
Or. 0002. 3. 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  VI / 2015
VI Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 24 marca  2015 roku .

 Protokół zawiera:

1. Uchwałę  Nr  VI/18/  2015  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej Gminy Szczutowo. 

2. Uchwałę Nr VI/19/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/2015 na
rok 2015.

3. Uchwałę  Nr  VI/20/2015  w  sprawie  ustalenia  stawek  zwrotu  kosztów
podróży służbowej radnego Rady Gminy . 

4. Uchwałę  Nr  VI/21/2015  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu
głosowania. 

5. Uchwałę Nr VI/22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy . 

6. Uchwałę Nr VI/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki . 

7. Uchwałę Nr VI/24/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  dla  Gminy
Szczutowo .

8. Uchwałę  Nr  VI/25/2015  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie gminy Szczutowo w 2015 r. 



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

odbytej w dniu 24 marca   2015 roku .
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

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

                                                              Sesję rozpoczęto o godz.           9:10 
                                                              a zakończono     o godz.            12:30
                                                              Stan radnych                                - 15
                                                              Obecnych                                     - 14
                                                              Procent frekwencji                       - 93

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 protokołów z IV i V    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.   Informacja o pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2014 r.
8.   Informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii   i
      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
       za 2014 rok .
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
      Gminy Szczutowo .  
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Nr  V/16/2015 na rok
      2015 .
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży
      służbowej radnego Rady Gminy . 
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
       nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
      umowy . 
14. Rozstrzygnięcie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego .
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium
     uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
      Szczutowo . 



16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  
      Szczutowo w 2015 r. 
17. Rozpatrzenie pism :
       -  Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą” w Sierpcu ;
       -  Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż działek  położonych w Szczutowie
18. Wolne wnioski. 

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

P r z e b i e g : 
Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  Pan  Dariusz  Pilarski   -  dokonał  otwarcia  VI  Sesji  Rady
Gminy. Przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości wg listy obecności .
Na podstawie listy obecności radnych stwierdził, że obrady VI Sesji są prawomocne .

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował, że porządek obrad VI
Sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję . Zapytał czy są uwagi do
zaproponowanego porządku obrad sesji . W związku z tym, że nie wniesiono uwag
poformował,  że  Rada  Gminy  będzie  obradowała   na  podstawie  otrzymanego
porządku obrad . 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokóły  z IV i V Sesji Rady Gminy były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i 
przed sesją . Radni nie wnieśli uwag do protokołów .
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie  
protokołów . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 13 radnych ( Nieobecni radni Pan 
Zbigniew Dziarkowski i Pan Andrzej Tylus) .
„Za” przyjęciem głosowało – 13 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokoły z IV i V Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy – Pan Andrzej
Twardowski . Między innymi poinformował :Zakończyły się zebrania wyborcze w
sołectwach , w 8 sołectwach dokonano zmian sołtysów . Zostały wykonane nowe
tablice  z  napisem  SOŁTYS,  do  obioru   u  Sekretarza  Gminy  .  W  związku  ze
zgłaszanymi   wnioskami  o  zwiększenie  diet   dla  sołtysów  zostaną  zbadane
możliwości  budżetowe przez Skarbnika Gminy  i  Rada Gminy podejmie decyzję.
Popiera  zwiększenie  diet  dla  sołtysów,  którzy  wykonują  wiele  prac  na  terenie
sołectwa.  Inkaso pomimo, że jest dość wysokie, to sołtysi wynagrodzenie otrzymują
bardzo niskie,  często wynoszące 20 – 30 zł. Zakończyły się zebrania sprawozdawcze
w OSP. Widoczne są duże zmiany w zarządzaniu budżetem straży  i  wyposażaniu



