
Or. 0002. 10. 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 XIII  / 2015
XIII Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 27 listopada    2015 roku .

 Protokół zawiera:

1. Uchwała Nr XIII/57/2015 w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy
                                           Szczutowo na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i    
                                           podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
                                           kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o 
                                           wolontariacie.

2. Uchwała Nr XIII/58/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
                                                      podatkowych .

3. Uchwała Nr XIII/59/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
                                          nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku .

4. Uchwała Nr XIII/60/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
                                                      środków transportowych.

5. Uchwała Nr XIII/61/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i
                                                      oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2016 rok.

6. Uchwała Nr XIII/62/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń
                                                      wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2016 rok .  
      7.   Uchwała Nr XIII/63/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do

                                    obliczenia podatku rolnego na 2016 rok . 



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

odbytej w dniu 27 listopada   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.           10:10
                                                              a zakończono     o godz.            12:15
                                                              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 X, XI i XII    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.   Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo na 2016 rok z
organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.3  ust.3
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie”.     
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczutowo w roku
szkolnym 2014/2015.     
9.  Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok
2015 .   
10.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Budżetową Nr  V/16/2015  na  rok
2015.  
11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  formularzy  informacji  i
deklaracji podatkowych  .      
12. Uchwalenie wysokości podatków, opłat lokalnych i zwolnień podatkowych na
2016 rok :      
   1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości



oraz zwolnień od tego podatku;
  2)   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
środków transportowych;      
    3)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie
ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2016 rok ; 

    4)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń
wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2016 rok;  

     5)  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2016 rok;
    6) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów
wymiaru podatku  leśnego na 2016 rok.
 13.  Rozpatrzenie uchwalenia na rok 2016 wysokości:
      1)  Opłaty targowej na terenie gminy;
      2)  Opłaty od posiadania psów;
      3)   Inkasa dla sołtysów. 
 14.  Rozpatrzenie  pism skierowanych  do Rady Gminy;       

       15. Wolne wnioski. 
       16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
       17. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Przebieg : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poinformował,  że  proponowany
porządek obrad XIII Sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję . Zapytał
czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad sesji.

- radny – Pan Marek Kowalski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 13
„ Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu w Sierpcu o wrażeniu zgody na odstąpienie
od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Szczutowie „.

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  wniosek  radnego  poddał  pod
głosowanie Rady .

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

„Za” zdjęciem z porządku obrad punktu 13 głosowało -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 1 radny . 

Rada postanowiła  wykreślić  z  porządku obrad XIII  sesji  punkt  13 „Rozpatrzenie
pisma Zarządu Powiatu w Sierpcu o wrażeniu zgody na odstąpienie od odwołania



darowizny nieruchomości położonej w Szczutowie „. 

Następnie Przewodniczący Rady  poinformował, że na podstawie art. 20 ustęp  5
ustawy  o  samorządzie  gminnym  wprowadził  do  porządku  obrad  pkt  „  Podjęcie
uchwały  zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr V/16/2015 na rok 2015„   w pkt 10 .
W związku z tym punkty od 10 do 13 otrzymały  numerację o jedną więcej . Dalej
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami .

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 przyjęła jednogłośnie porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy .

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokóły  z X, XI i XII   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  X, XI, i XII  Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy – Pan Andrzej
Twardowski  .  Między  innymi  poinformował  :  rozstrzygnięty  został  przetarg  na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabal, inwestycja na
ukończeniu . Po zakończeniu tej inwestycji, na terenie gminy będzie funkcjonować
ok.   60 przydomowych oczyszczalni  ścieków. Trwają prace przygotowawcze dot.
złożenia  wniosków  o  pozyskanie  środków  unijnych  na  budowę  dróg  (PROW .)
Jesteśmy na  etapie  sporządzania  kosztorysów budowy dróg .  Zostanie  złożonych
kilka wniosków . Wielką  niewiadoma  jest jak wysokie   będą to środki i czy w ogóle
je  otrzymamy  .  Przed  wyborami  mówiono,  że  każda  gmina  ma  możliwość
otrzymania dotacji  na budowę dróg w wysokości 3 mln. zł. Po spotkaniu   z wójtami
gmin zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, w którym uczestniczył
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie należy przypuszczać, że nie będą
to  tak  wysokie  kwoty,  otrzymano  170  mln.  zł  dla  całego  Województwa
Mazowieckiego,   przeliczając  przypada  dla  każdej  gminy  ok.  500  tys.zł.  Chcąc
uzyskać pomoc finansową trzeba  będzie  spełnić  szereg warunków .Wnioski  będą
punktowane,   maksymalna  ilość  punktów  jaka  można  uzyskać  wynosi   18,  a
minimalna   9.  Punktowane  między  innymi  będzie  :zaludnienie,  dochód  na
mieszkańca, dostęp do obiektów użyteczności publicznej  itp.   W przypadku gdy
droga posiada dwa numery ewidencyjne (jak w naszym przypadku droga do Słupi),
to muszą zostać złożone dwa wnioski ( na każdy numer drogi oddzielnie) i zostaną



