
Or. 0002. 12. 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 XV  / 2015
XV Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku .

 Protokół zawiera:
1. Uchwałę  Nr  XV/65/2015  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie

Finansowej Gminy Szczutowo .
2. Uchwałę Nr XV/66/2015 zmieniająca Uchwałę budżetową Nr V/16/2015 na 

           rok 2015  .
3. Uchwałę Nr XV/67/2015 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z

upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania
tych wydatków .  

4. Uchwałę Nr XV/68/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szczutowo . 

5. Uchwałę Budżetową Nr XV/69/2015 na rok 2016 . 
6. Uchwałę  Nr  XV/70/2015  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok . 
7. Uchwałę  Nr  XV/71/2015  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok . 
8. Uchwałę Nr XV/72/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania

Rodziny na lata 2016-2018.
9. Uchwałę  Nr  XV/73/2015  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
10.Uchwałę Nr XV/74/2015 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę

Szczutowo. 
11.Uchwałę  Nr  XV/75/2015  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu

pieniężnego  za  udział  członków  ochotniczych  straży  pożarnych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę . 



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

odbytej w dniu 30 grudnia   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.            12:45
                                                              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 XIII i  XIV   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.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
     Szczutowo .       
8.  Podjęcie  uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr V/16/2015 na rok 2015 .
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 
     2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków . 
10.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo
     na lata 2016-2023.  
       1) Ewentualne odczytanie projektu WPF oraz autopoprawki
        2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
        3) Dyskusja 
        4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) 

             5) Głosowanie projektu uchwały. 
11. Podjęcie uchwały  budżetowej    na 2016 rok . 
       1) Ewentualne odczytanie projektu budżetu  oraz autopoprawki
        2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej .
        3) Dyskusja 
        4) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami (autopoprawką) 
        5) Głosowanie projektu uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
      Narkomanii na 2016 r.
      



13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
      Rozwiązywani Problemów Alkoholowych na 2016 r .             
14. Podjęcie uchwały w sprawie  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lat
      2016-2018 . 
15. Podjęcie uchwały w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
      Rodzinie na lata 2016-2020 .       
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania  pogrzebu przez Gminę Szczutowo. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział
     członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Szczutowo w działaniach
    ratowniczo-gaśniczych  i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową
     Straż Pożarną lub gminę .       
18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok .

      19. Wolne wnioski. 
      20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
      21. Zakończenie obrad XV  Sesji Rady Gminy Szczutowo.

Przebieg : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

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

- radny -Pan Zbigniew Dziarkowski – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt
18. „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości „.   

W związku z tym Przewodniczący Rady wniosek radnego  poddał pod głosowanie
Rady.

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

„Za” zdjęciem z porządku obrad punktu 18 głosowało -15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu –0 radny . 

Rada postanowiła wykreślić z porządku obrad XV sesji punkt 18 „ Podjęcie uchwały
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości „. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XV sesji po
zmianie .

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 radny . 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XV Sesji Rady Gminy . 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokóły  z XIII i XIV  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  XIII i XIV  Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Wójt Gminy – Pan Andrzej
Twardowski . Między innymi poinformował : Odbył się przetarg na odbiór odpadów
komunalnych, wygrała firma z BŁYSKbis z Makowa Mazowieckiego . Podpisana
została  umowa  obowiązująca  przez  1  rok.  Firma  obsługuje  ok.  20  jednostek
samorządowych w rejonie Płońska, Raciąża. Na terenie gminy dzierżawionych jest
ok.  300  koszy  do  gromadzenia  odpadów  zmieszanych   od  Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej EMPEGEK , który po 8 stycznia 2016 r. je zabierze . Firma,
która wygrała przetarg również dostarczy kosze, które będzie można  wydzierżawić
lub zakupić  . Harmonogramy odbioru odpadów zostaną dostarczone do sołtysów .
Ogólnie można stwierdzić,  iż   nie będzie  zmian terminów odbioru odpadów .  W
związku z tym, że w/w firma była tańsza o 56 tys. zł, nie trzeba będzie w przyszłym
roku  podnosić  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  .  W
mijającym  roku  zaplanowane  inwestycje  zdołano  zrealizować,  tych  których  nie
zdążono  ukończyć  zostały  zawarte  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia
wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. Budżet roku 2016 będzie trudny do
realizacji  .  Nie  wiadomo  jak  będzie  ze  środkami  zewnętrznymi.  Przygotowano
wnioski o środki unijne na budowę dróg , które zastaną złożone i w przeciągu 4 m-cy
należy  się  spodziewać  ich  rozpatrzenia  .  Po  uruchomieniu  programu  gospodarki
wodno - ściekowej będą złożone wnioski na budowę kanalizacji w miejscowościach :
Blinno  ,  Agnieszkowo  oraz  rozbudowę  sieci  wodociągowej  na  terenie  gminy
( wykonanie  brakujących  odcinków wodociągów we  wszystkich miejscowościach).
Inwestycje w zakresie budowy kanalizacji nie uda się wykonać z własnych środków ,
są  to zbyt kosztowne inwestycje  .    Modernizacje budynków komunalnych  przy
współudziale środków LGD możliwe do realizacji  po uchwaleniu strategii LGD  ( w
drugiej połowie roku ) .W ciągu roku będą konieczne zmiany w budżecie gminy  . 
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
( od 27 listopada 2015 r.) Urząd Gminy zajmował się : 