jednostek. W przyszłym roku odbędą się zebrania wyborcze podczas , których mogą
nastąpić zmiany w zarządach . 
Rozstrzygnięty  został  przetarg  na  wykonanie  chodnika  w  Szczutowie   przy  ul.
Leśnej,   zostanie wykonany w terminie  do 1 kwietnia 2015 r. Nie prawdziwe są
informacje,  że  prace  wykonują  pracownicy  zatrudnieni  w  ramach  robót
interwencyjnych.  Budowę  chodnika  realizuje  firma,  która  wygrała  przetarg.
Inwestycja  realizowana  jest  z  pozyskanych  środków   PROW.  Odbyły  się  dwa
spotkania  z  mieszkańcami  miejscowości  Słupia,  Mościska  w  sprawie  budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków . W spotkaniach uczestniczyli Wójt Gminy i
projektant.  Inne   miejscowości  zainteresowane  budową  oczyszczalni,  też  mogą
organizować tego typu spotkania  w godzinach popołudniowych.  Uczestniczący w
zebraniach projektant szczegółowo wyjaśnia funkcjonowanie oczyszczalni . Nie jest
w stanie w tej chwili  wskazać termin  wykonania,  gdyż   uzależnione jest  to od
pozyskania  środków unijnych. Należy również dokonać usprawnienia hydroforni w
Szczutowie, w celu  zwiększyć ciśnienie wody w miejscowości Słupia . Ponieważ w
okresie letnim podczas zwiększonego poboru  mieszkańcy mają problem z wodą.
Odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Agnieszkowo i Łazy w sprawie budowy
kanalizacji sieciowej, a w najbliższym czasie odbędzie się w miejscowości Blinno.
Sprzedana została działka w Gójsku ( obok młyna), podpisany został akt notarialny.
Odbyło  się  spotkanie  z  urbanistą  w  sprawie  studium uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Szczutowo  .  Obowiązujący  dokument
został sporządzony i przyjęty w 2000 r., obecnie dokument ten nie zawsze odpowiada
potrzebom . Podjęcie uchwały spowoduje przystąpienie do realizacji  opracowania
studium.  GOPS podpisał  umowę z  Bankiem Żywności  w zakresie  otrzymywania
pomocy  żywnościowej  dla  najuboższych  osób.  Umowę  podpisano  z  wszystkimi
GOPS na terenie Powiatu sierpeckiego . Do tej pory otrzymano jabłka, które rozdano
w  dzieciom   szkołach.  W  miesiącu  maju  b.r.  rozdane  zostaną  inne  produkty
żywnościowe.  Do  tego  typu  pomocy  kwalifikuje  się  1000  osób  z  terenu  naszej
gminy. Do każdego odbierającego należy dopłacić 1 zł . Wychowawczo byłoby, aby
tę  kwotę pobierać od osób obdarowanych. W przeciwnym razie  koszty te  należy
pokryć  z  budżetu  gminy.  Listy  osób  uprawnionych  do  otrzymania  pomocy
żywnościowej zostaną sporządzone przez GOPS . 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 
W trakcie realizacji punktu przybył radny – Pan Andrzej Tylus . 
Do punktu 5 porządku obrad : 
W punkcie tym Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski poinformował :
6  lutego  2015  r.  odbyło  się  posiedzenie  zespołu  powołanego  spośród  radnych  i
pracowników  UG  celem,  którego  jest  zaproponowanie  projektów  uchwał  dot.
gospodarki  odpadami  komunalnymi.   Spotkanie  miało  charakter  wdrożeniowy  i
informacyjny.   W tej  chwili  przygotowywane  są  konkretne  rozwiązania  i  projekt
uchwały, który zostanie przedstawiony do uchwalenia Radzie Gminy . 
Złożony  został  wniosek  do  PUP  o  skierowanie  osób  spośród  bezrobotnych  na
odbycie stażu w UG.  W tej chwili odbywa staże : 5 osób od 9 lutego 2015 r., 5 osób
od  1 listopada 2014 r. Z dniem ostatniego lutego upłynął termin składania wniosków
przez rolników o zwrot akcyzy, obecnie  trwa wydawanie decyzji w tej sprawie. 



