
Or. 0002. 5. 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  VIII / 2015
VI Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 19 czerwca   2015 roku .

 Protokół zawiera:

1. Uchwała  Nr  VIII/27/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2014 rok. 

2. Uchwała  Nr  VIII/28/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014
rok .

3. Uchwała  Nr  VIII/29/2015  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 . 

4. Uchwała Nr VIII/30/2015 zmieniająca Uchwałę budżetową Nr V/16/2015
na rok 2015 .

5. Uchwałą  Nr  VIII/31/2015  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego
kredytu w banku wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych . 

6. Uchwała  Nr  VIII/32/2015  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w
formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Sierpeckiemu  na  realizację  zadań
inwestycyjnych. 

7. Uchwała Nr VIII/33/2015  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. 

8. Uchwała Nr VIII/34/2015  w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania



nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę
Szczutowo.

9. Uchwała Nr VIII/35/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Szczutowo.

10.Uchwała Nr VIII/36/2015  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

11.Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

12.Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  i  ustalenia  stawki  tej
opłaty.

13.Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

14.Uchwała  Nr  VIII/40/2015  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o
wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej
przez właścicieli nieruchomości.

15.  Uchwała  Nr  VIII/41/2015  w  sprawie  przeznaczenia  nieruchomości  do
sprzedaży. 

16. Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/22/2015
      Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia
      zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienia od obowiązku

                 przetargowego trybu zawarcia umowy. 
17. Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego
       kandydatów na ławników. 
18. Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
      głosowania . 



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

odbytej w dniu 19 czerwca   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.           11:10 
                                                              a zakończono     o godz.            13:30
                                                              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 protokołów z VI i VII    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.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
     Szczutowie za 2014 r
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
     wykonania budżetu gminy za rok 2014 :  
      1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
            gminy za 2014 roku oraz informacji o stanienie mienia gminy;
        2) odczytanie opinii RIO o nieprzedłożonym sprawozdaniu; 
        3)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej; 
        4)  odczytanie opinii RIO o złożonym wniosku; 
        5)  dyskusja;
        6)  głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
              2013 r. 
 9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok .     
10.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
     Szczutowie za 2014 rok .
11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu
     Pieczy Zastępczej oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
     Rodzinie za 2014 rok . 



12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Szczutowo za 2014 rok .
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Nr  V/16/2015 na rok
      2015 .
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku
      wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
      celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
16. 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 wykonawczemu jednostki pomocniczej
      będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia wysokości tej diety . 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
      zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo .
18.  Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
       porządku na terenie Gminy Szczutowo .  
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
     świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
      nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów . 
20. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
      komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
      mieszkańcy, a powstają odpady komunalne . 
21.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
       gospodarowanie  odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
22.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu
       uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
       za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
       nieruchomości .  
24.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży . 
25.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/22/2015 Rady Gminy
       Szczutowo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
       wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego
       trybu zawarcia umowy  . 
26.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
       ławników . 
27.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 
28.  Przedstawienie pism skierowanych  do Rady Gminy.  

     29.  Wolne wnioski. 
     30.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
     31.  Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Szczutowo.

P r z e b i e g : 
Do punktu 1 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  Pan Dariusz  Pilarski   -  dokonał  otwarcia  VIII  Sesji  Rady



Gminy. Przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości wg listy obecności .
Na  podstawie  listy  obecności  radnych  stwierdził,  że  obrady  VIII  Sesji  są
prawomocne .

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski do przesłanego porządku obrad VIII
sesji  wnioskował  o wprowadzenie następujących zmian :

1) W punkcie   25  wykreślenie „ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie  nieruchomości  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata,  a
wprowadzenie  „  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  VI/22/2015
Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie  nieruchomości  i  odstąpienia  od  obowiązku  przetargowego  trybu
zawarcia umowy . ”. 

2)  Wprowadzenie  punktu   „  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu
opiniującego kandydatów na ławników  „  jako  pkt 26 , 

3)  Wprowadzenie  punktu  „  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego
obwodu głosowania”, jako pkt 27 , a  pozostałe  punkty otrzymają numerację o jedną
więcej . 

