
Or. 0002. 1. 2016

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 XVI  / 2016
XVI Sesji  Rady  Gminy   S z c z u t o w o
odbytej w dniu 29 stycznia  2016 roku .

 Protokół zawiera:
1. Uchwałę  Nr  XVI/76/2016  w  sprawie  określenia  kryteriów  naboru  do

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Szczutowo.

2. Uchwałę  Nr  XVI/77/2016  w  sprawie  określenia  kryteriów  naboru  do  klas
pierwszych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów,  dla  których  organem
prowadzącym  jest  Gmina  Szczutowo,  do  postępowania  rekrutacyjnego  dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

3. Uchwałę  Nr XVI/78/2016  w sprawie określenia  szczegółowych warunków
przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

4. Uchwałę Nr XVI/79/2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej będącą w zakresie zadań własnych gminy.

5. Uchwałę Nr XVI/80/2016 w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie  umowy
dzierżawy, gruntu położonego we wsi Szczutowo. 

 



P R O T O K O Ł    N r   XVI/ 2016
Sesji Rady Gminy  S z c z u t o w o

odbytej w dniu 29 stycznia    2016 roku .
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczutowie .

Przewodniczył : Przewodniczący Rady Gminy  – Pan Dariusz Pilarski  .
Protokołowała : Celina Szczepańska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy .

                                                              Sesję rozpoczęto o godz.           11:03 
                                                              a zakończono     o godz.            12:00
                                                              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 protokółu z XV  Sesji Rady Gminy.

     4.  Składanie interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  naboru  do  publicznych

przedszkoli  oraz  publicznych innych form wychowania  przedszkolnego,  dla
których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
szkół  podstawowych  i  gimnazjów,  dla  których  organem  prowadzącym jest
Gmina  Szczutowo,  do  postępowania  rekrutacyjnego  dla  kandydatów
zamieszkałych poza   obwodem szkoły . 

      7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad
          przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z
          wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
          psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
          zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej .

      9. Wolne wnioski  .   

     10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski . 

     11.  Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Szczutowo .



Przebieg : 

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

Do punktu 2 porządku obrad :

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

-  Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do
porządku obrad „ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy
dzierżawy, gruntu położonego we wsi Szczutowo” w pkt 9 .

W  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady  wniosek  Wójta  Gminy    poddał  pod
głosowanie Rady.

 Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych ( Nieobecna
radna – Pani Anna Komorowska ). 

„Za” wprowadzeniem  punktu do porządku obrad  głosowało -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu –0 radny . 

Rada postanowiła wprowadzić do  porządku obrad XVI sesji w punkcie 9  „ Podjęcie
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zwarcie  umowy  dzierżawy,  gruntu
położonego we wsi  Szczutowo” .  Pozostałe  punktu otrzymały  numerację  o jedną
więcej .   

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

Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” przyjęciem porządku   obrad głosowało -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

Rada  Gminy  jednogłośnie  przyjęła  rozszerzony  porządek  obrad  XVI  Sesji  Rady
Gminy  . 

Do punktu 3 porządku obrad : 

Protokół  z  XV  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
protokołu . 
Obecnych i uczestniczyło w głosowaniu – 14 radnych . 



„Za” przyjęciem głosowało – 14 radnych .
„Przeciw” – 0 . 
„Wstrzymało się od głosu” – 0 . 
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XV  Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Do punktu 4 porządku obrad : 
Interpelacji nie składano . 
Do punktu 5 porządku obrad: 
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form
wychowania  przedszkolnego,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Szczutowo  odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Szlomkowski .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały . W związku z tym
Przewodniczący  Rady  –  Pan  Dariusz  Pilarski  projekt  uchwały  poddał   pod
głosowanie .
Na stan 15 radnych, obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 14 radnych. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało -14 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/76/2016 w sprawie określenia
kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo .

Uchwała stanowi załącznik do protokółu . 

Do punktu 6 porządku obrad : 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych  i  gimnazjów  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Szczutowo,  do  postępowania  rekrutacyjnego dla  kandydatów zamieszkałych poza
obwodem  szkoły  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan  Zbigniew
Szlomkowski .

W trakcie realizacji punktu przybyła radna Pani Anna Komorowska . 

- Wójt Gminy – Pan Andrzej Twardowski – poinformował, że projekty uchwał dot.
określenia  kryteriów  naboru  do  publicznych  innych  form  wychowania
przedszkolnego,  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
zostały  opracowane  zgodnie  z  wymogami  ustawowymi  .  Obecnie  zdarzają  się
przypadki  walki  o  ucznia  przez  samorządy,   ponieważ  na   każdego   wpływa
subwencja oświatowa . Do szkoły w Szczutowie również uczęszczają dzieci spoza
obwodu z miejscowości Urszulewo, jest to to decyzja rodziców,  którzy sami dowożą
dzieci do szkoły, nie ma zorganizowanego dowozu przez gminę . Zmiany w ustawach
oświatowych  idą  w  kierunku,  że  organ  prowadzący  nie  będzie  miał  wpływu  na
wybór  dyrektora  oraz  na  arkusz  organizacyjny  szkoły.  Nadzór  całkowity  będzie
pełniło Kuratorium  . 



Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały . 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 od głosu – 0 radny . 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/77/2016 w sprawie określenia
kryteriów  naboru  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  dla
których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Szczutowo,  do  postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu .

Do punktu 7 porządku obrad :

Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  szczegółowych  warunków przyznawania  i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu
ich  pobierania  przedstawiła  Kierownik  GOPS  –  Pani  Renata  Biesaga  .
Poinformowała także o konieczności podjęcia uchwały .

-  Sekretarz  Gminy  –  Pan  Bogdan  Kaczorowski  –  poinformował,  że  osoby  o
dochodach  przekraczających  kryterium  dochodowe  (674  zł  na  osobę  żyjącą  w
rodzinie) również mogą się zwrócić o pomoc w formie usług opiekuńczych i usług
specjalistycznych .Wówczas wydatki  na usługi  opiekuńcze podlegają  zwrotowi w
części lub całości .

- radna – Pani Rochnowska Wiesław pytała ile osób korzysta z takiej pomocy na
terenie gminy . 

- Kierownik GOPS – odpowiedziała, że 4 osoby korzystają z usług opiekuńczych.

Innych  uwag  nie  zgłoszono  .  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 głosowało -15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/78/2016 w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i
specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  oraz  szczegółowych
warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat  i  trybu  ich



pobierania .

Uchwała stanowi załącznik do protokółu .

Do punktu 8 porządku obrad : 

Projekt zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
w zakresie  zadań  własnych gminy  przedstawiła  Kierownik  GOPS –  Pani  Renata
Biesaga . 

W zarządzonej dyskusji przez Przewodniczącego Rady głosu nie zabierano. 

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 głosowało -15 radnych . 

„Przeciw” - 0 .

„Wstrzymało się od głosu – 0 radny . 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/79/2016 w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków  na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań
własnych gminy.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 9 porządku obrad : 

Wójt  Gminy  –  Pan  Andrzej  Twardowski  przedstawił  prośbę  dotychczasowego
dzierżawcy o zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości położonej we
wsi Szczutowo, oznaczonej jako działki numer 53,54/6,54/13 o łącznej powierzchni
2,08 ha na cele rolnicze .

Wobec  braku  uwag,  projekt  uchwały  odczytał  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Pan
Zbigniew Szlomkowski, 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 od głosu – 0 radny . 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/80/2016 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy, gruntu położonego we wsi Szczutowo .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

Do punktu 10 porządku obrad: 

W punkcie tym głos zabrali : 

Wójt  Gminy  –  Pan Andrzej  Twardowski  poinformował,  że  w 2016 r.  nie  będzie
dotacji  z  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  gospodarkę



wodno- ściekową i nie otrzymamy dofinansowania  na modernizację hydroforni w
Szczutowie,  można zaciągnąć pożyczkę na ten cel .  W związku z tym, że jest  to
remont  hydroforni,  nie  kwalifikuje  się  do  złożenia  wniosku  o  dotację  unijną.
Wstępnie  znamy koszty  remontu  ,  w  terminie  do  połowy lutego  b.r.  otrzymamy
kosztorys  całkowity.  W  związku  z  tym  prosił  Radę  o  wyrażenie  zgody  na
przygotowanie i przedłożenie  na najbliższej sesji  projektu zmian w budżecie gminy,
polegającej  na  przesunięciu  środków  finansowych  na  remont  hydroforni  w
Szczutowie, ze środków   przeznaczonych na budowę oczyszczalni przydomowych .
Środki  wróciłyby  na  zaplanowane  zadania  w  miesiącu  wrzesień  –  październik.
Możliwe, że budowa oczyszczalni przydomowych zostanie włączona do wniosku o
dotację unijną  na gospodarkę wodno-ściekową.   Zaplanowana wymiana zbiorników
i urządzeń w hydroforni powinna się odbyć w terminie do 1 maja br. , aby zapewnić
zaopatrzenie  umożliwiające  zwiększony  pobór  wody  w  okresie  letnim  .
Zainstalowane  zostałyby  dwa  zbiorniki  o  pojemności   150  m³   każdy  wraz  z
pompami poziomymi ,  ( koszt jednego 100 tys. zł ) . Modernizacja nie przyczyni się
do  zwiększenia  ciśnienia  wody  w  miejscowości  Słupia,  gdzie  konieczna  jest
przebudowa  sieci  wodociągowej.  Prosił,  aby  na  najbliższej  sesji  dokonać
przesunięcia środków.

- Pan Szlomkowski Zbigniew – nie można doprowadzić do sytuacji , aby mieszkańcy
nie  mieli  wody .  Dalej  pytał  czy  zostały  dokonane odpowiednie  wyliczenia  i  po
zainstalowaniu nowych zbiorników w hydroforni w Szczutowie zostanie zapewnione
zwiększone zapotrzebowanie na wodę .  

