
Or. 0002. 9. 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  XII / 2015
 nadzwyczajnej  XII Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o

odbytej w dniu  30 października     2015 roku .

 Protokół zawiera:
1. Uchwała Nr XII/56/2015 w sprawie warunków i trybu składania przez

                                   właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty
                                   za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
                                   środków komunikacji elektronicznej . 



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

odbytej w dniu 30 października    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.           10:04 
                                                              a zakończono     o godz.            10:55
                                                              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 w sprawie  warunków i trybu składania przez właściciel
      nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi   za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
5.  Wolne wnioski  .   

6.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski . 

7.  Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Szczutowo .

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

Do punktu 2 porządku obrad :

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

Interpelacji radni nie składali .

Do punktu 4 porządku obrad : 

Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  i  trybu  składania  przez  właścicieli
nieruchomości  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  odczytał  Pan
Zbigniew Szlomkowski – Wiceprzewodniczący Rady . 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski projekt uchwały
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 XII/56/2015   w sprawie warunków i trybu
składania  przez  właścicieli  nieruchomości  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  za  pomocą  środków  komunikacji
elektronicznej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Do punktu 5 porządku obrad :

W punkcie tym głos zabrali : 

- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poinformował, że po podjęciu uchwały
każdy  właściciel  nieruchomości  będzie  mógł  złożyć  deklarację  elektronicznie
korzystając z ePUAP. W uchwale zostały uwzględnione uwagi RIO .Dalej zwrócił
uwagę, iż właściciele domków   letniskowych  w Słupi  niechętnie składaj deklarację
twierdząc, że opłaty są zbyt wysokie . Niektórzy z nich  dołączają  oświadczenia, że
nie przebywają na działce lub zabierają z sobą odpady komunalne . Wytwarzanych
odpadów  komunalnych  jest  bardzo  dużo,  za  których  wywóz  oczkują  do  zapłaty
faktury w wysokości 35 tys. zł . Złożone dotychczas deklaracje opiewają na kwotę 8
tys.  zł,  brakujące   środki  trzeba  będzie  uzupełnić   z  budżetu  gminy,  a  później
zgodnie  z  prawem  wyegzekwować  należności  od   właścicieli  nieruchomości.
Dochodzenie  należności  w  trybie  egzekucji  administracyjnej  jest  możliwe  ale
poszczególne czynności są bardzo rozciągnięte w czasie .  Nie można dopuścić do
sytuacji,  że  mieszkańcy  naszej  gminy  będą  ponosić  koszty  wywozu  odpadów
komunalnych z terenów letniskowych . 

Do 15 listopada 2015 roku musi zostać opracowany projekt budżetu gminy na 2016
rok, będzie to bardzo trudny budżet .

Dokumentacyjnie  przymierzamy  się  do  uzupełnienia  wodociągów,  szczególnie  w
miejscowości  Słupia  oraz  modernizacji  hydroforni  w  Szczutowie  (  dokumentacja
zostanie wykonana za 2 m-ce) . Czekamy na ogłoszenie naboru wniosków o dotacje



na drogi lokalne z PROW 2014-2020. Kryteria nie są korzystne dla małych gmin .