Wobec  braku  uwag  poddał  pod  głosowanie   Rady  Gminy  kolejno  proponowane
zmiany w porządku obrad : 

1) W punkcie   25  wykreślenie „ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie  nieruchomości  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata,  a
wprowadzenie  „  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  VI/22/2015
Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie  nieruchomości  i  odstąpienia  od  obowiązku  przetargowego trybu
zawarcia umowy”.

Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .

„Za” głosowało 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0.

Rada jednogłośnie dokonała w/w zmiane w porządku obrad . 

2)   Wprowadzenie  punktu   „  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu
opiniującego kandydatów na ławników  „  jako  pkt 26 .

Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .

„Za” głosowało 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0.

Rada jednogłośnie wprowadziła w/w punkt do porządku obrad   . 

3)  Wprowadzenie  punktu  „  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego



obwodu głosowania”, jako pkt 27 , a  pozostałe  punkty otrzymają numerację o jedną
więcej . 

Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .

„Za” głosowało 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0.

Rada jednogłośnie wprowadziła w/w punkt do porządku obrad .

Następnie  poddał  pod  głosowanie  Rady  przyjęcie  porządku  obrad  po  dokonaniu
zmian.

 Na stan 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .

„Za” przyjęciem porządku obrad  głosowało 15 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu” - 0.

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy. 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokóły  z VI i  VII 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 – 15 radnych .
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokoły z VI i VII Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy – Pan Andrzej
Twardowski . Między innymi poinformował :
Podpisano  umowy  z  wykonawcami  na  budowę  dróg  w  miejscowościach  :
Maluszyn ,   Grądy . Place budowy zostały przekazane i prace trwają .  Ogłoszony
został przetarg dla wyłonienia wykonawcy  na budowę drogi Stara Wola – Dziki Bór
oraz  dostawę żwiru ze środków funduszu sołeckiego ( określono   termin 
 realizacji koniec września b.r.) i  odbiór wyrobów azbestowych . Część zadań ze
środków funduszu sołeckiego została wykonana lub jest w trakcie realizacji  . Odbyły
się zebrania wiejskie w pozostałych miejscowościach zainteresowanych   budową
oczyszczalni  ścieków  przydomowych  .  Powołany  zespół  spośród   radnych  i
pracowników Urzędu Gminy zajmował się tematem odbioru odpadów komunalnych
na terenie gminy oraz terenów letniskowych . Dokonał opracowania i przekazania do
Rady Gminy projektów uchwał  dot.  realizacji  ustawy o odpadach komunalnych .
Podpisano z powiatem porozumienie  dot. realizacji zadań inwestycyjnych na 2015
rok.  Realizowany  będzie  dalszy  odcinek  drogi  w  Bliznie  oraz  odcinek  drogi  w



