
Or. 0002. 6. 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  IX / 2015
 nadzwyczajnej  IX Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu 10 lipca    2015 roku .

 Protokół zawiera:

1. Uchwała Nr IX/45/2015 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/32/2015 Rady Gminy
Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Sierpeckiemu  na  realizację  zadań
inwestycyjnych . 
2.  Uchwała  Nr  IX/46/2015  w sprawie  dokonania  wyboru  metody  ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
3. Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
5. Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika . 



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

odbytej w dniu 10 lipca  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.           9:00 
                                                              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 Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Szczutowo
z dnia  19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych . 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie  odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości .
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji
informacji o kandydacie na ławnika . 
9. Wolne wnioski  .   

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski . 

11. Zakończenie obrad IX  Sesji Rady Gminy Szczutowo .

P r z e b i e g : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

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

W punkcie tym Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – podziękował za zwołanie
nadzwyczajnej  sesji  i  przybycie  radnych  .  Regionalna  Izba  Obrachunkowa
zakwestionowała  podjęte na poprzedniej sesji uchwały dot. gospodarki odpadami,
a  w  szczególności  objęcia   terenów  letniskowych  w  Słupi  .  Uchwalone  na
poprzedniej sesji stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.
Szybkie  podjęcie  i  opublikowanie   ponownych   uchwał  gwarantuje  ,  że  część
należności wpłynie do budżetu gminy .   Po wejściu w życie uchwał pracownicy UG
pójdą w teren i zbiorą deklaracje od właścicieli domków letniskowych w Słupi. 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Szczutowo z
dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych  przedstawiła
Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  .  W  projekcie  uchwały  został
uszczegółowiony zapis dot. udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu
przeznaczonej na przebudowę dróg powiatowych : Gójsk – Podlesie w miejscowości
Podlesie  ,Szczutowo-  Blizno-  Białasy  –  Troska  w  miejscowości    Szczutowo,
Żochowo- Gójsk na terenie gminy Szczutowo.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały . 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały,
a Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał pod głosowanie .

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

„Za” podjęciem uchwały glosowało 15 radnych .

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0. 

Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  IX/45/2015  zmieniającą  Uchwałę  Nr
VIII/32/2015  Rady  Gminy  Szczutowo  z  dnia  19  czerwca  2015  r.  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu
na realizację zadań inwestycyjnych .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5 porządku obrad : 

Projekt  uchwały,  a  szczególnie  proponowane  zmiany    w  stosunku  do  uchwały
podjętej w dniu 19 czerwca 2015 r. omówiła Pani Ewa Tłuchowska – Inspektor ds.
ochrony środowiska .

Wobec  braku  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 . 

Zwykłą  większością  głosów  Rada  podjęła  Uchwałę  Nr  IX/46/2015  w  sprawie
dokonania  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6 porządku obrad : 

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówiła – Pani Ewa Tłuchowska
– Inspektor ds. ochrony środowiska . 

W  związku  z  tym,  że  radni  nie  zabierali  głosu  w  zarządzonej  przez
Przewodniczącego  Rady  dyskusji  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Szlomkowski  odczytał  projekt  uchwały  .  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz
Pilarski poddał pod głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 

'Za” podjęciem uchwały glosowało 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/47/2015 w sprawie określenia terminu,
częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 7 porządku obrad :   

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
omówiła    – Pani Ewa Tłuchowska – Inspektor ds. ochrony środowiska . Szczególną
uwagę zwróciła na proponowane zmiany w stosunku do uchwały podjętej w dniu 16
czerwca 2015 r.

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady , radni nie zabierali głosu.

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 IX/48/2015 w sprawie określenia wzoru
deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8 porządku obrad : 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od  komendanta  wojewódzkiego  Policji
informacji  o  kandydacie  na  ławnika  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan
Zbigniew Szlomkowski  .  Następnie  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz  Pilarski
poddał pod głosowanie podjęcie uchwały . 

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  IX/49/2015  w  sprawie  zasięgnięcia  od
komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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

Po  wznowieniu  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady  przystąpiono  do  realizacji
kolejnego punktu porządku obrad . 