10 listopada b.r.  odbędzie  się  spotkanie  w Starostwie Powiatowym z Dyrektorem
Urzędu  Marszałkowskiego,  który   przybliży  kryteria  otrzymania  wsparcia.
Prawdopodobnie  brane  będzie  pod  uwagę  :  gęstość  zaludnienia,  długość  dróg
gminnych.    Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje wyniesie do 3 mln. zł na
beneficjenta. Wymagany wkład środków publicznych w wysokości ok.36 % kosztów
kwalifikowanych  projektu  i  ma  pochodzić  ze  środków  własnych.  Realizacja
inwestycji nastąpiłaby  w przeciągu 2-3 lat. Na rok 2016  otrzymaliśmy  o ok. 300
tys. zł wyższą subwencję   ale  nie odczujemy zwiększenia .  W projekcie budżetu
zostaną  zawarte środki ( 250 tys. zł) na inwestycje realizowane na terenie gminy,
współfinansowane z powiatem.  Priorytetowe inwestycje to : budowa kanalizacji w
Agnieszkowie ( koszt.1.900.000 zł) i w Blinnie  , budowa wodociągów ( Karlewo –
Słupia) ,  budowa zatoczki autobusowej w Szczutowie , droga do Słupi ( koszt 5 mln.
zł -prawdopodobnie  trzeba będzie zmniejszyć zakres robót) . Drobne inwestycje, to
modernizacje   budynków  komunalnych,  które  planuje  się  realizować  w  ramach
środków pozyskanych w LGD. Zarezerwować  musimy własne środki na wykonanie
projektów, w bieżącym roku 30 tys. zł i w przyszłym 40 tys. zł . W projekcie budżetu
zostaną zaplanowane środki  na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków. Do
końca listopada b.r. zostaną wykonane w miejscowości Grabal . Budowa drogi na
osiedlu przy ulicy Bohaterów Powstania Styczniowego   w Szczutowie będzie mogła
być  realizowana w przypadku,  gdy  zostaną wygospodarowane środki. Wykonano
projekt na budowę drogi na osiedlu w Gójsku, projektant zaproponował utwardzenie
przez  położenie kostki, a nie asfaltu. 

-radny-   Pan  Tomasz  Paprocki  –  należy  jak  najszybciej  rozwiązać  problem
gospodarki  odpadami  w  miejscowości  letniskowej  w  Słupia  .   Powinniśmy
spowodować, aby właściciele nieruchomości  zorganizowali się  i  wówczas można
rozmawiać jakąś grupą, gdyż  nie jest możliwa rozmowa z wszystkimi właścicielami.
Następnie przedstawić im koszty  oraz wpływy z odpłatności  .   Stali  mieszkańcy
naszej gminy nie mogą dokładać do terenów letniskowych w Słupi . Dalej prosił o
pomoc w realizacji wniosku dot. zjazdu z drogi powiatowej Szczutowo- Gójsk do
miejscowości Mościska . Interweniuje od 5 lat, złożył  kilka wniosków do Starostwa
Powiatowego o zlikwidowanie na skrzyżowaniu  zagłębienia w którym zalega woda,
zamarznięta w okresie zimy stanowi zagrożenie dla pojazdów skręcających na drogę
do miejscowości Mościska. Podkreślił, że nie powinno się wypłacać odszkodowań za
przejście sieci kanalizacyjnej przez grunty, trzeba znaleźć inne rozwiązania, które w
przyszłości nie będą kosztowały .

- Wójt Gminy – nie będą wypłacane odszkodowania  za przejścia przez grunty ich
właścicielom, będą przebiegały drogami powiatowymi , gminnymi i krajowymi , co
również  będzie  generować  koszty.  Do  prowadzonych  rozmów  z  właścicielami
gruntów,   zostaną włączeni radni.  W stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji
dot. odpadów komunalnych będą zastosowane przepisy administracyjne. Przychodzą
grupy właścicieli nieruchomości rozmawiają, piszą pisma, w których zarzucają  np.
wysokie stawki opłat , podatków ,  a przy tym  żądają ustawienia lamp oświetlenia
ulicznego , naprawy dróg , wywożenia śmieci itp.   Informując ich,  iż bardzo dużo



jest  zgromadzonych odpadów komunalnych, których wywóz kosztuje twierdzą,  że
śmieci  wrzucają  do  kontenerów stale  zamieszkali   mieszkańcy  Słupi  ,  a  nie  oni.
Bardzo często śmieci nie są wrzucane do kontenerów tylko obok, które później trzeba
zbierać .  Dopóki nie zwiększy się poziom  świadomości ekologicznej  społeczeństwa
tego problemu nie rozwiążemy  . 

-radny - Pan Janusz Brodziński – proponował, aby w Słupi ogrodzić miejsce gdzie
zlokalizowano kontenery na odpady komunalne oraz zainstalować monitoring, w taki
sposób jak postąpiono w sąsiedniej gminie.

- Wójt Gminy – każdy pomysł jest dobry, gotowi jesteśmy do rozmowy . Na terenie
sąsiedniej gminy zlokalizowanych jest 80 domków letniskowych i Wójtowi Gminy z
właścicielami udało się dojść do porozumienia . 