Pod koniec  kwietnia  prawdopodobnie  otrzymany  środki  i  nastąpi  wypłata.  Od  1
marca  2015  r.  ewidencja  ludności,  USC  i  dowody  osobiste  pracują  w  nowym
narzuconym programie „Źródło”, jest to system rejestrów państwowych i nie obeszło
się  przez  wielu   problemów.  Występują  problemy  z  łącznością  i  z  tego  powodu
niedogodności w załatwianiu interesantów .  Z inicjatywy UG zorganizowano na hali
sportowej w Gimnazjum w Szczutowie spotkanie z przedstawicielami AMR w celu
omówienia spraw związanych z dopłatami obszarowymi dla rolników. W spotkaniu
uczestniczyło 60 osób .Od 1 kwietnia b.r. zostaną zorganizowane roboty publiczne
dla 12 osób bezrobotnych z terenu gminy na okres 5 m-cy. Po tym okresie część osób
będzie  mogła  starać  się  o  prawo  do   zasiłku  dla  bezrobotnych.  W  związku  z
sygnalizowaniem  przez  radnych  umożliwienia  załatwiania  spraw w Urzędzie  w
godzinach innych jak dotychczas  powstała propozycja, aby zmienić godziny pracy
Urzędu w taki sposób : poniedziałek od 8 – 16 – tej, pozostałe dni tygodnia od 7 – 15
– tej.  W przypadku  aprobaty  takich godzin pracy zostanie  zmieniony regulamin
organizacyjny UG .12 marca uczestniczył w nardzie zorganizowanej przez Krajowe
Biuro  Wyborcze  Delegatura  w  Płocku   dot.  wyborów  prezydenckich  .  System
informatyczny „Żródło” nie daje możliwości generowania spisów wyborczych . Na
gminie ciąży obowiązek sporządzenia spisów wyborczych i w związku z tym czeka
gminę wydatek w wysokości 1.200 zł netto na zakup subskrypcji do systemu, który
pozwoli na generowanie spisów.  Sfinansowaliśmy sprawę zakupu tablic z napisem
SOŁTYS,   które  są  do  obioru  po  sesji  oraz  poinformował,  że   6  sołtysów  nie
odebrało pieczątek. Również dla sołtysów zostały zakupione poduszki do pieczątek. 
Radni nie złożyli uwag do przedstawionej informacji . 
Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacje składali : 
1) Pan Tomasz Paprocki -pytał o los  wniosków złożonych przez niego w dniu 7
stycznia 2015 r.,  czy i gdzie zostały zarejestrowane oraz  kiedy zastaną rozpatrzone.
Zwrócił uwagę na to, że po zakończonej zimie w przydrożnych rowach i publicznych
miejscach   na  terenie  gminy  znajduje  się  wiele  śmieci.  Pytał  jak  planuje  się
rozwiązać ten problem:  czy tworzymy jakąś ekipę do sprzątania,   czy wystosować
okólniki do mieszkańców przypominające o obowiązkach w zakresie utrzymywania
porządku i czystości , czy poczekać 2-3  tygodnie i trwa przykryje śmieci i w ten
sposób  problem sam się rozwiąże.  
-Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  –  wnioski  znajdują  się  i  zostały
zarejestrowane  w   Biurze  Rady  i  będą  rozpatrzone  na  następnej  sesji.  Dalej
poinformował,  że  na  Komisji  Oświaty,  Wychowania,  Zdrowia  i  Porządku
publicznego wpłynął wniosek od  radnego Pana Andrzeja Tylusa. W związku z tym
prosił radnego wnioskodawcę o osobiste przedstawienie wniosku .  
2) Pan Andrzej Tylus – przedstawił  złożony  wniosek wraz z uzasadnieniem dot.
zmiany uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 września 2012
r. w sprawie wysokości i zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych, polegającą na wykreśleniu § 4, wprowadzającego restrykcję
skutkującą  potrąceniem  z  diety  radnego  określonej  wysokości  kwoty,  z  tytułu
nieobecności  na  sesji  Rady  Gminy  lub  na  posiedzeniu  komisji  Rady  Gminy.
Podkreślił, że tego typu restrykcje zostały zniesione  dla sołtysów oraz  każdy radny



