
P r o t o kół Nr XXIX/2017

z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Szydłowo, odbytej w dniu 24 października 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 -14

W obradach udział wzięli :

1. Pan Wiesław Boczkowski - Wójt Gminy

2. Pani Katarzyna Opasińska - Sekretarz Gminy

3. Pani Barbara Jakubiak - Skarbnik Gminy

oraz Dyrektorzy Szkół, Komendant Straży Gminnej, przedstawiciele mediów oraz

pracownicy Urzędu Gminy, zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady prowadził Pan Grzegorz Rochna - Przewodniczący Rady Gminy.

Ad. l

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.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama

nieruchomość.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama

nieruchomość.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla części miej scowości Giednia gmina Szydłowo

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

Szkoły Podstawowej w Dębsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębsku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Szydłowie w ośmioletnią

Szkołę Podstawową im. 49 Pułku Piechoty Strzelców Słomińskich w Szydło wie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata

2016 - 2020".

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych za

2016 rok.

15. Informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

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

17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad.

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

Ad. 4

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z obrad XXVIII

Sesj i Rady Gminy.
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Pan Mirosław Kućko

Złożył wniosek, żeby protokół z poprzedniej Sesji był dostępny przed każdym posiedzeniem

wspólnych komisji, żeby każdy radny otrzymał protokół na piśmie.

Pan Przewodniczący Rady Gminy

Zapytał, czy to ma być wniosek formalny?

Pan Mirosław Kućko

To zależy od Pana Przewodniczącego, jak Pan go potraktuje.

Pan Przewodniczący Rady Gminy

Do tej pory było to praktykowane w ten sposób, że protokół z obrad poprzedniej Sesji był

w biurze Rady Gminy i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Pan Mirosław Kućko

Mnie w pracy odliczają 10 dni urlopu za posiedzenia, a jeszcze mam sprawdzać protokół i to

co się dzieje w gminie?

Pan Przewodniczący Rady Gminy

Uważam, że temat został wyjaśniony, protokół z Sesji będzie do wglądu przed posiedzeniami

wspólnych Komisji, czyli około tygodnia przed kolejną Sesją.

Rada Gminy, w wyniku głosowania, większością głosów ( 12 głosów "za", 1 głos

" przeciw") przyjęła protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

Ad. 5

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017

rok dokonała Pani Barbara Jakubiak - Skarbnik Gminy.

W trakcie obrad przybył radny Mariusz Rudnicki.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie ( 14 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXIX/157/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
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Ad.6

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej

umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta

sama nieruchomość dokonała Pani Wiesława Wróbel >- Insp. d/s obsługi Rady Gminy.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie ( 14 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXIX/158/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama

nieruchomość.

Ad. 7

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej

umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta

sama nieruchomość dokonała Pani Wiesława Wróbel>- Insp. d/s obsługi Rady Gminy.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie ( 14 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXIX/15912017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama

nieruchomość.

Ad. 8

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Giednia gmina

Szydłowo dokonał. Pan Marcin Klobucki - Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa,

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Pan Cezary Kądrzycki - mieszkaniec wsi Giednia

Chciałbym poinformować, że kwestia właściwego wyznaczenia części drogi gminnej jest sprawą

po części moją prywatną, ale po części też gminną, w aspekcie społecznym. Jeśli chodzi

o prywatny aspekt odwołam się do kwestii granicy działek i sposobu ich użytkowania. Droga,

która w rzeczywistości istnieje przebiega przez moją łąkę, natomiast droga wyznaczona na

mapie nie istnieje, a przebiega przez moje podwórko. Z drogi, która w rzeczywistości istnieje

korzystają wszyscy mieszkańcy wsi Giednia, zaś z tej drogi która jest na mapie nie korzysta nikt.

Droga ta utrudnia załatwianie różnych formalności, blokuje inwestycje. Są to dwa
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porównywalne odcinki. Kiedy kupowałem tę działkę nie mogłem tego zlokalizować, gdyż rosną

tam duże drzewa. Ja oddam ten teren, z którego wszyscy korzystają, a gmina przekaże mi drogę,

która przechodzi przez moje podwórko. Są to porównywalne odcinki. Należy wykreślić z planu

tę część drogi i ją przekształcić.

Pan Andrzej Bugaj

Jako radny wsi Giednia popieram podjęcie tej uchwały po to, żeby sprawę prawnie uregulować.

Pan Wiesław Olczak

Zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy.

Rada, w wyniku głosowania, poparła wniosek radnego Wiesława Olczaka o zarządzenie

5-minutowej przerwy w obradach.

Pan Mirosław Kućko

Na komisjach wypowiadałem się trochę inaczej w innym kontekście, ale dziś przypatrzyłem się

dokładnie tej sytuacji, że jest to droga gminna i tak będziemy musieli uporządkować ten stan,

gdyż jak mieszkańcy się do nas zwrócą, to będziemy musieli to uregulować Jestem za

uregulowanie tej sprawy.

Pan Przewodniczący Rady Gminy

Nawiązując do aspektu społecznego zaznaczył, że do Rady wpływa dużo wniosków w sprawie

przekształcenia działek.

Pan Cezary Kądrzycki

Tu nie chodzi o sprawę prywatną Kądrzyckiego, ale o uregulowanie stanu dróg gminnych. To

jest priorytetowa sprawa, gdyż służy całemu społeczeństwu.

Rada, w wyniku głosowania ( 14 głosów "za")podjęła Uchwałę Nr XXIX/160/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla części miejscowości Giednia gmina Szydłowo.
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Ad. 9

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębsku w ośmioletnią Szkołę

Podstawową w Dębsku dokonała Pani Bożena Szczepańska - Główna Księgowa ds. Oświaty.