punktowane odrębnie  .  W tej chwili aktualizowane są  kosztorysy, nie wykluczone
iż  zostaną  złożone  wnioski  na  drogi  na  osiedlach   w  Gójsku  i  w  Szczutowie.
Ogłoszony  został  przetarg  na  odbiór  odpadów  komunalnych,  który   zostanie
rozstrzygniemy  w  najbliższy   poniedziałek  .  We  wszystkich  gminach  na  terenie
powiatu  odbywają  się  sesje,  na których są  podwyższane stawki  opłaty  za  odbiór
śmieci  .  Porównując  do  okolicznych  gmin,  Gmina  Szczutowo   nie  ma  wcale
najwyższych stawek za odbiór odpadów . W przypadku, gdy po przetargu zostaną
zwiększone koszty odbioru odpadów komunalnych  również należy się spodziewać
podniesienia  stawek . Koszty gospodarki odpadami muszą być pokryte dochodami z
odpłatności od mieszkańców,  ściągalność opłat nie ma na to  wpływu .Odbył się
przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gójsku ( baza GS) ,  pozyskano   kwotę ok.
450  tys.  zł,  został  zawarty  akt  notarialny  .   Dalej  poinformował  o  problemach
podczas  projektowania  sieci  kanalizacyjnej  oraz   wodociągowej,  dotyczących nie
wyrażania  zgody  na  przejście  przez  grunty  .  Wyjściem  z  sytuacji   będzie,
projektowanie przejść w pasie drogowym dróg powiatowych , a w przypadku Blinna
drogi krajowej, co  generuje  dodatkowe koszty ( co roku naliczana będzie opłata  za
przejście  przez  pas  drogowy ).  W związku  z  tym prosił  sołtysów,  radnych,  aby
mieszkańców swych sołectw informowali o konsekwencjach nie wyrażania zgody na
przejście przez grunty,  
- Pan Tomasz Paprocki -pytał , dlaczego gmina przejmuje na własność przyłącza,
które generują koszty  oraz kto podejmuje decyzję o przejęciu takich przyłączy oraz
przejściu sieci w pasie drogowym ? 
-  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  –  obowiązkiem  gminy  jest  przejęcie
przyłącza,  sieć wodociągowa do licznika należy do gminy .   Wystarczy, że jedna
osoba nie wyrazi zgody na przejście przez  grunty  oraz   nie zostanie podjęta decyzja
o  przejściu  w  pasie  drogowym,  to  w  ten  sposób  pozbawiono  by  wody  innych
mieszkańców sołectwa.
Do punktu 5 porządku obrad:
W punkcie tym Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił informację
o działalności Urzędu Gminy w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji
Urząd Gminy zajmował się : 
- 30 września 2015 r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gójsku .Do
przetargu  przystąpiła   jedna  osoba,   która  udzieliła  jednego  postąpienia  i
nieruchomość została sprzedana za kwotę 454.500 zł, akt notarialny sporządzony . 
- 25 .10. 2015 r. odbyły się wybory do Sejmu RP  i Senatu RP. Urząd Gminy był
zobowiązany  do  zorganizowania  i  nadzorowania   tych  wyborów  .  Odbyły  się
sprawnie, nie było protestów . Skierował do Dyrektorów Szkół  podziękowania  za
udostępnienie  lokali  w  szkołach  .  Pod  koniec  października  dokonano  wypłaty
podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym.
- Od 1 .11.2015 r. w Urzędzie Gminy rozpoczęło   staże   5 osób skierowanych przez
PUP .
- W okresie od ostatniej sesji  wpłynęło dużo wniosków o przygotowanie decyzji o
warunkach zabudowy . Poinformował o  decyzji na realizację inwestycji uciążliwej
dla społeczeństwa w miejscowości Grady ( ferma lisów) . Kolegium odwoławcze , ze
względu na braki  formalne  wniosku inwestora  uchyliło  decyzję  .  Inwestor  złożył