- indywidualnymi sprawami  obywateli,
-30 listopada 2015 r.  odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości w Białasach ,
został rozstrzygnięty i  podpisany  akt notarialny . 
- Opublikowane zostały uchwały Rady Gminy dot. uchwalenia stawek podatków i
opłat  lokalnych  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  jak  i
podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  w BIP UG.
-  Trwały  prace  dot.  przygotowania  wniosków  o  ubieganie  się  o  dofinansowanie
budowy dróg gminnych .
Następnie  poinformował,  że  od  1  stycznia  2016  r.  wchodzi  w  życie  ustawa  o
kształtowaniu  ustroju  rolnego,  która  zastępuje  obecnie  obowiązującą.  Jedna  z
istotnych  zmian  dot.  zawierania umów dzierżawy zawartych na okres dłuższy niż 5
lat,  wymagana jest w formie aktu notarialnego. Druga zmiana polega na tym, że nie
jest   wymagane  zaświadczenie  potwierdzające  oświadczenie  o  zamieszkiwaniu
rolnika na terenie danej gminy . 
Od  1  stycznia  2016  r.  będą  działały  nieodpłatne  punkty  pomocy   prawnej
świadczonej przez adwokatów i radców prawnych,  zlokalizowane w powiatowych i
gminnych lokalach . Punkt w Szczutowie,  Urząd Gminy , sala posiedzeń   , czynny
w każdy piątek w godz. 10:00- 14:00. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone
w na tablicy ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy . 
Zakres udzielanej pomocy: 
-poinformowanie osoby  o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 

-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
udzielenie  pomocy  w  sporządzeniu  projektu  pisma   z  wyłączeniem  pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego,  doradcy  podatkowego  lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu
sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna  pomoc  prawna  nie  obejmuje  spraw: -podatkowych  związanych  z
prowadzeniem działalności gospodarczej; -z zakresu prawa celnego, dewizowego i
handlowego;  -związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
-której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
163, z późn. zm. ) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie 
nienależnie pobranego świadczenia lub 
-która  posiada  ważną  Kartę  Dużej  Rodziny,  o  której  mowa  w  ustawie  z  dnia  5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 
-która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o  kombatantach  oraz  niektórych osobach będących ofiarami  represji  wojennych i
okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub 



-która  posiada  ważną  legitymację  weterana  albo  legitymację  weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 
-która nie ukończyła 26 lat, lub 
-która ukończyła 65 lat, lub 
-która  w  wyniku  wystąpienia  klęski  żywiołowej,  katastrofy  naturalnej  lub  awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.

-  Wicestarosta  Sierpecki  –  Pan  Juliusz  Gorzkoś  –  poinformował,  że  w  dniu
dzisiejszym zostanie dokonane otwarcie placówki Senior-WIGOR w Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie. Powiat został zobowiązany ustawą do utworzenia punktów
darmowej  obsługi prawnej dla mieszkańców . Tworzy się stały punkt w Starostwie
Powiatowym działający przez 5 dni w tygodniu oraz w 5 gminach jeden dzień w
tygodniu.  Zaistniała  taka  sytuacja,  że  wyznaczeni  prawnicy  do  obsługi  punktów
przez Radę Adwokacką odmawiają  udzielania  takiej  pomocy .Z punktu prawnego
można korzystać niezależnie od miejsca zamieszkania . 