Podlesiu  (utwardzony  zostanie  6  m  odcinek  drogi  od  końca  asfaltu  w  kierunku
miejscowości Rogowo).   Wszystkie zgłoszone przez radnych na sesjach i między
sesjami  wnioski,  uwagi  dot.  dróg,  znaków drogowych    zostały  przekazane do
Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg Powiatowych . Powiat informuje, że
wnioski  dot.  wycinania  krzaków przy  drogach powiatowych będą  realizowane  w
miarę posiadanych środków. Sołtysi otrzymali okólniki w sprawie dystrybucji paczek
żywnościowych, których wydawanie odbędzie w dniach 23-24 czerwca 2015 r.  w
remizie  OSP  w  Szczutowie  .  Gmina  poniesie  koszty  transportu  paczek
żywnościowych . 28 czerwca b. r. na  boisku  szkolnym  w Szczutowie odbędzie
powiatowy przegląd  orkiestr . Początek imprezy o godz. 12 :30 . 
Rada nie wniosła uwag do przedstawionej informacji .
Do punktu 5 porządku obrad : 
W punkcie tym Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski poinformował :
Od  1  kwietnia  2015  r.  na  wniosek  Urzędu  Gminy   zostało  zatrudnionych  12
bezrobotnych  w  ramach  robót  publicznych  na  okres  6   m-cy,  na  zasadach
określonych przez PUP. Po tym okresie  zostaną zatrudnieni na 1 m-c ze środków
budżetu  gminy,  ze  środków  własnych    dokładamy  również   do  wysokości
najniższego wynagrodzenia ( 80 zł + pochodne) .W okresie między sesjami 10 i 24
maja 2015 r.  odbyły  się   wybory Prezydenta RP,  w związku z  tym podziękował
Dyrektorom  Szkół  za  pomoc  w  zorganizowaniu  lokali  wyborczych  .W  ramach
projektu Elektroniczna Administracja i Baza Wiedzy od 11 maja 2015 r. grupa 7 osób
uczestniczyła  w  2  dniowych  szkoleniach  w  zakresie  obsługi  programów(  7  szt.)
wspomagających  między  innymi  obsługę  Rady  Gminy  oraz  ewidencji  sprzedaży
napojów alkoholowych,  ewidencji zabytków , gospodarka odpadami , zajęcia pasa
drogowego . Dokonano podsumowania   realizowanego   Projektu Innowacyjnego
Samorząd Mazowsza i  Podlasia W ramach tego projektu został  wdrożony system
zarządzania  bezpieczeństwem  informacji  ISO  27001.  System  ten  nie  jest
certyfikowany  ale  wszystkie  9  obowiązujących  procedur  zostało  wdrożonych.
Jesteśmy po wykonaniu tego projektu i  dokonaniu samooceny CAF . Z końcem maja
b. r. po 1 miesięcznym okresie zatrudnienia   5 osób zakończyło staż  w Urzędzie
Gminy  oraz  6   uczniów szkół  ponadpodstawowych  odbyło  praktyki.  Obecnie  w
Urzędzie  Gminy  zatrudnionych  jest  5  stażystów  .  Odbyły  się  wybory  do  izb
rolniczych  ,  uprawnionych  do  głosowania  były  1233  osoby,  udział  w  wyborach
wzięło  75 wyborców .   W wyniku wyborów  wybrano dwóch delegatów tj.  Pan
Wiesława Lutowskiego zam. Podlesie oraz Pana Artura Żbikowskiego zam. Dziki
Bór .   Od 1 lipca zostanie jeszcze zatrudnionych kolejnych dwóch bezrobotnych na
okres 4 bezrobotnych . W związku z przejściem pracownika na emeryturę zostało
zwolnione jedno stanowisko urzędnicze.  W dniu 8 czerwca 2015 r. ogłoszony został
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej, opłat i majątku gminy.
Dokumenty dotyczące naboru  złożyło 8 osób. W dniu 23 czerwca 2015 r. odbędzie
się następny etap - rozmowa kwalifikacyjna i   zostanie wskazana jedna osoba, która
przedłożyła swoją najlepszą ofertę . 
Rada  nie wniosła uwag do przedstawionej informacji . 
Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacje składali  : 



1) radny – Pan Zbigniew Szlomkowski – pytał czy otrzymaliśmy dofinansowanie na
przebudowę drogi Dziki Bór -Stara Wola. 
2) radna – Pani Domin Barbara – interpelowała w sprawie przeglądów przewodów
kominowych  w  gospodarstwach  indywidualnych  .Pytała   czy  trzeba  korzystać  z
usług kominiarza i na jakich zasadach . 
3) radny – Pan Tomasz Paprocki – na wspólnym posiedzeniu komisji zauważył, że
istnieje  problem w zaopatrzeniu  mieszkańców wsi  w wodę  .   W związku z  tym
wniósł   o  podjęcie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  do  minimum strat  w
wodzie . 
4)  radny  –  Pan  Czajkowski  Andrzej  –  przekazał  Wójtowi  Gminy  wnioski
mieszkańców miejscowości  Agnieszkowo, Mościska ,  Całownia o zorganizowanie
dowozu dzieci do ZSO w Gójsku . 
- Pani Zuzanna Bońkowska – Dyrektor ZSO w Gójsku poinformowała ,że w dniu 23
czerwca 2015 r. o godz. 13 -tej odbędzie się zebranie w tej sprawie . Zainteresowane
osoby dowozem dzieci zostali  powiadomieni o spotkaniu przez wychowawców . 
Do punktu 7 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnej
Biblioteki Publicznej  w Szczutowie za 2014 rok przedstawił Wiceprzewodniczący
Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady  Gminy  – Pan Dariusz  Pilarski  projekt
uchwały poddał 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 VIII/27/2015  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie za 2014
rok .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 8 porządku obrad :
W punkcie tym Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski    przedstawił  sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za  2014  rok  oraz
informację o stanienie mienia Gminy Szczutowo . 
Sprawozdania i informacje  stanowią załączniki do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał 
Uchwałę Nr Pł. 144.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 17 kwietnia 2015 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonych
przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok
wraz uzasadnieniem .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Wniosek Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Szczutowo z dnia  19 maja  2014 r.  w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczutowo za 2014 rok odczytał
Pan  Zbigniew Szlomkowski   -  Wiceprzewodniczący Rady .
Wniosek stanowi załącznik do protokołu . 
Dalej Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał  Uchwałę