ponowny wniosek o przeprowadzenie kontynuacji postępowania . Po uzupełnieniu
braków,  wniosek  o wydanie decyzji zostanie skierowany do urbanisty . 
- Z dniem  15 września b.r. upłynął  termin o składanie wniosków o ubieganie się o
pomoc  o  charakterze  socjalno  -edukacyjnym .  Wpłynęło  300  wniosków,  wydane
zostały decyzje w tej sprawie .
-  W Urzędzie  Gminy  trwa  proces  ocen  pracowniczych,  zakończony  zostanie   w
terminie do 30  listopada b.r. . Ocena pracowników dokonywana jest  co dwa lata .
-Duża  grupa  pracowników  uczestniczyła  w  szkoleniach,  w  większości  były  to
szkolenia  nieodpłatne  organizowane  przez  urzędy  i  instytucje,  które  dysponują
środkami pomocowymi. 
-  Od  1  stycznia  2016  r.  zmienia  się  ustawa  o  podatku  rolnym  .  Grunty  pod
budynkami  w gospodarstwach  rolnych  dotychczas  były  opodatkowane  podatkiem
rolnym wg klas gruntów . Przy gruntach klasy VI i V  rolnicy nie płacili podatku,a
obecnie  będą.  Zmiana  ustawy  dokonała,  że  grunty  pod  budynkami  będą
opodatkowane na zasadzie,  iż   1ha fizyczny odpowiada  1 ha przeliczeniowemu.
Wprowadzono  jednorazową  płatność  podatku  od  nieruchomości  w  kwocie
nieprzekraczającej 100 zł,  również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie
łącznego zobowiązania pieniężnego, w terminie przewidzianym dla pierwszej raty
podatku .
-  Urząd  Gminy  udostępnia  nieodpłatnie  pomieszczenie  sali  konferencyjnej  dla
agentów  ubezpieczeniowych,  aby  mieszkańcy  mogli  załatwić  sprawy
ubezpieczeniowe . Wyznaczone są dwa dni urzędowania przez  agentów  : wtorek –
przedstawiciel TUW, środa – przedstawiciel PZU.
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacji radni nie składali . 
Do punktu 7 porządku obrad : 
Do  projektu  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Szczutowo  na  2016  rok  z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie radni
nie wnieśli uwag . Wobec tego Wiceprzewodniczący Rady 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 głosowało 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się”- 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  Nr  XIII/57/2015  w  sprawie  przyjęcia
Rocznego programu współpracy Gminy Szczutowo na 2016 rok z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 8 porządku obrad : 
W związku z tym, że radni otrzymali na piśmie  informację o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Szczutowo za 2014/2015 rok, Rada odstąpiła od przedstawiania
jej na sesji .  Wobec braku uwag Przewodnicząc Rady Gminy – Pan Dariusz Pilarski



przyjęcie  powyższej informacji poddał pod głosowanie Rady . 
„Za” przyjęciem informacji głosowało 15 radnych .
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymano się od głosu – 0 .   
Rada  jednogłośnie  przyjęła     informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych
Gminy Szczutowo za 2014/2015 rok,
Informacja stanowi załącznik do protokołu .
Do punktu 9 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zapytał  radnych,  czy  są  uwagi  do
otrzymanych  informacji  o  analizie  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez
Wojewodę  Mazowieckiego,  Urząd  Skarbowy w Sierpcu,  Przewodniczącego  Rady
Gminy Szczutowo, Wójta Gminy Szczutowo. 
Informacje stanowią załączniki do protokołu . 
Radni nie złożyli uwag do przedłożonych informacji .
– radny -Pan Damian Tłuchowski – zgłosił wniosek o zarządzenie 10 minutowej
przerwy w obradach .
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski zarządził 10 minutową przerwę. 
Po  wznowieniu  obrad  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy   przystąpiono  do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
Do punktu 10 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Budżetową  Nr  V/16/2015  na  rok  2016
odczytał Pan Zbigniew Szlomkowski .
W zarządzonej dyskusji radni nie zabierali głosu .
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski   podał  pod
głosowanie projekt uchwały .
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych . 
„Przeciw” - 8 radnych .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada Gminy większością głosów nie podjęła uchwały . 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 11 porządku obrad :
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  formularzy  informacji  i  deklaracji
podatkowych  odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały oraz deklaracji .
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  glosowanie  projekt
uchwały . 
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 Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/58/2015 w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i  deklaracji podatkowych . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
- Pan Tomasz Paprocki stwierdził, że należą się słowa uznania dla twórców druków