Do punktu 9 porządku obrad : 

W punkcie tym głos zabrali : 

1) Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował , że wszyscy radni
otrzymali  pismo  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu  Nr  BRZ.0026.42.2015  z  dnia
12.06.2015 r.   w sprawie podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na odstąpienie od
odwołania  darowizny  nieruchomości  położonej  w  obrębie  gm.  Szczutowo
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego . Nieruchomość znajduje się w trwałym
zarządzie  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Szczutowie  .W związku  z  tym  prosił  o
wypowiedzi  w tej sprawie .

- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – na początku budowy DPS inwestorem
była gmina , po zmianie ustawy stał się powiat . Ówczesny samorząd darował na
rzecz  Powiatu Sierpeckiego zabudowaną nieruchomość  ( budynki w toku budowy) .
Nieruchomość została darowana z zaznaczeniem, iż powinna być wykorzystywana na
cel  publiczny  związany  z  zadaniami  do  prowadzenia  Domu Pomocy  Społecznej.
Powyższe  zostało  zapisane  w  akcie  notarialnym.  W  wyniku  poddziału  zostały
utworzone 4 działki  na  których znajdują się budynki DPS oraz Powiatowy Dom



Dziecka .  Obecnie  działka nr ewid. 168/5 jednostki stanowi grunt rolny, który  jest
wydzierżawiony i wykorzystywany rolniczo . Dom Pomocy Społecznej i Powiatowy
Dom Dziecka planują na tej działce zorganizować m. in. boisko, miejsce na ognisko ,
siłownię , stworzyć alejki spacerowe , pasy zieleni , miejsca odpoczynku (ławeczki) .
Zapewniają,  iż  z  wykonanej  infrastruktury  mogliby  korzystać  także  mieszkańcy
gminy Szczutowo oraz inne podmioty użyteczności publicznej ( tak zaznaczono w
piśmie ) . 

-Pan Zbigniew Szlomkowski – poinformował, że pełnił funkcję radnego w kadencji
kiedy powstała myśl budowy DPS . Rada była zafascynowana, że powstaną nowe
miejsca  pracy  dla  mieszkańców  z  naszej  gminy.  Ówczesna  Rada  postanowiła
przekazać  grunty o pow. 3,700 ha na wieczyste użytkowanie   do wykorzystywania
przez DPS . Chwała za to , że dom powstał , na pewno  nie w pełni zatrudniając
naszych  mieszkańców  ,  ale  może  trzeba  było  ściągnąć  innych   z  odpowiednimi
kwalifikacjami.  Obecnie  należy  się  zastanowić,  przedyskutować  prośbę  Zarządu
Powiatu w Sierpcu  . 

- Pan Tomasz Paprocki – w poprzedniej kadencji pojawiały się  głosy, dot.  cofnięcia
darowizny . Ponieważ zarzucano, że grunty o pow. 3,5 ha nie są wykorzystywane
zgodnie  z  intencją  Rady.  W związku  z  tym,  że  zostały  wydzierżawione   Powiat
czerpie zyski . Nie jest za tym,  aby odbierać  przekazaną  nieruchomość, co byłoby
nie  poważne.  Na  pewno  dobrze  byłoby,  aby  powstała  taka  infrastruktura  w
Szczutowie i mogliby z niej korzystać wszyscy mieszkańcy .Jednak plany mogą  się
zmienić .  Podejmując uchwałę zgodnie z wnioskiem, można przewidzieć, że decyzja
o przeznaczeniu działki będzie  należała Zarządu Powiatu. 

Rada  postanowiła,  że   zajmie stanowisko  w tej  sprawie  na kolejnej  sesji  Rady
Gminy . 

2)  Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  Przewodniczącego  Rady
Powiatu Sierpeckiego  i Starosty Sierpeckiego dot. udziału w konkursie na Rolnika
Roku  2015-  Agricola  Sierpcensis-  Terrae  Filius”  -  VII  edycja  .  Wyróżnienie
przyznawane w 3 kategoriach : Rolnik Roku, Mlody Rolnik ( do 40 roku życia) oraz
Najlepszy Sołtys. W związku z tym pytał czy Wójt Gminy posiada propozycje w tej
sprawie . 