Nr  Pł.  213.2015  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wydania opinii  o przedłożonym przez
Komisję  Rewizyjną  Rady  Gminy  Szczutowo  wniosku  w  sprawie  udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy .
Powyższa uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
W otwartej przez Przewodniczącego Rady Pana Dariusza Pilarskiego  dyskusji 
radni  głosu  nie  zabierali,  nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionych  materiałów.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2014  r.  przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady, a  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał
pod głosowanie jawne . 
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  w głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr VIII/28/2015  w
sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z
wykonania budżetu gminy  za 2014 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 9  porządku obrad : 
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu gminy  za 2014 rok  . W związku z brakiem uwag do projektu
uchwały  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski   poddał  pod  głosowanie
jawne .
Ustawowa liczba radnych 15, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu „- 0.
Rada w głosowaniu jawnym  jednogłośnie podjęła   Uchwałę  Nr VIII/29/2015  w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2014 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  podziękował  wszystkim  radnym   za
udzielenie absolutorium . 
Do punktu 10 porządku obrad : 
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie
za  rok  2014  radni  otrzymali  na  piśmie  oraz  Kierownik  GOPS  szczegółowo
przedstawiła na wspólnym  posiedzeniu Komisji.  W związku z powyższym  Rada
Gminy nie życzyła sobie ponownego przedstawiania sprawozdania na sesji . 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu . 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania .
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  przyjęcie sprawozdania poddał pod
głosowanie.
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych  ( nieobecny radny Pan Zbigniew



Dziarkowski ). 
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .  
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczutowie za rok 2014 .
Do punktu 11 porządku obrad : 
Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  i  Systemu
Pieczy Zastępczej oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za  2014  rok  radni  otrzymali  na  piśmie  oraz  Kierownik  GOPS  szczegółowo
przedstawiła na wspólnym  posiedzeniu Komisji.  W związku z powyższym  Rada
Gminy nie życzyła sobie ponownego przedstawiania sprawozdania  na sesji . 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu . 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania .
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  przyjęcie sprawozdania poddał pod
głosowanie.
Obecnych i  uczestniczyło  w głosowaniu  14 radnych(  nadal  nieobecny  radny  Pan
Zbigniew Dziarkowski ) .
„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 .  
Rada  jednogłośnie  przyjęła  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu
Wspierania  Rodziny  i  Systemu  Pieczy  Zastępczej  oraz  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.
Do punktu 12 porządku obrad: 
Radni  nie  wnieśli  uwag  do  przedłożonej  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  dla
Gminy  Szczutowo  za  2014  rok   .  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski
poddał pod głosowanie przyjęcie oceny .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych (nieobecny radny Pan Zbigniew
Dziarkowski)
„Za” głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej  dla Gminy Szczutowo za 2014 rok .
W/w ocena stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 13 porządku obrad :
Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę   Budżetową  Nr  V/16/2015  na  rok  2015
odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski. Radni nie 
wnieśli  uwag  do  przedstawionego  projektu  uchwały  .W  związku  z  tym
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15radnych .
„Za” głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 



Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  VIII/30/2015  zmieniającą  Uchwałę  Nr
V/16/2015 na rok 2015 . 
Do punktu 14 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski   –  odczytał  projekt
uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  w banku  wybranym
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.   
Rada nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały . 
Następnie Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał projekt uchwały pod
głosowanie. 
Skład ustawowy w liczbie 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  VIII/31/2015   w  sprawie  zaciągnięcia
długoterminowego  kredytu w banku wybranym zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 
Do punktu 15 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi  Sierpeckiemu  na  realizację  zadań  inwestycyjnych  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski, a 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 od głosu” - 0 .
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  VIII/32/2015   w  sprawie   udzielenia
pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Sierpeckiemu  na
realizację zadań inwestycyjnych .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 16 porządku obrad : 
Projekt  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  wykonawczemu  jednostki  pomocniczej  będzie
przysługiwała  dieta  oraz  ustalenia  wysokości  tej  diety  przedstawił
Wiceprzewodniczący  Rady- Pan Zbigniew Szlomkowski.
W dyskusji głos zabrali :

