
P r o t ok ó ł Nr XXVIII12017

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo, odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Mazowieckiej 63.

Obrady rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 14.30.

Stan osobowy radnych - 15

Uczestniczyło w obradach, wg. załączonej listy obecności - 15

W obradach udział wzięli :

1. Pan Wiesław Boczkowski - Wójt Gminy

2. Pani Katarzyna Opasińska - Sekretarz Gminy

3. Pani Barbara Jakubiak - Skarbnik Gminy

4. Pani Aneta Łojewska - Doradca ODR Poświętne

oraz Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele mediów oraz pracownicy Urzędu Gminy, zgodnie

z załączoną listą obecności.

Obrady prowadził Pan Grzegorz Rochna - Przewodniczący Rady Gminy.

Ad. 1

Pan Grzegorz Rochna - Przewodniczący Rady Gminy otwierając sesję powitał

radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami oraz zaproszonych gości.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził kworum

władne do podejmowania uchwał.

Ad. 3

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad w następującym

brzmieniu:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
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3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Szydłowo.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Szydłowo .

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłowo gm. Szydłowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo.

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

na usuwanie skutków nawałnicy.

11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie obrad.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie (13 głosów "za") przyjęła porządek obrad.

Ad. 4

Rada Gminy, w wyniku głosowania, większością głosów ( 12 głosów "za", l radny

Pan Mirosław Kućko nie brał udziału w głosowaniu).

W tym momencie na obrady przybyła radna Stanisława Sosińska.

Pani Aneta Łojewska - pracownik ODR w Mławie

Poinformowała, że w dniu 17 września 2017 roku w Poświętnym jest organizowany jarmark

oraz Dzień Kukurydzy, na które to imprezy oraz zaprosiła do udziału w tym jarmarku.

W tym momencie na obrady przybyła radna Joanna Ewa Krystofik.

Ad. 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku prżedstawiła Pani

Barbara Jakubiak - Skarbnik Gminy.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
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Ad. 6

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017

rok dokonała Pani Barbara Jakubiak - Skarbnik Gminy.

Pan Mirosław Kućko - radny wsi Szydłówek

Zapytał czy dokumentacja dotycząca ścieżki rowerowej będzie opracowana do ronda, czy też

do Szydłowa.

Pan Wiesław Boczkowski - Wójt Gminy

Na razie będzie opracowana tylko koncepcja. To nie jest jeszcze dokumentacja. W tej

koncepcji będzie ujęte wykonanie ścieżki rowerowej od Szydłowa do wieży.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie (15 głosów "za") podjęła Uchwałę Nr

XXVIII/152/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Ad. 7

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy

Szydłowo dokonała Pani Bogusława Sowińska - Przewodnicząca Komisji Budżetu,

Finansów i Planowania.

Pan Wiesław OIczak - radny wsi Nowa Sławogóra

Popieram projekt tej uchwały przedstawiony przez Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu

Finansów i Planowania uzasadniając to tym, że Pan Wójt od 2014 roku pomimo rosnącej

inflacji nie otrzymał żadnej podwyżki. A wszyscy wiemy, że na samorządy nakładane są

coraz większe zadania, którym Pan Wójt musi sprostać.

Rada, w wyniku głosowania, większością głosów ( 14 "za", 1 "przeciw") podjęła

Uchwałę Nr XXVIII1153/2017 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Szydłowo.

Ad. 8

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicyw miejscowości

Szydłowo gm. Szydłowo dokonał. Pan Marcin Kłobucki - Kierownik Referatu Rolnictwa,

Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

str. 3



Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie (15 głosów "za")podjęła Uchwałę

Nr XXVIIII154/20 17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłowo gm.

Szydłowo.

Ad. 9

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo

dokonała Pani Renata Benecka - Insp. ds. Oświaty.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie (15 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXVIII/155/2017 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo .

Ad. lO

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Chojnickiemu na, usuwanie skutków nawałnicy dokonała Pani Barbara Jakubiak - Skarbnik

Gminy.

Pan Wiesław Boczkowski - Wójt Gminy

Nie możemy przejść obojętnie obok takiej tragedii. Widzieliśmy w telewizji co się stało. Ta

kwota jaka została przeznaczona w budżecie na ten cel nie jest porażająca, ale jeżeli się cała

Polska zaangażuje i wszystkie gminy przekażą po 10.000 zł to będą duże pieniądze. Można

się jeszcze włączyć do pomocy poprzez zbiórkę od mieszkańców naszej gminy.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie ( 15 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXVIII1156/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

na usuwanie skutków nawałnicy.

Ad. H

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami

wpłynęły pisma:

- od Powiatu Chojnickiego w sprawie udzielenia pomocy na usuwanie skutków nawałnicy,

- od Pana Jana Kowalskiego zam. Szydłówek w sprawie podłączenia wody do jego posesji, na

której chce budować dom.
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Pan Wójt Gminy

Chodzi tu o przedłużenie sieci wodociągowej, na którą są środki w budżecie gminy.

Pan Przewodniczący Rady Gminy

Poinformował, że odpowiedź na pismo zostanie udzielona.

Ponadto wspomniał o pełnionych dyżurach wspólnie z Wiceprzewodniczącym w każdy

czwartek od 1300 do 1600
•

Ad. 12

Pan Wójt Gminy

Od ostatniej sesji tj. od 27 lipca do dnia dzisiejszego został rozstrzygnięty przetarg

i podpisana urnowa na drogę Szydłówek - Trzcianka. Ponadto staramy się przygotować jak

najlepiej do rozpoczęci roku szkolnego poprzez adaptacje i remont pomieszczeń.

Ad. 13

Pan Wójt Gminy

Słyszałem jak mieszkańcy pytali czy gmma robi coś w kierunku pomocy dla ludzi

poszkodowanych przez nawałnicę. Też by się włączyli w zbiórkę środków na ten cel.

Możemy wybrać konkretną gminę zebrać środki i im przekazać, ale potrzebne jest Państwa

zaangażowanie.

Pan Krzysztof Szymański - radny wsi Nowa Wieś

Chciałem się podzielić dobrą informacją, że kończy się już remont naszej świetlicy wiejskiej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i chciałem podziękować wszystkim tym, którzy się do

tego przyczynili. Obiekt ten jest wizytówką naszej gminy. Mieszkańcy z gminy Dzierzgowo,

jadąc w kierunku Mławy będą nam zazdrościć.

Pan Mirosław Kućko - radny wsi Szydłówek

Popieram Pana Wójta za inicjatywę i proponuję, żeby od radnych też była zbiórka pieniędzy.

Jeśli chodzi o wodociąg do Pana Kowalskiego również popieram tę sprawę, ale ja zgłaszałem

wiele lat temu, że są jeszcze dwie posesje blisko Cegielni, które też nie mają wody. Uważam,

że woda w dzisiejszych czasach jest priorytetem.
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.• Ad. 14

Pan Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpamu porządku obrad, dziękując

wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała

Wiesława Wróbel
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