
Or. 0002. 4. 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  VII / 2015
 nadzwyczajnej  VII Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 13 kwietnia   2015 roku .

 Protokół zawiera:

1. Uchwałę Nr VII/26/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/2015 na rok
2015.



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

odbytej w dniu 13 kwietnia   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.           9:05 
                                                              a zakończono     o godz.            10:10
                                                              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. Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Nr  V/16/2015 na rok 2015 .
5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Gójsk.     
6. Wolne wnioski  .   

7. Zakończenie obrad VII  Sesji Rady Gminy Szczutowo .

P r z e b i e g : 

Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  Pan  Dariusz  Pilarski   -  dokonał  otwarcia  VII  Sesji  Rady
Gminy. Przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości wg listy obecności.
Na  podstawie  listy  obecności  radnych  stwierdził,  że  obrady  VII  Sesji  są
prawomocne. 

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował, że porządek obrad VII
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 : 

Nie zgłaszano interpelacji . 



Do punktu 4 porządku obrad : 

Projekt  uchwały  zmieniającej   Uchwałę  Budżetową  Nr  V/16/2015  na  rok  2015
odczytał Wiceprzewodniczący Rady - Pan Zbigniew Szlomkowski.

W zarządzonej dyskusji nad projektem uchwały przez Przewodniczącego Rady radni
nie zabierali głosu.  W związku z tym Przewodniczy Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie . 

Na stan 15 radnych, 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  VII/26/2015    zmieniającą  uchwałę
Budżetowa Nr V/16/2015 na rok 2015.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5 porządku obrad : 

Przewodniczący  Rady  –  Pan Dariusz  Pilarski  poinformował,  że  od mieszkańców
miejscowości  Gójsk  wpłynął  wniosek  o  wstrzymanie  wykonania  uchwały  Rady
Gminy  Szczutowo  w  sprawie  wydzierżawienia  budynku  po  sklepie  GS
usytuowanego przy ulicy Lipnowskiej. Kserokopię wniosku radni otrzymali wraz z
zawiadomieniami  na  sesję.  Prosił  radnych  o  wypowiedzenie  się  w  tej  sprawie.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 

-  Pan Zbigniew Szlomkowski  – uchwała  w sprawie wydzierżawienia  budynku w
Gójsku na okres 5 lat została podjęta na poprzedniej sesji przy jednym głosie przeciw
i  jednym  wstrzymującym  .  Społeczeństwo  uważa  tę  decyzję   za  niesłuszną.  W
przyszłości nie możemy zapewnić, że w tym lokalu nie będzie się odbywać sprzedaż
napojów  alkoholowych   chociażby  dlatego,  że  z  sprzedaży  śniadań  ,  obiadów  i
kolacji  utrzymać się  będzie  trudno .  Gdyby wystąpienie  Pani  Dyrektor  ZSO  na
poprzedniej  sesji  nastąpiło  przed  podjęciem  uchwały  na  pewno   głosowałby
przeciwko  przeznaczeniu tego budynku do dzierżawy . Usytuowanie w tym budynku
biblioteki  będzie  generowało  koszty  .  W  miejscowości  Gójsk  istnieje  budynek
gminny,  który  może  zostać  wykorzystywany  na  cele  społeczne.  Uważa,  że  nie
powinno się  przeznaczać  budynku do dzierżawy ponieważ  tam gdzie  alkohol,  to
trzeba  się  liczyć  z  pewnymi  konsekwencjami.    Również  jest   przeciw
wykorzystywaniu w celach kulturalnych .  

-  Wójt  Gminy – Pan Andrzej  Twardowski  –  Rada Gminy jest  to  poważny organ
stanowiący. Podjęta uchwała w sprawie dzierżawy została przesłana do Wojewody i
powinna zostać realizowana . Wniosek o dzierżawę nie był przesłany za późno, radni
otrzymali go wraz z zawiadomieniami,  na 2 tygodnie przed  poprzednią sesją. W
związku z tym radni z  Gójska posiadali  czas na przeprowadzenie  konsultacji  ze
społeczeństwem, skoro była taka potrzeba mogli  zorganizować zebranie wiejskie .
Można było stanowisko mieszkańców  przedstawić na posiedzeniach komisji , które



obywały  się  przed  sesją  .  Osobiście  nie  będzie  się  wypowiadał  na  temat
przeznaczenia tego budynku, jak nie wypowiadał się na temat sprzedaży działek w
Szczutowie .  Jednak prosił  Radę o jednoznaczne stanowisko na dzisiejszej  sesji  ,
ponieważ w przypadku gdy Rada stwierdzi, że na następnej sesji uchyli uchwałę w
sprawie  dzierżawy,  to  nie  będzie  jej  wykonywał  i  odstąpi  od  podpisania  umowy
dzierżawy . Poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
budynku będzie mogła odbywać się sprzedaż napojów alkoholowych natomiast nie
może zostać wydane pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na
miejscu ( za mała odległość od szkoły i kościoła) . 