– Pan Tomasz  Paprocki  –  powiedział  :po  raz  ostatni  namawia  do odrzucenia
projektu uchwały, zgodnie ze złożonym wnioskiem do uchwalenia diety dla
sołtysów w wysokości  200 zł  miesięcznie  i  zastosowania konsekwencji  za
nieobecność w sesjach i posiedzeniach .

– Wójt Gminy – Pana Andrzej Twardowski – poinformował, że budżet jest jaki
jest i nie możemy  porównywać się do innych gmin . Pamiętać  należy , iż
pozycja w budżecie gminy dot. wypłacanych  diet radnych i sołtysów  wynosi



ok. 200 tys. zł .
Kończąc  dyskusję  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod
głosowanie  odrzucenie wniosku radnego Pana Tomasza Paprockiego .
„Za” odrzuceniem głosowało – 8 radnych . 
„Przeciw” - 1 .
„Wstrzymało się od głosu” - 6 radnych . 
Zwykłą większością głosów Rada odrzuciła wniosek Pana Tomasza Paprockiego w
sprawie ustalenia wysokości diety zryczałtowanej w kwocie 200 zł miesięcznie bez
względu  na  ilość  organizowanych  w  danym  miesiącu  posiedzeń  Rady  oraz
pozostawienia zastosowanych  konsekwencji za nieobecność .
Następnie poddał pod głosowanie przedstawiony przez Wiceprzewodniczącego Rady
projekt .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych . 
„Przeciw” - 1 .
„Wstrzymało się od głosu” - 1.
Rada większością głosów podjęła  Uchwałę Nr VIII/33/2015 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. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 17 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  przedstawił  projekt
uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Szczutowo  .  W związku  z  tym,  że  nie
zabierano  głosu  w  zarządzonej  dyskusji,  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz
Pilarski  poddał projekt uchwały po 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  VIII/34/2015  w  sprawie  przyjęcia
regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach
prowadzonych przez Gminę Szczutowo .
Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 
Do punktu 18 porządku obrad : 
W  punkcie  tym  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  Pan  Marek  Kowalski
przedstawił Radzie Gminy protokół Nr 5/2015 z przeprowadzonej kontroli w dniu 12
czerwca 2015 r. przez Komisję Rewizyjna , której tematem było : Kontrola wymiaru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów i zaległości z tego
tytułu. Protokół stanowi załącznik do protokołu. . 
Z  przedstawionej  analizy  przychodów  z  tytułu  odpłatności  wnoszonych  przez
mieszkańców oraz wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy wynika, że dochody
nie pozwalają na pokrycie z tym związanych wydatków . W związku  z tym zostały



Radzie  Gminy  przedłożone   projekty  uchwał  zawierające  m.in.  podwyżkę  opłaty
śmieciowej .
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionych wyników kontroli . 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  przedstawił  projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na
terenie gminy Szczutowo , a Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Tylus  poddał pod
głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych ( nieobecny radny Pan Andrzej
Tylus ).
„ Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych . 
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  VIII/35/2015  w  sprawie  uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zarządził  10  minutową  przerwę  w
obradach .
Po  wznowieniu  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady  przystąpiono  do  realizacji
kolejnego punktu obrad . 
Do punktu 19 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania  tych  odpadów  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan
Zbigniew Szlomkowski .
Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  projekt
uchwały  pod głosowanie  Rady.
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  VIII/36/2015  w  sprawie  określenia
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i  zagospodarowania tych
odpadów.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 20 porządku obrad : 
 Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał projekt uchwały
w  sprawie  postanowienia  o  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady
komunalne. Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski projekt uchwały  poddał
pod głosowanie .
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 VIII/37/2015 w sprawie postanowienia o
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 21 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  przedstawił  projekt
uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
W dyskusji głos zabrali : 

– radny – Pan Tomasz Paprocki – prosił  Wójta o poinformowanie jaki skutek
finansowy w bilansie ogólnym  przyniesie podniesie stawki opłaty o złotówkę .