Do punktu 6 porządku obrad : 
Interpelacji radni nie składali . 
Do punktu 7 porząd  ku obrad : 
Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  –  przedstawiła  projekt  zmian   w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo .
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały .
Wobec  powyższego  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 glosowało 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XV/65/2015  w  sprawie  zmian  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 8 porządku obrad : 
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska – przedstawiła projekt zmian w budżecie
gminy na rok 2015. 
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 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XV/66/2015  zmieniającą  Uchwałę  Nr
V/16/2015 na rok 2015 . 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 9 porządku obrad :
Skarbnik Gminy – Pani Hanna Domagalska przedstawiła projekt planu finansowego
wydatków , które nie wygasają z upływem 2015 roku . 
Radni nie wnieśli 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 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XV/67/2015  w  sprawie  ustalenia
wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem 2015  roku  oraz  określenia  planu
finansowego i terminu dokonania tych wydatków . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 10 porządku obrad : 
W związku z tym, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo
radni  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniami  na  sesję  oraz  został  przedstawiony  na
posiedzeniach Komisji, radni nie życzyli sobie ponownego przedstawienia. 
Skarbnik Gminy – Pani  Hanna Domagalska   przedstawiła   zaproponowaną przez
Wójta  Gminy   autopoprawkę  do  przedłożonego  projektu  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Gminy  Szczutowo   dokonanej  w  oparciu  o  ponowną  analizę  oraz
zlikwidowaniu  rozbieżności  pomiędzy  WPF  w  zakresie  nowych  wydatków
inwestycyjnych , a projektem uchwały budżetowej.  
Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu . 
Wiceprzewodniczący   Rady  Gminy  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski    odczytał
Uchwałę  Nr Pł.387.2015  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 03 grudnia  2015  r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Szczutowo projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej,
zawierającą  opinię pozytywną .
Kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano .
Radni nie zgłosili uwag do projektu WPF  oraz przedstawionej autopoprawki .
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy- Pan Dariusz Pilarski   poddał pod
głosowanie  jawne   przyjęcie  autopoprawki  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Szczutowo .
Skład   ustawowy   w liczbie 15 radnych , obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych .
„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 15 radnych .
„Przeciw” – 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 .
Autopoprawka została przyjęta    jednogłośnie . 
Następnie   Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski przedstawił
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo , a
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski  poddał pod głosowanie jawne .



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  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XV/68/2015   w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo  . 
Uchwała wraz z załącznikami  stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 11 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  budżetowej  na  rok  2016  został  szczegółowo  omówiony  na
posiedzeniach komisji Rady, również  radni otrzymali materiały na piśmie. Wobec
powyższego   radni  stwierdzili,  że  nie  ma  potrzeby  ponownego  przedstawiania
projektu budżetu . 
Dalej  Skarbnik  Gminy  –  Pani  Hanna  Domagalska  przedstawiła   treść
zaproponowanej przez Wójta Gminy   autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
na  rok  2016  dokonanej   w  związku  z  zawarciem  porozumienia  z  Powiatem
Sierpeckim w celu zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Szczutowie, uwzględniając potrzeby mieszkańców Gminy .
Autopoprawka   stanowi załącznik do protokołu .
Wiceprzewodniczący  Rady   –  Pan  Zbigniew Szlomkowski    zapoznał  (odczytał)
Radę Gminy z Uchwałą Nr  Pł.388.2015  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  03  grudnia  2015  r.   w  sprawie  opinii  o
przedłożonym przez Wójta Gminy Szczutowo projekcie uchwały budżetowej na 2016
rok, zawierającą pozytywną opinię .  
Kserokopia powyższej uchwały stanowi załącznik do protokółu . 
Dalej  Przewodniczącego Rady  zarządził dyskusję .
Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  jakie  wpłynęło  do  Rady  Gminy  od
mieszkańców miejscowości Modrzewie dot. budowy drogi we wsi Modrzewie .
Pismo stanowi załącznik do protokołu . 
W tej sprawie zabrał głos Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski poinformował, że
w projekcie budżetu na rok 2016 zawarte zostały zadania inwestycyjne o wartości
ponad 1 mln zł . Budowa drogi we wsi Modrzewie nie została uwzględniona . Nowe
inwestycje będzie można  zaplanować dopiero po rozpatrzeniu złożonych wniosków i
pozyskaniu środków unijnych oraz wolnych środków z roku 2015 ( nie wcześniej jak
maj-  czerwiec)  .W pierwszej  kolejności  należy  realizować  inwestycje  ,  na  które
otrzymamy środki zewnętrzne . 
Rada Gminy uznała , że w związku z brakiem wolnych środków finansowych nie ma
możliwości  uwzględnienia  wniosku mieszkańców wsi Modrzewie. 
Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały budżetowej na rok  2016 oraz
przedstawionej autopoprawki .
Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Pilarski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie
autopoprawki .
Skład ustawowy w liczbie  15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15
radnych.