odpowiada  szczególnie  przed  swymi  wyborcami.  Uchwała  ta  ogranicza  go  jako
radnego i źle się z nią czuje.    
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
-Sołtys  –  Pan  Bukowski  Bartłomiej  –  między  radnym,  a  sołtysem  jest  różnica
polegająca na tym, że nieobecność sołtysów nie ma wpływu na prawomocność obrad
sesji, a radnych może spowodować brak quorum .  
- radny - Pan Andrzej Tylus –jak pracuje przez 34 lata w zawodzie nauczyciela to
był dwa razy na zwolnieniu lekarskim ,  jak  przez 12 lat pełnił funkcje radnego  to
uczestniczył  we  wszystkich  sesjach  .  Każdy  radny  powinien  zgodnie  z  własnym
sumieniem  poczuwać  się  do  obowiązku  i  właściwie   wykonywać  obowiązki
radnego .   
-  Pan Paprocki Tomasz – stwierdził,  że na złożonym  wniosku brak jest nazwisk
składających  radnych  ,  dwóch  radnych  złożyło   nie  czytelne  podpisy  .  Prosił  o
wyjaśnienie czy  to ma znamiona uchwały czy wniosku .
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  Szlomkowski  Zbigniew  –  odczytał  wniosek
złożony przez czterech radnych.
- Pan Tomasz Paprocki – wysłuchając uzasadnienia wniosku nie można stwierdzić,
że  jest etyczne  pobieranie za tę samą godzinę dwukrotnej  zapłaty oraz moralne
pobranie  ok.  3  tys.  zł   przez  radnego poprzedniej  kadencji(  pomimo istniejących
sankcji  ),  który  przez  cały  rok nie  uczestniczył  w żadnej  sesji.  Trzecią  kadencję
sprawuje mandat radnego i miał 100 % obecności i nikt mu nie będzie mówił w jaki
sposób się  go sprawuje.   Dlatego jest  przeciwny dokonywaniu zmian w uchwale
zgodnie ze złożonym  wnioskiem .  
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie przyjęcie do
realizacji w/w wniosku .
„ZA” przyjęciem głosowało 5 radnych .
„Przeciw” - 9 radnych .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  zwykłą  większością  głosów odrzuciła  wniosek  w  sprawie  zmiany  uchwały
polegającej na wykreślaniu restrykcji skutkującej potrąceniem z diety radnego .
3)  radny -Pan Tomasz Paprocki – z przedstawionej  informacji z działalności Urzędu
Gminy  w  Szczutowie   za  2014  r.  wynika,  że  w   Gminie   corocznie  ubywa
mieszkańców z rożnych przyczyn: migracja, mniejsza liczba urodzeń itp. Wobec tego
zadał pytanie „Co robi Gmina, aby zaradzić temu problemowi ? „  
4) Pan Kowalski Marek – interpelował w sprawie wycięcia zakrzaczenia przy drodze
w  kierunku  Skrwilna  .  Pytał  czy  zostały  podjęte  działania  w  kierunku  zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Biznie (obok kościółka Św. Wawrzyńca) Dalej
proponował  o  przegłosowanie  zgłoszonego  wniosku   o  podwyższenie  diet  dla
sołtysów za udział w sesji . 
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o podjęciu
działań w kierunku podjęcia uchwały dot. podwyższenia diety dla sołtysów za udział
w sesjach . 
„Za” głosowało 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 