-  Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski -mankamentem jest,  że opłata ma
charakter roczny ryczałtowy tzn. czy ktoś przebywa   jeden dzień czy  regularnie,
następuje odpłatność wg tej  samej  stawki.  W przedkładanych pismach do Urzędu
Gminy przedstawiają  zarzuty iź  osoby , które przebywają dwa razy w roku muszą
płacić  tyle,  co  przebywający  regularnie  np.  przez  pół  roku  .  Nie  mamy  na  to
argumentów   mając  świadomość  ,  że  ci  co  przebywają  dłużej  produkują  więcej
śmieci  .  Wytwarzanych odpadów komunalnych w Słupi jest bardzo dużo, o czym
świadczy ilość wywożonych  kontenerów . 25 września b.r. została podjęta uchwała
uchwalająca  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  za  pomocą  środków komunikacji  elektronicznej  w  formacie  doc.  .
Ówczesne   stanowisko  RIO   było,  że  deklaracja  w  takiej  formie  może  by
udostępniona . Po przesłaniu uchwały do RIO zmieniło się stanowisko i wymaga się
formularza  w formacie XML oraz poinformowano nas , że albo zmieniamy uchwałę
sami albo wszczynają rozstrzygnięcie nadzorcze w celu jej uchylenia. W związku z
tym w dniu  dzisiejszym  została  zwołana  sesja  w  celu  podjęcie  uchwały  i  oraz
uchylenia  z  poprzedniej  sesji  w tej  sprawie .  Formularz opracowany został  przez
informatyka, stanowi 56 stron,  są to różne zapisy informatyczne, formuła została
spełniona . Podziękował radnym za przybycie na nadzwyczajną sesję , która musiała
się  odbyć  w  wyznaczonym  przez  RIO  terminie  .  Przypomniał,  że  do  Rady
skierowane jest  pismo od mieszkańców Słupia,  które  musi  zostać  rozpatrzone na
komisjach , a później na sesji . Pismo o tej samej treści wpłynęło również  do Wójta
Gminy, na które została  udzielona  odpowiedź (  Rada zostanie z nią zapoznana).
Decyzje  w  sprawie  gospodarki  odpadami  nie  są  łatwe,  ale  trzeba  się  z  tym
problemem zmierzyć . 

-radny Pan  Szlomkowski Zbigniew -  pytał na jakim etapie jest realizacja inwestycji
budowa  oczyszczalni  przydomowych  w  miejscowościach:   Mierzęcin  ,  Gugoły  ,
Stara Wola . Ustawianie kamer , postawienie policjanta w celu likwidacji zaśmiecania
terenu  nic nie pomoże,  a zwiększy   koszty . Należy zacząć od kultury osobistej
bycia,  jeżeli  człowiek  taką  kulturę  posiada,  to  będzie  wiedział  jak  się  ma
zachowywać . Powinno się uczyć kultury już od najmłodszych lat, w szkole . Należy
przypuszczać iź osoby, które przyjeżdżają nie mają tej kultury. Nie ma złotego środka
na rozwiązanie tego problemu .



-  Wójt  Gminy  –  wyjaśnił,  że  wykonany  został   projekt  na  budowę oczyszczalni
przydomowych  w  miejscowości  Szczechowo-  Jaźwiny,  na  temat  realizacji  w
pozostałych  miejscowościach  można  się  dowiedzieć  od  Kierownika   Referatu
Infrastruktury Gminy . 

-  Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał  pisma,  które
wpłynęły do Rady Gminy :

1.  Pismo  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  o  możliwości
zgłaszania po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w terminie do 20 listopada 2015 r. 

Przewodniczący Rady – prosił o wskazanie kandydata przez radnych  . 

2. Pismo od mieszkańców wsi Modrzewie złożone przez radnego na sesji na ręce
Przewodniczącego  Rady  w sprawie   budowy drogi  łączącej  drogę  powiatową Nr
3724 W z drogą wojewódzką N 539 .

- Wójt Gminy –  jest to droga o podłożu piaszczystym, na bieżąco remontowana,
przejezdna. Najbardziej uciążliwy odcinek drogi (ok. 1 km)  w Maluszynie został
wykonany  w ubiegłym roku .

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 XII Sesję Rady Gminy Szczutowo . 

                                  
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                   
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 
Protokółowała :                                                                   
Celina Szczepańska