deklaracji.  Osobiście nie był w stanie szczegółowo zapoznać się i kilkudziesięcioma
stronami deklaracji . 
Do punktu 12 (1) porządku obrad:
 Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski poinformował, że zgodnie
z  opinią  Komisji  proponowane   wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  w
większości  były  jednakowe  .  Następnie  przystąpiono  do  głosowanie  wysokości
stawek podatku proponowane przez Komisje lub Wójta , a   ich wysokość była różna.

Przed przystąpieniem do głosowania głos zabrał :  radny  Pan Tomasz Paprocki –
podzielił się wrażeniami z posiedzeń Komisji , w których uczestniczył . Uchwalane
podatki  o  i  opłaty  lokalne  stanowią  dochody własne  gminy .  Pozostałe  środki  w
budżecie  gminy   są  to  środki  „znaczone”   .  Dochody  własne  stanowią  tę  część
budżetu,  którą  możemy dysponować.  Obserwując  zachowanie  niektórych radnych
miał  wrażenie,  że  jeżeli  któraś  pozycja  podatku  dotyczyła  osobiście  radnego  to
najlepiej,   aby  jej  w  ogóle  nie  było  .  Natomiast  w  sytuacji   odwrotnej,    to
proponowano  tyle,  na  ile  ustawodawca  pozwolił  .  Z  chwilą,  kiedy  zostaliśmy
radnymi  przestajemy być osobami  prywatnymi.  W pierwszej  kolejności  jesteśmy
radnymi Gminy ( co ślubowaliśmy), a dopiero w drugiej kolejności reprezentujemy
swoich  wyborców.  Własnych  interesów   nie  reprezentujemy,  o  czym  należy
pamiętać .

Przewodniczący  Rady  –  pan Dariusz  Pilarski  poddał  pod głosowanie  następujące
stawki podatku od nieruchomości wg projektu uchwały  :

1.  W paragrafie  1 ust.  pkt  3  „od pozostałych m.in.  budynki gospodarcze,  garaże,
stajenki „-  proponowaną stawkę przez wójta gminy w wysokości 4,05 zł od 1m  ²
pow. użytkowej (  wszystkie komisje proponowały w wysokości 4,00 zł ) .

„Za” stawką 4,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej głosowało – 0 . 

„Przeciw” - 15 radnych .

„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 

Wobec  powyższego  ustalono  stawę  podatku  „od  pozostałych  m.in.  budynki
gospodarcze, garaże, stajenki „ w wysokości 4, 00 zł od 1 m² pow. użytkowej. 

2. W paragrafie 1 ust. 7 pkt 1 „ od gruntów związanych z prowadzeniem  działalności
gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w  ewidencji  gruntów  i
budynków  „  -  proponowana  stawka  przez  wójta  oraz  Komisje  Rolnictwa..  i
Rewizyjną  wynosiła  0,70  zł  od  1  m  ²  powierzchni  ,  natomiast  przez  Komisję
Oświaty ...0,62 zł .

Za” stawką 0,70 zł od 1 m² powierzchni głosowało- 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się „ - 0 .  

Wobec powyższego ustalono stawę podatku od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w  ewidencji
gruntów i budynków „ w wysokości 0,70  zł od 1 m² powierzchni .



3.  W paragrafie  1  ust.7  pkt  3  lit.c  „inne  ,  nie  wymienione  w punkcie  a)  i  b)”  -
proponowana stawka przez Wójta oraz Komisje Rewizyjną i Rolnictwa... wynosiła
0,20 zł od 1 m² powierzchni , natomiast przez Komisję Oświaty … w wysokości 0,21
zł .

„Za” stawkę 0,20 zł od 1 m² powierzchni głosowało - 12 radnych .

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się” -  3 radnych . 

