesięcznej diety za nieobecności na sesji . 
– Pan Bukowski Bartłomiej – dieta przysługująca sołtysom jest nie tylko za udział
w sesjach ale  za  wykonywanie zadań należących  do  obowiązków sołtysa  między
sesjami . 
– Padały  głosy  innych  sołtysów  o  zwiększenie  wysokości  diety  miesięcznej
zryczałtowanej 
– Pan  Zbigniew  Szlomkowski  -podejmując  uchwałę   zawierającą   sankcje  za
nieobecność  radni  kierowali  się  tym,  że  sołtysi  powinni  być  obecni  na  sesjach
ponieważ otrzymują rożne informacje, materiały dla mieszkańców .
Kończąc  dyskusję  Wiceprzewodniczący  Rady  Pana   Zbigniew  Szlomkowski  –
odczytał projekt uchwały , a Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15  radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych .
„Przeciw” - 1 radny.
„Wstrzymało się od głosu „ - 2 radnych .  
Zwykłą większości głosów Rada podjęła Uchwałę Nr IV/12/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie  ustanowienia  zasad,  na  jakich  przewodniczącemu  organu
wykonawczemu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia
wysokości diety .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 10 porządku obrad :
Projekt uchwały w sprawie nadania ulic w miejscowości Szczutowo gm. Szczutowo
odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . Przewodniczący
Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie Rady .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się”- 0. 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  IV/13/2015  w  sprawie  nadania  ulic  w
miejscowości Szczutowo gm. Szczutowo . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 



Do punktu 11 porządku obrad : 
W punkcie tym Rada  przyjęła bez uwag  sprawozdanie w sprawie wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2014
rok.
Informacja stanowi załącznik do protokołu .  
Do punktu 12 porządku obrad: 
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski przedstawił
projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  Rady  Gminy
Szczutowo na 2015 rok . 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Pilarski poddał pod
głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu – 1 radny . 
Rada  podjęła  Uchwałę  Nr  IV/14/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy
Komisji Rady Gminy Szczutowo na 2015 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 13 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali :
- Pani Zuzanna Bońkowska –Dyrektor ZSO w Gójsku – skoro zdjęto z porządku obrad
punkt dot. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli prosiła , aby znalazły się
w  nim  doraźne  zastępstwa  .  Brak  doraźnych  zastępstw  skutkuje  tym,  że  jeżeli
nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim, czy wyjeżdża służbowo występuje problem z
zabezpieczeniem bezpieczeństwa dzieci w czasie lekcji. W ramach oszczędności zapis
ten został 3 lata temu zdjęty , a oszczędzać na bezpieczeństwie dzieci nie można .
Dalej zgłosiła potrzebę doświetlenia terenu placu zabaw za  budynkiem szkoły. 
-Pan Rochnowska Wiesława – mieszkańcy zgłaszają potrzebę wydłużenia czasu pracy
w  Urzędzie  Gminy  w  Szczutowie  w  jednym  dniu    tygodnia,  w  celu  ułatwienia
załatwiania spraw pracującym .
-Pani Jolanta Rubinowska – interesowała się sprawą korektorów słonecznych i posiada
informacje , że od 2 lutego do 31 października 2015 r. WFOŚ otwiera nabór wniosków
na  ich  realizację   .  W  100  %  będą  finansowane  dla  jednostek  samorządu
terytorialnego  .  Gdyby  takie  kolektory  słoneczne  zostały  założone  na  budynkach
użyteczności publicznej ( szkoły , UG)  poczyniłoby to duże oszczędności w zakresie
płatności za ogrzewanie , za energię . Od wiosny do jesieni kolektory pozwalają na
ogrzewanie  wody  i  oświetlanie  budynków  w  nocy  bez  obciążania  budżetu  .
Proponowała , aby taki wniosek został złożony. 
- radny – Pan Szlomkowski Zbigniew – otrzymuje monity ustne , że radni zbyt mało z
siebie dają . Powinni nie tylko uczestniczyć w posiedzeniach Rady ale również być do
dyspozycji wyborców . Zacytował paragraf 70 Statut Gminy mówiący o obowiązkach
radnego  .  W  związku  z  tym,  wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  wyborców
postanowił  ustalić  dyżur,  który  bezie  pełnił  w Urzędzie  Gminy  w każdy  czwartek
tygodnia od 14 – 15 -tej . Prosił Inspektora Rady o podanie informacji  do publicznej
wiadomości  na  stronie   BIP  Urzędu  Gminy  w  Szczutowie  oraz  sołtysów  o