- radny – Pan Dziarkowski Zbigniew – gdyby był obecny na poprzedniej sesji na
pewno głosowałby przeciwko przeznaczeniu budynku do dzierżawy. Decyzja zapadła
bez  żadnej  konsultacji  z  radą  sołecką  oraz   społeczeństwem i  uchwała  powinna
zostać  uchylona.  Usytuowanie  biblioteki  w  budynku  remizy  OSP  uniemożliwia
korzystanie z niej osobom starszym, ponieważ trzeba wchodzić po bardzo stromych
schodach .

- radny – Pan Paprocki Tomasz – swoje zdanie na ten temat wyraził na poprzedniej
sesji. Szczegółowo tłumaczył na czym polega sprawa tej nieruchomości. Powiedział,
że nieruchomość ta została wydzielona na wniosek Rady poprzedniej kadencji. Wójt
wykonał  tę  decyzję  i  nieruchomość  wydzielił  .  Osobiście  był  za  wydzieleniem
wszystkich  budynków zlokalizowanych  przy  szosie,   ale   Rada  zadecydowała  o
jednym . Dalej odniósł się do pisma stwierdzając: szkoda iż nie ma wnioskodawców,
że nie zostali zaproszeni na dzisiejszą sesję. W obecnej sytuacji Pan Wójt powinien
realizować  uchwałę  .  Radni  nie  powinni  popełniać  takich  błędów,  powinni  się
zastanowić  przed  podjęciem  uchwały  .  Podjęcie  uchwały  skutkuje  określonymi
konsekwencjami, w tym czasie mogła już zostać podpisana  umowa z dzierżawcą  i
sprawa  stałaby  się  nie  odwracalna  .  Prawo   nie  przewiduje  konsultacji  z
mieszkańcami w takich sprawach . Konsultacje społeczne dot. spraw istotnych . Na
podstawie  Statutu  Gminy  można  wnioskować,  że  dotyczą  spraw  terytorialnych
jednostek np. zmiany granic , łączenia , likwidacji itp. , na pewno w takiej sprawie
prawo nie wymaga konsultacji . Zwrócił uwagę na fakt, że Rada podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów to znaczy, że przy pełnym składzie wymagane jest    8
osób „za”, a minimalnym 4-5 osób  „za” .Natomiast  na poprzedniej sesji  uchwała
została  podjęta  przy  jednym głosie  „przeciw”.  Dlatego jeszcze  raz  podkreślił  jak
ważne jest zastanowienie się przed głosowaniem .    

-  radny  –  Pan  Adam  Maśka-  dlaczego  mieszkańcy  Gójska  wcześniej  nie
interweniowali,  a dopiero wówczas jak została podjęta uchwała o dzierżawie .  W
takiej  czytelni  również  może  powstać  „cicha  pijalnia”,   a  remont  budynku  i
utrzymanie pochłonie wiele środków z budżetu gminy. Środki można przeznaczyć na
remont budynku remizy OSP w Gojsku, gdzie po zainstalowaniu ogrzewania można
zorganizować czytelnię .  

- Wójt Gminy –Pan Andrzej Twardowski - zwrócił się do Przewodniczącego Rady  o
zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie uchylenia uchwały . W przypadku gdy
będzie stanowisko, że uchwała zostanie uchylona na następnej sesji , to  wstrzyma się



z  podpisaniem  umowy.  W  przypadku  braku  takiego  stanowiska  będzie  musiał
wykonać uchwałę i  wydzierżawi budynek . 

- radny - Pan Andrzej Czajkowski – pytał jaką kwotę stanowić będzie odpłatność za
dzierżawę budynku . 

- Wójt Gminy  - przewidywana  kwota 300-400 zł miesięcznie + podatek oraz opłaty
lokalne .  