Wobec powyższego ustalono stawę podatku „inne , nie wymienione w punkcie a) i
b)” w wysokości 0,20  zł od 1 m² powierzchni.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt
uchwały  w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości  oraz
zwolnień od tego podatku .

- radny – Pan Paprocki Tomasz – w związku z tym, że jest to podatek powszechny
apelował do radnych o przemyślane głosowanie projektu  uchwały . 

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski   –  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie . 

Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 15 radnych .

„Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych .

„Przeciw” - 0. 

„Wstrzymało się od głosu” - 2 radny. 

Większością głosów Rada podjęła Uchwałę Nr XIII/ 59/2015 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku . 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 ( 2)  porządku obrad:

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
odczytał Wiceprzewodniczący -Pan Zbigniew Szlomkowski  .  Wszystkie Komisje
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie . 

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały . 

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  XIII/60/2015  w  sprawie  określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 12( 3)porządku obrad:

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski   poinformował,  że
wszystkie  Komisje  Rady  Gminy  zaopiniowały  następujące  wysokości  taryf  za
usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo na 2016 rok :

-  2,90zł   + VAT za 1 m³ ścieków – kanalizacja  grawitacyjna,  ścieki  dowożone z
terenu gminy, 

- 2,70 zł   + VAT za 1 m³ ścieków –  kanalizacja ciśnieniowa,

- 4,30 zł + VAT za 1 m³ ścieków – ścieki dowożone spoza terenu gminy. 

Natomiast propozycja wójta zawarta w projekcie uchwały była następująca :

-  2,95zł   + VAT za 1 m³ ścieków – kanalizacja  grawitacyjna,  ścieki  dowożone z
terenu gminy, 

- 2,75zł   + VAT za 1 m³ ścieków –  kanalizacja ciśnieniowa,

- 4,24zł  + VAT za 1 m³ ścieków – ścieki dowożone spoza terenu gminy.   

- radny – Pan Tomasz Paprocki- prosił o poinformowanie jakie media (woda , ścieki
odpadu komunalne )  jesteśmy w stanie utrzymać z opłat , a  jakie trzeba dotować z
budżetu gminy.  

- Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska – poinformowała: -odpady - dochody
ogółem  300.000  zł  ,  a  wydatki  bieżące  408.760  zł  ,  -  woda-  dochody  ogółem
391.610,30 zł, wydatki bieżące 306.690,76 zł , - ścieki – dochody ogółem 102.948,90
zł , wydatki bieżące 150.276, 94 zł ( pokrycie 68,5 %) . Z dochodów pochodzących
z opłat powinno się realizować inwestycje. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie Rady
proponowane poszczególne stawki taryf   : 

1) 2,95zł  + VAT za 1 m³ ścieków – kanalizacja grawitacyjna, ścieki dowodzone z
terenu gminy.

„Za” głosowało - 2 radnych .,”Przeciw”- 8 radnych , „Wstrzymało się od głosu”- 5
radnych .  

Wobec powyższego ustalono stawkę taryfy w wysokości 2,90 zł   za 1 m³ ścieków +
VAT . 

2) 2,75 zł   + VAT za 1 m³ ścieków –  kanalizacja ciśnieniowa :

„Za” głosowało – 0 radnych , „Przeciw” - 15 , „Wstrzymało się od głosu – 0 .

Wobec powyższego ustalono stawkę taryfy w wysokości 2,70 zł za 1 m³ ścieków +
VAT . 

3) 4,30 zł  + VAT za 1 m³ ścieków – ścieki dowożone spoza terenu gminy.

„Za” głosowało – 15 radnych , „Przeciw” - 0 , „Wstrzymało się od głosu – 0 .

Wobec powyższego ustalono taryfę w wysokości 4,30 zł za 1 m³ ścieków + VAT . 