„Za” przyjęciem autopoprawki głosowało – 15 radnych .
„Przeciw”  - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę zaproponowaną przez Wójta Gminy . 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt
Uchwały  Budżetowej  na  rok  2016,  którą  Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz
Pilarski  poddał pod głosowanie jawne . 
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 w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2016
Nr XV/69/ 2015  .
Uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokółu .

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  zarządził  10  minutową  przerwę  w
obradach .
Po  wznowieniu  obrad   przez  Przewodniczącego  Rady  przystąpiono  do  realizacji
kolejnego punktu porządku obrad . 
Do punktu 12 i 13 porządku obrad : 
Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok oraz projekt
Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na
2016 rok  przedstawiła Pani Jolanta Rubinowska – Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Poinformowała również, że w  programach   opracowanych  przez Gminną Komisję
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  zostały  uwzględnione  wskazówki
wynikające  z  Rekomendacji  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych. Zadania i sposoby ich realizacji dostosowane są do potrzeb przyjętej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Odpowiedzialnych za realizację
uczyniono  instytucje,  osoby  fizyczne   posiadające  instrumenty  prawne  i
organizacyjne do udzielania pomocy . Trudno przewidzieć koszty realizacji zadań,
dlatego też , po raz pierwszy nie zamieszczono w programie  wysokości kwot tylko
zaplanowane  zadania  .  Zamieszczenie   kwot  powodowałoby  bardzo  częste
występowanie do Rady o ich zmianę, co   opóźniałoby realizację  poszczególnych
zadań . 
- radny – Pan Tomasz Paprocki – pytał, czy jest zarezerwowana kwota na realizację
w/w programów ?
- Pani Rubinowska Jolanta – do końca nie można  przewidzieć  wysokości środków
na realizację programów, na które mają wpływ  dochody z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . 
- Wójt Gminy – poinformował, że np. w dniu wczorajszym zostały zlikwidowane
dwa punkty sprzedaży napojów alkoholowych i już nie wpłyną opłaty . 
Do projektów programów więcej uwag nie zgłoszono . 
Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  –  odczytał  projekt



uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 rok . 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  XV/70/2015  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew  Szlomkowski  –  odczytał
projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2016 rok . 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  XV/71/2015  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2016 rok . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 14 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016-2018 odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
Wobec  braku  uwag  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  XV/72/2015  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 15 porządku obrad : 
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 przedstawił Wiceprzewodniczący Rady –
Pan  Zbigniew  Szlomkowski  .  Wobec  braku  uwag  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  XV/73/2015  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 16 porządku obrad : 
Projekt uchwały w sprawie zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Szczutowo.
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 15 radnych .
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XV/74/2015 w sprawie zasad sprawiania
pogrzebu przez Gminę Szczutowo . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 17 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady-  Pan  Dariusz  Pilarski  przedstawił     opinie   Komisji
Rewizyjnej  i  Rolnictwa,  Budżetu  i  Ochrony  Środowiska   dot.  wysokości
ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP za udział  w działaniach
ratowniczo -  gaśniczych,  usuwania klęsk skutków klęsk żywiołowych za 1 godz.
udziału,  która   wynosi  15  zł,  natomiast  5  zł  za  godzinę  udziału  w  szkoleniu
organizowanym przez Państwową straż Pożarną lub gminę  .  Natomiast w projekcie
uchwały zawarte były następujące wysokości: 12 zł za godz. udziału w działaniach
ratowniczo - gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych, 5 zł za godzinę w
szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę . 
Następnie poddał pod głosowanie w/w wysokości zawarte w opinii Komisji .
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„ZA” głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła  następujące wysokości  ekwiwalentu  :  15 zł  za  godz.
udziału  w  działaniach  ratowniczo  -  gaśniczych,  usuwania  skutków  klęsk
żywiołowych, 5 zł za godzinę w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski odczytał projekt uchwały .
a Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady .  
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych . 
„ZA” głosowało – 15 radnych . 
„Przeciw” - 0 .
„Wstrzymało się od głosu” - 0 . 
Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XV/75/2015   w  sprawie  ustalenia
wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  za  udział  członków  ochotniczych  straży
pożarnych z terenu gminy Szczutowo w działaniach ratowniczo- gaśniczych i
szkoleniach pożarniczych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
Do punktu 18 porządku obrad : 
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  poddał  pod  głosowanie  otrzymany
przez radnych projekt planu pracy Rady Gminy na 2016 rok . 