-  Wójt  Gminy  –  wyliczenia  zostały  dokonane,  wydajność  pomp  i  studni  jest
wystarczająca, nie będzie brakować wody  .

-  Pan  Tomasz  Paprocki   -poruszył  problem  gospodarki  odpadami  komunalnymi
Społeczeństwo naszej gminy w minimalnym zakresie zna zasady segregacji śmieci .
Nie może zrozumieć dlaczego odpady segregowane i niesegregowane zabierane są
wszystkie razem . Wobec tego, w jaki sposób  Gmina osiągnie poziom  recyklingu w
odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów . 

- Wójt Gminy – Andrzej Twardowski -dotychczasowa firma „EMPEGEK” zabierała
odpady oddzielnie,  ale dojeżdżając na wysypisko sypano na taśmę i  dopiero tam
sortowano .Obecnie firma zabiera wszystkie śmieci razem i prawdziwa segregacja
odbywa się na wysypisku. W niektórych gminach składa się razem szkło , plastyk i
dopiero później sortuje . 

- Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski – pytanie radnego było zasadne , do
2020 roku gmina  musi  uzyskać  poziom odzysku odpadów do 50 % .  Natomiast
obecnie toczy się kolejne postępowanie administracyjne w tej sprawie, ponieważ nie
uzyskujemy wyznaczonego poziomu i   w związku z  tym zostanie  nałożona kara
pieniężna  .  Dyrektor  firmy odbierającej  odpady  zapewnił,  co  zostało  zapisane  w
umowie,  że  odzysk  będzie  na  wymaganym  poziomie,  że  uzyskamy  odpowiedni
poziom recyklingu . Przekonamy się o tym po pierwszym miesiącu funkcjonowania,
kiedy otrzymamy sprawozdanie .Otrzymaliśmy pismo od Prezesa Zarządu BLYSK ,
w którym proszą o wyrozumiałość w sprawie zapewnia pojemników na odpady .



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGFEK zabrało swoje pojemniki i
teraz  firma  BŁYSK  zgodnie  z  zapewnieniem  Prezesa  ma  zapewnić  ok.300  szt
pojemników  ,  które  zostaną  wydzierżawione  mieszkańcom  gminy(posiadanie
pojemników należy do  obowiązku właściciela nieruchomości) .  Obecnie rozpoczęła
się  akcja  zabierania  pojemników  przez  „EMPEGEK”  i  dostarczania  przez  firmę
„BLYSK”.Pogubili  się  trochę  w  terenie,  prosili  nawet  o  pomoc  sołtysów  ,  ale
sukcesywnie wstawiają  pojemniki. Dalej poinformował, że Urząd Gminy wspólnie z
Mazowiecką  Jednostką  Wdrażania  Programów  Unijnych   zorganizowali  mobilny
punkt konsultacyjny  dot. metod i zasad pozyskiwania środków unijnych z różnych
źródeł,  w dniu 9 lutego 2016 r. od godz.10-14 – tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy .
Utworzone  punkty  filialne   pomocy  prawnej  zostały  zawieszone,  ponieważ
zrezygnowała  firma  wskazana  do   obsługi.  Pozostał  stały  punkt  w  Starostwie
Powiatowym w Sierpcu .   Od 1 lutego b.r. zostają uruchomione punkty filialne w
gminach:  Zawidz.  Mochowo i  Sierpc  oprócz  Gminy  Rościszewo i  Szczutowo(  2
punkty  nie  czynne  do  odwołania).  Podejście  takie,   jest  nie  sprawiedliwe  dla
mieszkańców naszej gminy, powinny zostać otwarte punkty we wszystkich gminach
działające przemiennie , co drugi tydzień .

-  Pan Tomasz  Paprocki  –  odpowiedzi  go nie  przekonują.  Pomimo,  że   zbieramy
odpady selektywnie, to  ze względu na to, że   wrzucane są   wszystkie razem  nie
uzyskujemy wyznaczonego poziomu recyklingu i  cena będzie rosła , nie z  przyczyn
społeczeństwa.

-  Pan  Pijanowski  Ryszard  –  pytał  Kierownika  GOPS czy  jest  prawdą,  że  jedna
rodzina z miejscowości Białasy  ogrzewa mieszkanie paląc podłogi. 

- Kierownik GOPS – Pani Renata Biesaga – na ten temat nic jej nie wiadomo . Myśli,
że nie ma takiej rodziny, osoby  będące w trudnej sytuacji otrzymują pomoc z GOPS.
Pracownicy socjalni zostaną uczuleni i zwrócą szczególną uwagę dla wyjaśnienia tej
sprawy . 

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 XVI Sesję Rady Gminy Szczutowo . 

                                  
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                   
                                                                                              mgr   Dariusz Pilarski 
Protokółowała :                                                                   
Celina Szczepańska
 