Rada  jednogłośnie   zadecydowała  o  podjęcie  działań   w  kierunku  opracowania
projektu uchwały dot. podwyższenia diety dla sołtysów . 
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski stwierdził, że projekt uchwały w tej
sprawie zostanie przygotowany na następną sesję . 
– Wójt Gminy – powinniśmy starać się podejmować spójne decyzje. Wcześniej
były wypracowane decyzje   dot. potrąceń z diet i  o jej  wysokości,  o których Rada
zadecydowała.  Nie jest uprawniony do oceny tj. czy  są wysokie czy niskie  diety
radnych i sołtysów. W niedługim czasie ukaże się w gazecie   ranking gmin powiatu
sierpeckiego  dot.  wysokości  diet  radnych.  Z  rozmów  wójtami  z  terenu  powiatu
wynika,  że  np.  w  gminie  Zawidz  radny  otrzymuję  dietę  w  wysokości  500  zł
miesięcznie. Sołtysi w Gminie Gozdowo w poprzedniej kadencji otrzymywali kwotę
250 zł , a obecna Rada obniżyła do wysokości 150 zł.  Przypomniał, że kwota diet
radnych zaplanowana w budżecie gminy   stanowi  ok. 200 tys. zł + ok.100 tys. diety
sołtysów , a chcemy realizować inwestycje, zakładać lampy oświetlenia ulicznego, a
nie  chcemy  podwyższać  podatków  i  opłat  lokalnych.  Każdy  radny  powinien
podejmować decyzje zgodnie z własnym sumieniem  pamiętając, że nie jest radnym
dla  pieniędzy.  Rolą  wójta,  radnego,  sołtysa  jest  służenie  mieszkańcom  gminy.
Budżet gminy na b.r.  jest  określony   i nie należy podejmować pochopnych decyzji .
– Radny –  Pan Tomasz  Paprocki  –  przesunąć  na  następna  sesję  rozpatrzenie
wniosku łącznie z wnioskiem formalnym zgłoszonym w styczniu br. . 
– Przewodniczący  Rady  -  Pan  Dariusz  Pilarski  -  zgodnie  z  decyzją  Rady
wcześniej  przegłosowaną,    zostanie  przygotowany  projekt  uchwały  na  następną
sesję, który wcześniej będzie przedmiotem obrad komisji .   
Do punktu 7 porządku obrad : 
Informację o pracy Urzędu Gminy w Szczutowie za 2014 rok przedstawił Sekretarz
Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski . 
Informacja stanowi załącznik do protokołu . 
Rada Gminy przyjęła przedstawioną informację bez uwag . 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Radni nie życzyli sobie ponownego przedstawiania informacji o realizacji Gminnego
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok  . 
Informacja stanowi załącznik do protokołu .  
W dyskusji głos zabrał : 
– radny-   Pan  Tomasz  Paprocki  –  spodziewał  się  sprawozdania  z  realizacji
Programów, a nie informacji,  taką uwagę zgłosił  również na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej .
–  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  uwaga  ta  została  przekazana
Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 
Innych uwag nie zgłoszono, informacja została przyjęta przez Radę . 
Do punktu 9 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy
Szczutowo odczytał Wiceprzewodniczący Rady – pan Zbigniew Szlomkowski . 
Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod



głosowanie .
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  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  IV/18/2015  w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 10 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Budżetową  na  2015  rok  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . 
W zarządzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni  głosu nie zabierali. 
W związku z  tym Przewodniczący  Rady  –  Pan Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały
poddał pod głosowanie .
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  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  IV/19/2015  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową Nr V/16/2015 na rok 2015 .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 11 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  zwrotu  kosztów  podróży  służbowej
radnego  Rady  Gminy   odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Szlomkowski .
W dyskusji głos zabrali : 
– radny - Pan Tomasz Paprocki – na początku podziękował i wyraził uznanie dla
radnych, że wypowiedzieli  się  przeciwko propozycji  dokonania zmian w uchwale
polegających na  wykreśleniu potrąceń z przysługującej diety  z tytułu nieobecności
na sesji lub posiedzeniu Komisji. To świadczy o odpowiedzialności radnych wobec
wyborców.  Następnie  poinformował,  że  w  uchwale  z  dnia  2012  r.  w  sprawie
wysokości i zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych w paragrafie 5 zawarty jest zapis: „W przypadku podróży służbowych poza
teren gminy, podyktowanych koniecznością wykonywania czynności związanych z
pracą radnych, radnym przysługuje zwrot kosztów podróży  na zasadach określonych
Rozporządzeniem Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca
2000 r.  w sprawie sposobu ustalenia  należności  z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych gminy ( Dz.U. z 2000 r. Nr 66 , poz. 800  z późn. zm.)”.  W
przedłużonym  projekcie  uchwały  na  dzisiejszą  sesję   podstawę  prawną  stanowi
również w/w rozporządzenie.  W związku z tym skoro uregulowano w uchwale z
2012  r.  czy  konieczne  jest  podjęcie  nowej  uchwały  i  czy  jej  podjęcie  wynika  z
ustawy. 
– Sekretarz  Gminy  –  Pan  Bogdan  Kaczorowski  –  wyjaśnił  :  Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r,. , które radny
przytoczył  daje  delegacje  Radzie  Gminy  do  ustalenia  wg  jakiej  stawki  za  jeden