 Wiceprzewodniczący  –  Pan  Zbigniew Szlomkowski  odczytał  projekt  uchwały  w



sprawie zatwierdzenia taryf za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy
Szczutowo  na  2016  rok   zawierający  w/w  proponowane  stawki  taryf  .
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały   poddał  pod
głosowanie Rady .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymał się od głosu” -1 radny .
Rada  większością  głosów   podjęła  Uchwałę  Nr  XIII/61/2015  w  sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  usuwanie  i  oczyszczanie  ścieków  na  terenie  Gminy
Szczutowo na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 (4) porządku obrad :  
W związku z tym, że propozycja Wójta i  opinia  wszystkich Komisji  dot. wysokości
taryfy za pobór wody z urządzeń wodociągowych na terenie gminy była tożsama i
proponowano w wysokości 2,15 zł netto za 1 m³ pobranej wody plus należny podatek
VAT ,   Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał projekt
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  z  urządzeń  wodociągowych  na
terenie Gminy Szczutowo na 2016 rok. 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.
„Wstrzymał się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie   podjęła  Uchwałę Nr  XIII/62/2015 w sprawie zatwierdzenia
taryf za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo na 2016
rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 12 (6) porządku obrad : 
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje zaopiniowały obniżenie
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 53,75 zł za 1 dt do
kwoty  46  zł  /  1  dt.  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski
odczytał projekt uchwały w tej sprawie. 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 XIII/63/2015 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok .  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 11 (6) porządku obrad :
W związku z opinią wszystkich Komisji  w sprawie nie obniżenia ceny sprzedaży
drewna  do  celów  wymiaru  podatku  leśnego  ogłoszonej  w  Komunikacie  Prezesa



Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz.1028 z dnia 22 października
2015 r.) w kwocie 191,77 zł za 1 m ³, Przewodniczący Rady – Pan  Dariusz Pilarski
wniosek o nie obniżaniu ceny poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” nie obniżaniem ceny głosowało  -15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
Rada jednogłośnie    postanowiła,  że  cena  sprzedażny  drewna do celów wymiaru
podatku  leśnego  ogłoszona  w  Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2015 r.  w sprawie średniej  ceny sprzedaży
drewna obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz.1028 z dnia 22  października 2015 r.) w
kwocie 191,77  zł za 1 m ³stanowić będzie podstawę do obliczania podatku leśnego w
2016 roku . 
Do punktu 13 (1) porządku obrad : 
W związku  z  opinią  wszystkich  Komisji  o  pozostawieniu  dziennej  stawki  opłaty
targowej z kwocie 10 zł i inkasa za jej pobór na poziomie 15 % Przewodniczący
Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał propozycje pod głosowanie.
 Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 15 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
 Rada Gminy jednogłośnie  postanowiła pozostawić dzienną stawkę opłaty targowej
w kwocie 10 zł i inkasa za jej pobór na poziomie 15 % .
Do punktu 13 (2) porządku obrad : 
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poinformował ,   wszystkie Komisje
uznały, że nie należy  wprowadzać opłaty od posiadania psów .
W związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o nie wprowadzaniu opłaty od
posiadania psa . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za”  wnioskiem głosowało 15 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0  . 
Rada Gminy jednogłośnie  postanowiła, o nie wprowadzaniu  opłaty od posiadania
psa.
Do punktu 13 (3) porządku obrad : 
Wiceprzewodniczący Rady  – Pan Zbigniew Szlomkowski  odczytał   propozycję
Wójta Gminy – Pana Andrzeja Twardowskiego w sprawie :
-pozostawienia  inkasa  dla  inkasentów  (  sołtysów  )  należności  pieniężnych
pobieranych w formie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na poziomie roku
bieżącego – 10 % od zainkasowanych kwot, 
Pismo Wójta Gminy w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. 
Wobec  tego,  że  opinie  Komisji  Rady  są  zbieżne  ze  stanowiskiem  Wójta,