– Sekretarz  Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski  zmiana  ustawy o  utrzymaniu
czystości  i  porządku  gminach  pozwoliła  na  włączenie  do  systemu
gospodarowania  odpadami  nieruchomości  ,  na  których  znajduj  się  domki
letniskowe lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ,
wykorzystywane  jedynie  przez  część  roku  .  Celem wprowadzenia  wyższej
stawki jest zbilansowanie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania
odpadami . Natomiast celem wprowadzenia wyższej stawki opłaty w stosunku
do właścicieli nieruchomości nie prowadzących selektywną zbiórkę odpadów
jest konieczność osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu.
Zgodnie z ustawą Rada ustala stawki opłat za odpady komunalne zbierane w
sposób selektywny za miesiąc, w wysokości nie wyższej  jak 2% przeciętnego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę : odpady segregowane  nie wyższą jak
26.80  zł  /  osobę,   niesegregowane  nie  wyższą  jak  53,60  zł  /osobę  .W
przypadku podniesienia stawek opłat o 1 zł ( zgodnie z opinią Komisji)  w
skali  miesiąca zyskamy kwotę 3.471 zł , a w  skali roku  ponad 41 tys, zł.
Kwota ta  nadal nie pokryje deficytu ale zmniejszy skutki finansowe . 

– radny  –  Pan  Tomasz  Paprocki  –  jakie  będą  koszty  związane  z  realizacją
uchwały, z podniesieniem stawki opłaty ?

Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poniesione zostaną koszty zawiadomienia
mieszkańców o nowych wysokościach  stawek opłat . W celu ograniczenia kosztów,
będzie się prosić  sołtysów o rozdanie zawiadomień  mieszkańcom sołectw . Dalej
mówił
o odpowiedzialności za budżet na każdym stanowisku .
Kończąc dyskusje Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski   projekt  uchwały
poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych .
„ Za” podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych . 
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 3.
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  VIII/38/2015  w  sprawie  dokonania
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 22 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  odczytał  projekt  uchwały  w
sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  a  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz
Pilarski poddał  pod głosowanie .
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  VIII/39/2015  w  sprawie  określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 23 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
przedstawił  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski,  a
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie .
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 VIII/40/2015 w sprawie określenia wzoru
deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 24 porządku obrad: 
Projekt  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  odczytał
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski, a Przewodniczący Rady –
Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie .
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 VIII/41/2015 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 25 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  VI/22/2015  Rady  Gminy
Szczutowo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości  i  odstąpienie  od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia  umowy
odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski . 
-radny  –  Pan  Tomasz  Paprocki   -  zwrócił  uwagę,  że   zgłaszano  sprzeciw
wydzierżawieniu nieruchomości, mimo to uchwała została podjęta .Wówczas prosił o
nie podejmowaniu uchwały, a teraz doszło do sytuacji, że uchylana jest uchwała .



Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod
głosowanie projekt uchwały .
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  VIII/42/2015  w  sprawie   uchylenia
Uchwały  Nr VI/22/2015  Rady Gminy  Szczutowo z  dnia  24  marca  2015  r.  w
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  i  odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 26 porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – pan Zbigniew Szlomkowski  przedstawił projekt
uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników .
W związku z tym, że radni nie wnieśli uwag Przewodniczący Rady - Pan Dariusz
Pilarski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 
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 VIII/43/2015 w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 27 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania   odczytał
Wiceprzewodniczący – Pan Zbigniew Szlomkowski . Przewodniczący Rady – Pan
Dariusz Pilarski  poddał pod głosowanie .
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  VIII/44/2015  w  sprawie  utworzenia
odrębnego obwodu głosowania . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 28 porządku obrad : 
W punkcie  tym Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski – zapoznał z pismami
jakie wpłynęły do  Rady Gminy :
1)Od  Marszałka  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej   Bogdana  Borusewicza.
Gratulacje z okazji 25 lecia odrodzenia samorządu terytorialnego .
2)Rozstrzygnięciem  nadzorczym  Wojewody  Mazowieckiego  Nr  LEX-
P.4131.12.2015.KLW z dnia 22 kwietnia 2015 r. stwierdzającym nieważność uchwały
Nr VI/25/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Szczutowo w 2015 roku”.
3)Odpowiedź Wójta Gminy Szczutowo z dnia 20.05.2015 r. na wniosek  inicjatywy