kilometr  przebiegu   należy  rozliczyć  radnego  z  podróżny  służbowej,  jeżeli  on
wykonuje ją pojazdem  prywatnym. Na tej podstawie  został przygotowany projekt
uchwały. Do tej pory nie było podjętej uchwały określającej stawkę za jeden kilometr
przebiegu, iż nie było przypadku korzystania z delegacji i korzystania z własnego
samochodu przez radnych. Obecnie zaszła konieczność, aby Rada zajęła stanowisko,
gdyż  jest  do  rozliczenia  delegacja  służbowa  radnego,  który  wykonywał  podróż
służbową  pojazdem  samochodowym  niebędącym  własnością  gminy.   Zgodnie  z
prawem Rada musi podjąć uchwałę, jedynie może dyskutować o wysokości stawki za
1  km  przebiegu,  które  na  podstawie  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w
sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów
niebędących własności pracodawcy (Dz.U.2002.27.271 z późn.zm.)  nie mogą być
wyższe niż: 1) dla samochodu osobowego : - o pojemności skokowej silnika do 900
cm³ - 0,5214 zł, - o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,8358 zł, 2) dla
motocykla 0,2302 zł, 3) dla motoroweru- 0,1382 zł . W związku zaistniałą sytuacją,
że  delegacja  radnego  jest  nie  rozliczona   mieliśmy  obowiązek  zaproponowania
projektu uchwały . 
– Pan Tomasz Paprocki – pytał o praktyczne rozliczenie delegacji, gdy została
złożona dużo wcześniej niż podjęta uchwała . 
– Sekretarz  Gminy  –  wyjaśnił,  że  w  przypadku  wynagrodzeń  jak  i  podróży
służbowej  stawki  przyjęte  mogą  mieć  zastosowanie  do już  istniejących zdarzeń  .
Delegacja jest złożona w księgowości i zostanie rozliczona po podjęciu uchwały. Nie
było podstaw do zwołania nadzwyczajnej sesji Rady dla uchwalenia stawek . 
Kończąc  dyskusję  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod
głosowanie  projekt uchwały.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych . 
„Przeciw” - 3 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 2 . 
Rada większością głosów  podjęła  Uchwałę Nr IV/20/2015 w sprawie ustalenia
stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zarządził  15  minutową  przerwę  w
obradach .
Po  wznowieniu  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady  przystąpiono  do  realizacji
kolejnego punktu obrad . 
Do punktu 12 porządku obrad: 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały
w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania,  a  Przewodniczący  Rady
poddał pod głosowanie .
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  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  IV/21/2015  w  sprawie  utworzenia