Przewodniczący Rady w/w propozycje poddał pod głosowanie .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„Za” przyjęciem głosowało 15 radnych .
„Przeciw”- 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 radnych . 
 Rada  Gminy  jednogłośnie   postanowiła  pozostawić  inkaso  dla  inkasentów
(sołtysów) należności pieniężnych pobieranych w formie podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości na poziomie roku bieżącego -10 % od zainkasowanych kwot . 
Do punktu 14 porządku obrad : 
Przewodniczący Rady - Pan Dariusz Pilarski poinformował, że kserokopie  wszystkie
pism skierowanych  do Rady Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję oraz
zostały omówione na posiedzeniach Komisji  .  Rada Gminy uznała,  że nie będzie
kolejny raz zajmować się tym tematem,  stanowiska w tych sprawach  zajęte zostały
na posiedzeniach Komisji .  
Do punktu 15 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
– Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski -podkreślił, że tak jak  wypowiadał się
radny   Pan  Tomasz  Paprocki  podczas   uchwalania  wysokości   podatków,  Rada
powinna pamiętać, że są to dochody własne . Właśnie z tych środków są realizowane
inwestycje . Niepokojącym zjawiskiem jest, że na posiedzeniach komisji opiniuje się
sprawy  pozytywnie,  a  później  na  sesji  zmienia  się  decyzję  .  Kwestionuje  się
przeznaczenie środków na wykonanie projektu na przebudowę remiz w Podlesiu i w
Mierzęcinie,  natomiast  w  dwóch   największych  miejscowościach   w  gminie
Szczutowo i  Gójsk  były  realizowane  Plany  Odnowy Wsi,  na  których  realizację
przeznaczono o wiele więcej środków  finansowych. Planuje się również wystąpić
bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na  realizację inwestycji    w
budynkach   kultury  np.   w  Szczutowie  w  budynek  gdzie  zlokalizowana  jest
biblioteka planowany jest do rozbudowy . O zakresie robót nie decyduje sam wójt,
ale prezesi, zarząd  straży. Szczegółowych informacji o planowanych do  realizacji
inwestycji  w  poszczególnych  latach  można  uzyskać  u  Kierownika  Referatu
Infrastruktury  Gminy  .  Ze  względu  na  ograniczone  środki  budżetowe nie  można
realizować w jednym  czasie  wszystkich inwestycji. 
– radny – Pan Szlomkowski Zbigniew – podczas uchwalania podatków radni są
między „młotem , a kowadłem” . Z jednej strony chcieliby, aby mieszkańcy gminy
nie płacili  wysokich podatków, a  z  drugiej  strony  muszą stać na straży budżetu
gminy oraz wypracować dochody . Starał się wypośrodkować te dwie prawdy uważa,
że niektóre stawki są zawyżone, a niektóre zaniżone .
–  radny – Pan Tomasz Paprocki –trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji
nie  podwyższania  podatków po  raz  kolejny.  Podkreślił,  że  jest  to  najważniejszy
składnik budżetu gminy . Wszyscy płacą podatki .
– Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  –  pytał  czy  są  planowane
podwyżki diet dla sołtysów na 2016 rok .
– Wójt  Gminy  –  radni  powinni  się  zastanowić  na  tym  przed  uchwaleniem
podatków . 



– Radna – Pani Orzyńska Janina – mieszkańcy Szczutowa zgłaszają, aby lampy
oświetlenia ulicznego zapalały się wcześniej.
– Wójt Gminy – pytał Radę o opinię w sprawie możliwości ustawienia zegarów
na  terenie  całej  gminy   w  ten  sposób,  aby  lampy  zapalały  się  godzinę  przed
zmrokiem i gasły godzinę przed świtem  . Rada wyraziła na to zgodę,  za tę usługę
zapłacono ok. 2 tys. zł . Nie powinno się teraz zmieniać zdania .
– Radny – Pan Tomasz Paprocki – podkreślił, że oszczędzamy na wszystkim , na
oświacie, a szerokim gestem decydujemy o obniżeniu podatków, a wydatki  w 2016
r.  będą wyższe. Wcześnie proponował wrócić do poprzednich zasad wypłacania diet
sołtysom, zasad gdzie były uchwalone konsekwencje za nieobecność  na sesji oraz
proponowano podwyżkę diet. Frekwencja sołtysów na sesji byłaby wyższa .Sołtysi
mają obowiązek uczestniczenia w każdej sesji.
– Sołtys  – Pan Marek Bieńkowski  -   obowiązek uczestniczenia  w sesjach to
obowiązek  radnych, a nie sołtysów. Sołtysi na sesji  słuchają i nic nie wiedzą co
radni uchwalają, ponieważ często odwołuje się  do ustaleń na komisjach.   
– Radna -Pani Komorowska Anna – pytała czy zgodnie z wcześniej zgłoszonym
wnioskiem    został  wywieszony  rozkład  jazdy  autobusów  na  przystanku
autobusowym w Szczutowie. 
– Wójt Gminy – wniosek został przekazany  do PKS.   
Do punktu 16 porządku obrad : 
W punkcie tym głosu nie zabierano .
Do punktu 18 porządku obrad : 
W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad XIII Sesję Rady Gminy Szczutowo . 
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