-Wójt Gminy – w poprzednich latach kilku rolnikom proponowano  zgłoszenie do
konkursu,  na  co  nie  wyrażali  zgody.  Do  odznaczenia  muszą  zostać  wytypowani
rolnicy posiadający osiągnięcia . Wnioski  należy składać w terminie do 5 sierpnia
2015 r.  Dobrze byłoby, aby w przyszłym roku roku zostali zgłoszeni rolnicy z terenu
naszej  gminy,  ponieważ  będziemy  organizatorami  dożynek  powiatowych.  Na
tegorocznych dożynkach   zostanie odznaczony Odznaczeniem Ministra Rolnictwa
rolnik  z  miejscowości  Podlesie  Pan Janusz  Maciejewski  .Dalej  poinformował,  że
został rozstrzygnięty przetarg na dostawę żwiru ze środków funduszu sołeckiego .
Zostały złożone dwie oferty w związku z tym, cena za 1 tonę jest dość wysoka  i
wynosi 27 zł/ tona, a w ubiegłym roku była 19 zł/tona  .Określono  termin realizacji
dostawy do końca września b.r. Otrzymaliśmy informacje dot. szacowania szkód z
powodu  suszy – na razie dotyczy zbóż jarych . 



W  przypadku  zgłoszeń  rolników  zostanie  powołana  komisja  składająca  się  z
przedstawicieli:  ARiMR,  Izby  Rolniczej,  UG .  Uzyskać  można  pomoc  w formie
kredytu,  odroczenia  składki  KRUS,  umorzenia  podatku  rolnego  .  Szczegółowe
informacje można zasięgnąć  w Referacie Rolnictwa i Infrastruktury u Pani Danuty
Wiśniewskiej. Informacja również znajduje się na stronie BIP UG Szczutowo oraz
została przesłana do wszystkich sołtysów .  

- Pani Janina Orzyńska – stwierdziła, że od m-ca nie palą się lampy  przy ulicy Polnej
w miejscowości  Szczutowo  oraz  pytała  czy  nastąpiła  jakakolwiek  ściągalność  z
tytułu zaległych opłat za odpady komunalne. Prosiła o działania  w celu likwidacji
rozchodzącego się nieprzyjemnego  zapachu z przepompowni w Szczutowie (przy
ulicy Polnej ).  

- Pan Ryszard Pijankowski – zwrócił uwag na brak efektów zamontowania nowej
pompy w stacji uzdatniania wody w Szczutowie, nadal ciśnienie wody jest bardzo
słabe. 

-  Pan  Zbigniew  Dziarkowski  –  prosił   o  spowodowanie,  aby  przy  drogach
powiatowych  wykaszano nie tylko  rowy ale i szerszy pas poboczy . Zwrócił uwagę
na  pozostawianie  obciętych  gałęzi,  wyciętych  drzew   podczas  oczyszczania  linii
energetycznej  przez pracowników Zakładu Energetycznego.   

- Wójt Gminy – powiedział, że    w przyszłości należy  dokonywać zgłoszenia w
sprawie awarii w   oświetleniu ulicznym     do pracownika UG , nawet telefonicznie .
Zgłoszenia  zostają   przekazywane  do  Zakładu  Energetycznego  i  wówczas
natychmiast  są   naprawiane,  już  następnego  dnia  lampy  się  świecą.  Dalej
poinformował,  że  na  podstawie  złożonego  wniosku  sołtysów  i  radnych,   w  celu
zapobiegania  kradzieżom,   wystosowano  pismo  do  Zakładu  Energetycznego  w
sprawie  zmiany godzin  zapalania i gaszenia lamp oświetlenia ulicznego (o 23 :00
zapalanie, a  4:00 gaszenie  )  na terenie całej gminy, oczekujemy na odpowiedź .
Zaległości  dot.   opłaty  za  odpady  komunalne,  na  które  wystawiono  tytuły
wykonawcze  zostały  ściągnięte  w  całości.  Dokonana  zostanie    kontrola  w
przepompowni ścieków w Szczutowie . Przyczyną niskiego ciśnienia wody  są małe
zbiorniki  w stacji  uzdatniania  wody  w Szczutowie,  należy zamontować nowe  o
większej pojemności, nie ma sensu do istniejących dokładania nowych . Zgłoszone
wnioski    dot.  dróg  powiatowych  zostaną  przekazane  do  Powiatu  .   Natomiast
przeprowadzana  zostanie   rozmowa  z  Zakładem  Energetycznym  w  sprawie
pozostawianych gałęzi, wyciętych drzew  . 

Do punktu 10 porządku obrad : 

W punkcie tym głosu nie zabierano . 



Do punktu 11 porządku obrad : 

W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad IX Sesję Rady Gminy Szczutowo . 

                                  
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                   
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 
Protokółowała :                                                                   
Celina Szczepańska