poinformowanie  mieszkańców  sołectw  .  Chcąc  uczestniczyć  w  życiu  społecznym
mieszkańców,  w  swoim  okręgu  wyborczym  będzie  uczestniczył  w  zebraniach
wiejskich zwołanym dla wyboru sołtysów i rad sołeckich .
-  Pani  Edyta  Sokołowska  -były  sołtys  wsi  Blizno –  nie  została  wybrana  sołtysem
pomimo,  że  pracę  sołtysa   wykonywała  właściwie,   została  zaskoczona  przez
mieszkańców .   Poruszyła problem dot. powiadamiania mieszkańców o zebraniach
wiejskich wyborczych , okólniki były celowo przetrzymywane i dopiero przed samym
zebraniem odnoszono  do sąsiada . Dzwonienie, namawianie mieszkańców aby na nią
nie głosować również nie było w porządku . Tyle się mówi o dogadywaniu niezależnie
czy  jest  się  członkiem PIS  czy  PSL .W przyszłości  prosiła  o  dokonanie  zmian  w
Statucie Sołectwa w ten sposób,  aby kandydaci na sołtysa byli zgłaszani wcześniej i
mieszkańcy idący na zebranie znali kandydatury.  
-  Pan  Juliusz  Gorzkoś  –  praca  sołtysa  oraz   osoba  zostaje  oceniona  w
demokratycznych wyborach . Nie było nic niezgodnego z procedurą .Każdy ma prawo
dzwonić do każdego,  nikt nikogo nie szantażował,  nie zmuszał  do uczestnictwa z
zebraniu. Wszystko się mieściło w zasadach demokratycznych . 
-  Pan  Bogdan  Kaczorowski  –  Sekretarz  Gminy  –  sprawę wyborów sołtysa  i  rady
sołeckiej reguluje bardzo precyzyjniej Statut Sołectwa uchwalony przez Radę Gminy .
Pani Sokołowska sugeruje dokonanie w Statucie modyfikacji,  aby przychodzący na
zebranie nie byli zaskakiwani. Zgodnie ze Statutem kandydata może zgłosić sąsiad,
również sam może się zgłosić .   Sprecyzowania  treści statutu w celu  umożliwienia
kandydatom  na  sołtysa  podobnie  jak  kandydatom  na  radnych  zgłoszenia
wcześniejszego może dokonać Rada Gminy zmieniając Statut Sołectwa . Odczytał ze
Statutu Sołectwa    zasady wyboru sołtysa . Uważa , że procedura podczas wyborów w
miejscowości Blizno została zachowana . 
-  Pan  Marek  Kowalski  –  pytał  dlaczego  w  ramach  współpracy  nie  został
powiadomiony o zebraniu wiejskim  w Bliznie . 
- Pani Edyta Sokołowska – przyznała, że było to niedopatrzenie .
-  Pan Szlomkowski  Zbigniew – uważa,  że  jest  możliwy inny przekaz informacji  i
jeżeli  okólniki  nie  docierają  można  wysław  SMS,  zadzwonić.  Zatrzymywanie
okólników jest to problem wszystkich wsi .
– Pan Tomasz Paprocki – apelował do mieszkańców wsi Gójsk oraz samorządu o
zajęcie  się  budynkiem  zlokalizowanym  naprzeciwko  szkoły  przeznaczonym  na
działalność  kulturalno  –  oświatową  .  W  przypadku  nie  użytkowania  budynek
zniszczeje .
Do punktu 14 porządek obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poinformował, że dwa wnioski które
wpłynęły  na   sesji  od  radnego Pana  Tomasza  Paprockiego  zostaną  rozpatrzone na
następnej sesji .
Do punktu 15 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady- Pan Dariusz Pilarski - poinformował, że w dniu 29 stycznia
2015 r.  o godz. 9 :30 zostanie zwołana V sesja Rada Gminy Szczutowo  . Porządkiem
obrad  sesji  będą  tematy,  które  w dniu  dzisiejszym zostały  wykreślone  z  porządku
obrad . Projekty uchwał dot. porządku obrad  radni otrzymali wraz z zawiadomieniami
na dzisiejszą sesję. Pisemne zawiadomienie z ustalonym porządkiem obrad  V sesji



zostanie rozdane radnym przed sesja . 
Wniosek  Przewodniczącego  Rady  dot.  zwołania  V sesji  radni   przyjęli  bez  słowa
sprzeciwu. 
Sekretarz  Gminy  –  Pan  Bogdan  Kaczorowski  –  prosił  o  spotkanie  po  sesji   z
przedstawicielami ZNP, Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Oświaty
aby dokonać korekty projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli i przygotowania
do poddania pod głosowanie Rady na sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. W przypadku ,
gdy uda się wypracować projekt regulaminu , który zadowoli wszystkich, należy mieć
świadomość, że przewodniczący nie prześle radnym nowego projektu uchwały. 
Zainteresowani wyrazili zgodę na spotkanie, natomiast  radni  nie wyrazili sprzeciwu
wobec nie otrzymania nowego projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
wynagradzania  . 
W związku z  wyczerpaniem porządku  Przewodniczący Rady  – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad IV Sesję Rady Gminy Szczutowo . 
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