„Za” przyjęciem  głosowało – 15 radnych . 

„Przeciw” - 0 . 

„Wstrzymało się od głosu” - 0 .

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła Plan Pracy Rady Gminy Szczutowo  na 2016
rok . 

Plan pracy stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 19 porządku obrad : 
W punkcie tym głos zabrali : 
- radna – Pani Anna Komorowska – spowodować obcięcie żywopłotu przy drodze
powiatowej w Szczutowie, naprzeciwko  budynku byłej piekarni .
- Wicestarosta Sierpecki – Pan Juliusz Gorzkość –  powiedział, że pozytywnie ocenia
się działania powiatu i gmin w roku 2015 .  Rok 2016 będzie pełen zagadek jeśli
chodzi  o  realizację  budżetu  .  W  dniu  dzisiejszym  zostanie  oddana  do  użytku
placówka Senior -WIGOR w cześć Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.  Na
realizację placówki wykorzystano środki unijne  – ok. 250 tys. zł . Seniorom zostanie
uwzględniona  infrastruktura  pozwalająca  na  aktywne  spędzanie  czasu  wolnego  .
Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku , 8 godzin dziennie . W
realizację projektu włączyły się gminy, które zapewniły środki na korzystanie z tej
placówki mieszkańcom gminy. Wiele spraw dotyczy gmin i powiatów . Podmioty te
wspólnie mogą pozyskiwać środki unijne w zakresie infrastruktury drogowej ( 20 %
percypuje gmina lub powiat , 80 % dotacja unijna) . Na koniec wystąpienia złożył
życzenia  noworoczne  radnym  ,  sołtysom  oraz  za  ich  pośrednictwem  wszystkim
mieszkańcom gminy . 
-  radny – Pan Tomasz  Paprocki  –  pytał  dla  ilu  osób przewidziana jest  placówka
Senior – WIGOR . 
-  Pan  Juliusz  Gorzkoś  -Wicestarosta  Sierpecki  poinformował,  że  zakłada  się
objęciem wsparcia 20 osób, skierowanie można otrzymać z PCPR w Sierpcu . Koszt
przedstawia się następująco : 300 zł pokrywa gmina ( przewidziano dofinansowanie
dla 2 osób z terenu gminy Szczutowo ), 200 zł – senior lub GOPS, pozostałe koszty
ponosi powiat. Palcówka musi być prowadzona przez okres 3 lat, a po tym okresie
przechodzi na własność powiatu. Gmina włożyła wielu wysiłku w powstanie Domu
Pomocy Społecznej w Szczutowie. Następnie  w wyniku reformy administracyjnej i
powstania powiatu sierpeckiego oraz przydzieleniu zadań i kompetencji powiatom
infrastruktura stała się własnością powiatu , bez gruntu . Gmina przekazała aktem
notarialnym,  nieodpłatnie  3  ha  gruntu  na  działania  w  zakresie  domu  pomocy  .
Zapisane   w  akcie  notarialnym obwarowania  stanowią  przeszkodę  w  przypadku
realizacji  projektów unijnych,  ponieważ jednym z warunków jest,  że   trzeba być
właścicielem infrastruktury oraz gruntów. W związku z tym, wystąpiono do Rady
Gminy z prośbą o odstąpienie od zapisu zawartego w akcie notarialnym . 
-  Pan Tomasz  Paprocki  –  stwierdził,  że  trwałość  projektu wynosi  3  lata,  po tym
okresie można zrezygnować z realizacji . 
- Pan Juliusz Gorzkoś – po 3 letnim okresie można zrezygnować z działalności i
placówka stanie się własnością DPS .  



- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski –wniosek w sprawie obcięcia żywopłotu
zostanie  przesłany zgodnie z   właściwością   .   Zapis  w akcie  notarialnym został
dokonany na podstawie  decyzji ówczesnej Rady Gminy, która miała obiekcje, że
grunt może zostać sprzedany . Również  zawarty  został zapis dot. lokalizacji na tej
działce, stacji rozdzielczej gazociągu . Nad zniesieniem zapisu należy się zastanowić,
czynione będą rozmowy w tej sprawie .  
Do punktu 20 porządku obrad :
W punkcie tym głosu nie zabierano . 
Do punktu 21 porządku obrad : 
W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz
Pilarski dokonał zamknięcia  obrad XV Sesję Rady Gminy Szczutowo . 
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                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 
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