odrębnego obwodu głosowania .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 13 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  i  odstąpienie  od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy . 
- Pan Tomasz Paprocki – Rada Gminy poprzedniej kadencji zgodnie przeznaczyła do
sprzedaży    nieruchomości  w  Gójsku.  Również   zadecydowała  o   wydzieleniu
budynku handlowego wraz z działką  z zamiarem wykorzystania przez mieszkańców
Gójska w celach kulturalnych.  Wójt  Gminy realizując  decyzję  Rady poprzedniej
kadencji  wydzielił  nieruchomość, ponosząc jakieś koszty. Przeznaczając  obecnie
nieruchomość  do  dzierżawy,   pozbawia  się  mieszkańców  Gójska  szansy
wykorzystania  budynku  zgodnie  z  zamysłem  poprzedniej  Rady.  Możliwości
sfinansowania  modernizacji  budynku  istnieją,  można  np.  pozyskać  środki  unijne.
Stwierdził jednoznacznie, że jest przeciwko podjęciu uchwały. 
Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych. 
„Przeciw” - 1 radny. 
„Wstrzymało się od głosu” - 1 radny. 
Rada większością głosów  podjęła  Uchwałę Nr IV/22/2015 w sprawie wyrażenia
zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  i  odstąpienie  od  obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 14 porządku obrad :
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków  stanowiących  fundusz  sołecki  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  -Pan
Zbigniew Szlomkowski, a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod
głosowanie .
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 jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie  wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 15 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Szczutowo  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
Radni  nie wnieśli uwag.  
Projekt  uchwały  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod
głosowanie.
 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 jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr IV/24/2015 w sprawie  przystąpienia do
opracowania  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 16 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski – odczytał projekt uchwały
w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo w 2015 r. 
Radni  nie  wnieśli  uwag.  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie .
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 jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/25/2015 w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie gminy Szczutowo w 2015 r. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 17 porządku obrad :  
W punkcie tym rozpatrzona następujące pisma skierowane do Rady Gminy :
1) Pismo Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą „ w Sierpcu
dot.  wskazania  nowych  reprezentantów  Gminy  Szczutowo  lub  pozostawienia
dotychczasowych przedstawicieli . 
Pismo stanowi załącznik do protokołu . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  głosowanie  Rady
pozostawienie  dotychczasowych  przedstawicieli,  którymi  są  Pan  Andrzej
Twardowski, Pan Bogdan Kaczorowski, Pani Aneta Ruszkowska. 
„Za” głosowało – 14 radnych. 
„Przeciw” - 0. 
„Wstrzymało się od głosu” - 0.  
Rada  jednogłośnie  podjęła  decyzję  o  pozostawieniu  w/w  dotychczasowych
przedstawicieli  gminy  do  reprezentowania  w  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej
„Nad Skrwą i Sierpienicą „ w Sierpcu.
2)  Wniosku  Pana  Waldemara  Orzechowskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
sprzedaż  działek  gruntu  nr  53,  54/6,  54/7  o  łącznej  powierzchni  2,1400  ha
położonych w Szczutowie przy ulicy Kolejowej. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o
pozytywnym załatwieniu wniosku i przystąpieniu do procedury dot. przeznaczenia
działek do sprzedaży.
„ZA” głosowało – 0. 
„Przeciw” - 14.