obywatelskiej o udostępnienie informacji publicznej, skierowany do Urzędu Gminy
w  Szczutowie,  którego  jednym  z  warunków  było  zapoznanie  Rady  Gminy  z
udzieloną  odpowiedzią .   Wniosek zawierał  wiele pytań dotyczących naruszenia
linii brzegowej jeziora Urszulewskiego wzdłuż działki 487, której właścicielem jest
Urząd  Gminy  w  Szczutowie  oraz   usunięcia  i  uszkodzenia  drzew   i  wykonania
pomostu bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
Do punktu 29 porządku obrad : 
-radny  –  Pan  Tomasz  Paprocki  –  pytał  czy  prawdą  jest,  że  nie  było  wydanego
pozwolenia   wodnoprawnego?
-Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – naruszenie linii brzegowej jeziora zostało
naruszone w obrębie granic geodezyjnych działki nr 1 stanowiącej własność Skarbu
Państwa, a nie działek   nr 285 i nr 487, których właścicielem jest gmina .  Z zawartej
umowy dzierżawy wynika, że wzniesienie jakichkolwiek obiektów trwale i nietrwale
związanych  z  gruntem wymaga  pisemnej  zgody  wydzierżawiającego  i  uzyskania
pozwoleń zgodnie z prawem . 
Do punktu 30 porządku obrad :
Odpowiedzi  na  interpelacje  udzielił  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski
poinformował, że otrzymano  dotację  z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi
Stara  Wola  –  Dziki  Bór   w  wysokości  20  tys.  zł..  Zrezygnowano  z  tej  dotacji
ponieważ według nowych zasad rozliczeń aby ją otrzymać,   należałoby wykonać  za
kwotę 350 tys.  zł  ,  a  takich środków nie  posiadamy w budżecie  gminy .  Podjęta
została decyzja, że w b.r. zostanie wykonana droga ze środków własnych, za kwotę
ok.200 tys. zł. W celu poprawy zaopatrzenia w wodę w przyszłym tygodniu zostanie
zainstalowana nowa pompa o większej mocy w hydroforni w Szczutowie . Należy
również zaprojektować i   zamontować zbiorniki wyrównawcze  . Większą kontrolą
zostaną  objęte  hydranty  na  terenie  gminy  w  celu  wyeliminowania   przypadków
korzystania  z  nich  przez  indywidualnych  odbiorców.   Strat  wody  (  straty  wody
wynoszą ok. 20 %) w całości  nie da się zlikwidować ,  nie nieuniknione jest płukanie
sieci,  korzystanie  przez  straże  .  Na  wyeliminowanie   kradzieży   wody  zwrócą
większą uwagę konserwatorzy. 
Przedłożone wnioski dot. dowozu dzieci do szkół zastaną rozpatrzone i do każdego 
z nich  indywidualnie  się ustosunkuje .  Podkreślił,  że nie stać nas na dowożenie
dzieci  nie zgodnie z  prawem . 
-Pan Tomasz Paprocki – sprawą dowozu dzieci do szkół z miejscowości Całownia ,
Agnieszkowo  ,  Mościska  zajmował  się  dwa  lata  temu  .  Obliczono  wówczas,  że
sprawa dotyczy 12 dzieci. Po przeprowadzeniu rozmów z rodzicami okazało się, że
tylko 6 dzieci byłoby zainteresowanych dowozem . Trzeba rozmawiać z rodzicami
indywidualnie ,  bo w przypadku gdy mają oczekiwać na odjazd autobusu,  dzieci
zabierają rodzice własnym środkiem transportu.
-Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski -  obiekty budowlane powinny być raz
do  roku  poddane  kontroli  przewodów  kominowych  .  Obowiązek  taki  spoczywa
również   na  właścicielach  gospodarstw  indywidualnych.  Wybór  kominiarza  z
uprawnieniami należy do właściciela budynku . W przypadku gdy dojdzie do spalenia
budynku   i aby  uzyskać odszkodowanie,  należy okazać dokument z dokonanego
przeglądu.   Uprawniony do dokonywania  kontroli  w tym zakresie  jest  inspektor



nadzoru budowlanego.
Do punktu 31 porządku obrad : 
W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad VIII Sesję Rady Gminy Szczutowo . 
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