- radny – Pan Tomasz Paprocki – obiekt remizy nie nadaje się do zorganizowania
czytelni . Wnioskowany budynek jest jedynym budynkiem w Gójsku, który tanim
kosztem można  zagospodarować  na  ten  cel  .  Stwierdził,  że  dziwi  się  radnym z
Gójska, że  nie słyszą głosu społecznego, a wniosek podpisało 120 osób , których nie
wolno lekceważyć .

-  Pan Dariusz  Pilarski  –  budynek od 3-4 lat  jest  nieużytkowany,  zorganizowanie
czytelni, biblioteki, kawiarenki internetowej nie odbędzie się tanim kosztem . Trzeba
również pamiętać, że budynek ten należy utrzymywać  przez cały rok . Uważa, że
właściwsze byłoby , aby środki finansowe zainwestować w budynek remizy , którą
następnie udostępnić społeczeństwu wsi Gójska i okolic . Pytał czy będą środki na
adaptację budynku zgodnie z wnioskiem ? 

- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – o przeznaczeniu  środków  finansowych
decyduje  Rada  Gminy,  jednak   do   zwiększenia  wydatków   należy  podchodzić
rozsądnie  .  Uchwalony  fundusz  sołecki  na  2016 r.  stanowi  środki   w wysokości
ok.300  tys.  zł,  które  można  by  zarezerwować  jako  środki  własne  starając  się  o
dotacje  unijne, tak   postępują  w sąsiednich gminach . Nieprzewidziane inwestycje
jak wymiana falowników na oczyszczalni , agregatów na hydroforni ( ok. 100 tys.
zł),  dofinansowanie  oświaty  kosztuje  ok.  100 tys.  zł  .  Remont  budynku zostanie
wykonany, jeśli Rada wyodrębni środki ok. 200 tys. zł ale środki te muszą zostać
przesunięte  i  innych  zadań   np.  z  dróg  .  Po  sporządzeniu  kosztorysu  remontu
budynku, będzie wiadomo ile środków w budżecie gminy trzeba by zarezerwować .
Nie wiadomo czy pojawi się perspektywa pozyskania środków zewnętrznych np.  z
LGD - więcej informacji nt. przewiduje się na przełomie  maja – czerwca .

-  Pan  Tomasz  Paprocki  –  rozumienie  stanowiska  Pana  Wójta,  który  wraz  ze
Skarbnikiem jest strażnikiem budżetu . Podejmowanie jednak takich uchwał, jak to
się stało było nierozważne. Nie dziwi go, że ustawodawca ogranicza kompetencje
Rady skoro Rada podejmuje takie uchwały, które za chwile trzeba zmieniać .  Na
koniec  apelował  do  Pana   Wójta,  aby  wstrzymał  się  z  realizacją  uchwały  dot.
wydzierżawienia  budynku.  Po  5  latach   tj.  po  czasie,  na  który  zostanie
wydzierżawiony  budynek  nie  będzie  do  czego  wracać,   budynek  zostanie
zdewastowany.  

- radny – Pan Zbigniew Szlomkowski – nie jest przeciwny wydzierżawianiu budynku
nie jest też za tym aby budynek był nieużytkowany. Jednak obawia się  późniejszych
konsekwencji, których nikt nie przewidzi.  Podpisów na wniosku  jest dużo (120),
chociaż nie wiadomo w jaki sposób były zbierane, głosy są rożne . Zaznaczył, że na
w przyszłości zanim zostanie podjęta decyzja w większym stopniu powinno się  w



gronie własnym rozważać sprawę . Podkreślił, że nadal nie wie jak ma głosować, co
będzie lepsze właściwsze . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zarządził  5  minutową  przerwę  w
obradach .

Po  wznowieniu  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady  przystąpiono  do  dalszej
realizacji punktu . 

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie  przychylenie
się  do  wniosku  mieszkańców  i  Rady  Sołeckiej  w  Gójsku,  która  stanowiłaby
inicjatywę do opracowania na następna sesję  projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały  Nr  VI/22/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Na stan 15 radnych obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 . 

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych .

„Przeciw”- 8 radnych .

„Wstrzymało się od głosu” - 4 .

Rada Gminy zwykłą większością  głosów odrzuciła  wniosek mieszkańców i  Rady
Sołeckiej w Gójsku . 

Do punktu 6 porządku obrad : 

W punkcie tym głosu nie zabierano.

Do punktu 7 porządku obrad : 
W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad VII Sesję Rady Gminy Szczutowo . 

                                  
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                   
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 
Protokółowała :                                                                   
Celina Szczepańska