„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada  jednomyślnie  wypowiedziała  się  przeciwko  sprzedaży  nieruchomości
gruntowej  położonej  w Szczutowie  przy ulicy Kolejowej.
Do punktu 18 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
-Pani  Bońkowska  Zuzanna  –  Dyrektor  ZSO  w  Gójsku   -  ustosunkowała  się  do
podjętej  uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku w Gójsku . Poinformowała,
że  uczestniczyła  w  rożnych  rozmowach  z  mieszkańcami  wsi    Gójsk  i  zawsze
wskazywano na  zaadaptowanie  budynku  służącego  do   zorganizowania   centrum
kulturalnego.  Do  budynku   można  by   przenieść  bibliotekę  oraz   zorganizować
świetlicę  socjoterapeutyczną.  Lokalizacja  budynku  naprzeciw  przystanku
autobusowego  sprawiłaby,  że  młodzież  oczekująca  na  autobus  mogłaby  z  niego
korzystać.  Również  stanowił  by  miejsce  spotkać  młodzieży  w  godzinach
popołudniowych.  Duża szkoda, że w tym budynku zostanie zorganizowany kolejny
punkt gastronomiczny. 
- Pani Rochnowska Wiesława – wnioskowała o spowodowanie przesunięcia godzin
gaszenia i zapalania lamp ulicznych w ten sposób, aby później się zapalały i dłużej
świeciły tj. w godz. od 21:00  do 3:00. Brak oświetlenia zwiększa liczbę kradzieży .
- Pani Komorowska Anna – zwróciła uwagę na niewidoczny znak obok 
p.  Pulkowskich  w  miejscowości  Szczutowo  i  w  związku  z  tym  wnioskowała  o
usunięcie  zakrzaczenia.  Wnioskowała  o  ustawienie  koszy  przy  ulicy  3  Maja  w
Szczutowie.  Dalej  pytała,  czy  wydawanie  talonów   żywnościowych  do  sklepów
wynika  z prawa, czy  jest to ustalenie GOPS.
 Do punktu 19 porządku obrad :
Odpowiedzi  udzielił  Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski  :  temat  śmieci  przy
drogach  poruszany przez radnych dotyczy dróg powiatowych i leży w kompetencji
powiatu. Szkoda, że w sesji nie uczestniczy radny powiatowy z terenu naszej gminy
Współpraca  w  zakresie  sprzątania  śmieci  lepiej  układa  się  z  Zarządem  Dróg
Wojewódzkich, którzy zabierają zebrane śmieci oraz zakupują  worki . Dużo śmieci
znajduje się w rowach przydrożnych w kierunku gminy Skrwilno. Od 1 kwietnia b.r.
zostaną zatrudnieni  bezrobotni w ramach prac publicznych i  właśnie oni  będą się
zajmowali  porządkami.   Zebrane  śmieci  jednak  trzeba  wywieźć,  co  wiąże  się  z
dodatkowymi  kosztami.  Zostaną  wystosowane  okólniki   przypominające
właścicielom  posesji  o  obowiązku  utrzymania  porządku  i  czystości  na  terenie
nieruchomości. W powyższym temacie będą prowadzone rozmowy z Kierownikiem
Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Sierpcu  i  zostaną  przekazane  wszystkie  uwagi
zgłaszane  przez  radnych.  Z  przeprowadzonych  rozmów  z  Zarządem  Dróg
Wojewódzkich  wynika,  że  w  najbliższym  czasie  nie  są  planowane  prace  na
skrzyżowaniu drogi  wojewódzkiej  z  powiatową w Bliznie.  W związku z  tym,  że
skrzyżowanie dotyczy drogi powiatowej, to władze powiatu powinny  się włączyć w
rozwiązanie  problemu.  Gmina nasza  nie  należy  do najbogatszych,  brak  zakładów
pracy  przyczynia  się  do  zwiększonej  migracji  mieszkańców.  W  związku  z  tym
przemieszczanie  się  ludności  jest  zjawiskiem,  które  występowało  i  występować
będzie dalej.   Słuszne są działania w kierunku  zmniejszenia kosztów utrzymania
rodziny  jak  :  propozycja  zmniejszenia  opłat  za  odpady  komunalne  dla  rodzin



wielodzietnych , możliwość założenia karty dużej rodzin ( przywileje  takie same jak
w całym kraju).
Spowodowanie uwidoczniania znaku obok posesji  p.  Pulksowskich oraz usunięcie
zakrzaczenia przy drodze w kierunku Skrwilna  zostaną  przekazane do Zarządu Dróg
Powiatowych  w  Sierpcu.    Kosze  na   śmieci   przy  ulicy  3-Maja  mogą  zostać
ustawione , opróżnianie może należeć do pracowników publicznych. GOPS w  trosce
o  podopiecznych,  aby  mogli  zakupić  artykuły  spożywcze   przekazuje  środki
finansowe do sklepu. Nie potrafi w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć czy są to
wewnętrzne uregulowania,  czy poparte podstawą prawna.  W każdej chwili można
zrezygnować  z  przerwy  nocnej  w  oświetleniu  ulic.   Skarbnik  Gminy  dokona
rozeznania  i  poinformuje  o oszczędnościach pozyskanych z  tego tytułu .  Zostaną
przeprowadzone rozmowy  dot. technicznych możliwości  zmiany godzin zapalania i
gaszenia oświetlania ulicznego zgodnie z propozycja radnej.    
Do punktu 20 porządku obrad : 
W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad VI Sesję Rady Gminy Szczutowo . 

                                  
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                   
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 
Protokółowała :                                                                   
Celina Szczepańska