Rada, w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXIXl161120 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

Szkoły Podstawowej w Dębsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębsku.

Ad. 10

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie

Borowym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie

Borowym dokonała Pani Bożena Szczepańska - Główna Księgowa ds. Oświaty.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie ( 14 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXIX/16212017 w sprawie. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym w ośmioletnią

Szkołę Podstawową im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym.

Ad. 11

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół

w Szydłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 49 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich

w Szydłowie dokonała Pani Bożena Szczepańska - Główna Księgowa ds. Oświaty.

Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie ( 14 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXIX/16312017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Szydłowie w ośmioletnią

Szkołę Podstawową im. 49 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich w Szydłowie.

Ad. 12

Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu rewitalizacji dla

Gminy Szydłowo na lata 2016 - 2020" dokonał Pan Marcin Kłobucki - Kierownik Referatu

Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
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Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie ( 14 głosów "za") podjęła Uchwałę

Nr XXIX/164/2017 w sprawie przyjęcia "Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata

2016 - 2020".

Ad. 13

Pani Bożena Szczepańska - Główna Księgowa ds. Oświaty przedstawiła "Informację o

stanie realizacji zadań oświatowych".

Radni przyjęli informację do wiadomości.

Ad. 14

Przewodniczący Rady Gniny przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń

majątkowych radnych za 2016 rok.

Ad.1S

Wójt Gminy przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2016

rok.

Ad. 16

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami me

wpłynęły żadne pisma do Rady Gminy. Ponadto wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy

objechaliśmy wszystkie drogi gminne sprawdzając ich stan techniczny. Stan ich jest nie

najlepszy. Obecny park maszynowy jaki porusza się po drogach jest inny niż dawniej

i dlatego drogi są niszczone. Wyjazdy na drogi powiatowe i wojewódzkie z dróg gminnych są

zbyt wąskie i dlatego nie wytrzymują ciężaru dużych aut.

Ponadto wspomniał o pełnionych dyżurach wspólnie z W-ce Przewodniczącym w każdy

czwartek od 1300 do 1600
•

Ad. 17
Pan Wójt Gminy poinformował, że od ostatniej sesji tj. od 30 sierpnia do dnia dzisiejszego

została zakończona inwestycja pod nazwą" Remont świetlicy w Nowej Wsi".

Ad. 18

Pan Mirosław Kućko

Po raz kolejny zgłaszam oświetlenie uliczne na drodze wojewódzkiej w kierunku Szydłówka.

Również droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Żeby się wyminąć samochodem
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trzeba hamować do zera. U nas we wsi dwie rodziny mieszkają bez dostępu do wodociągu,

czerpią wodę ze studni. Korzystając z obecności Dyrektorów, chciałbym powiedzieć,

że w dniu 15 sierpnia, będąc na cmentarzu w Szydłowie, nie widziałem znicza na pomnikach

poległych żołnierzy. Ci żołnierze walczyli za naszą wolność i żeby nawet nie zasłużyli na

zapalenie znicza. Zwracałem się o chodnik na cmentarzu, była wydana kwota 9.000 zł na

cmentarze i nie wiem na co. Kwota ta by dużo pomogła, żeby powstał ten chodnik.

Pan Wiesław Olczak

Będąc na cmentarzu w Szydłowie, to tam jest wielkie śmietnisko, trzeba dążyć do tego, żeby

zrobić tam porządek.

Pan Mirosław Kućko

Co te moje słowa mają wspólnego z porządkiem, czy ja każę radnym sprzątać na cmentarzu?

Pan Ryszard Kwitek

Dobrze, że Pan wspomniał o żołnierzach, którzy walczyli z komunizmem, ale me me

mówimy o żołnierzach z 1939 roku, bo to oni walczyli za naszą wolność.

Przewodniczący Rady Gminy

Na ostatniej sesji wspomniałem o dacie 1 września napaści niemieckiej, a następnie

o 17 września i napaści sowieckiej.

Wójt Gminy

Szkoda, że Przewodniczący Rady nie potraktował wniosku radnego Kućki jako formalnego,

bo to raz już było głosowane. Było uzgodnione, że protokół jest do wglądu w biurze rady

gminy i każdy może się z nim zapoznać. Jeśli ktoś nie ma czasu, niech się zrzeknie mandatu

radnego.

Co się tyczy wody to obowiązkiem gminy jest doprowadzenie wody do WSI, a me do

budynków. Radny z takim stażem jak Pan Kućko powinien to wiedzieć. To nie jest

zaniedbaniem Rady. Jeśli chodzi o zaniedbania Dyrektora i Wójta o pomnikach żołnierzy to

wszyscy co do nas przyjeżdżają, ludzie o dużych autorytetach chwalą nas; że nie ma takiej

gminy, żeby tak przywiązywała wagę do pamięci o tych żołnierzach poległych za naszą

wolność. Będąc na cmentarzu zawsze palę znicz. Ale tu nie o to chodzi, tu chodzi o pamięć

o nich .. Dziś się nam zarzuca pewne zaniedbania. Nawet ta uroczystość, która się odbędzie
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jest z tym związana. Przyjedzie kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Kombatanci

oraz wiele ważnych osób.

Po raz kolejny słyszę pytanie na co wydatkowane jest 9.000 zł. Odpowiadam, że jest to

dotacja na określony cel i na to trzeba wydać, nie na chodniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Wniosek radnego potraktowałem jako prośbę, a nie wniosek formalny i dlatego nie widziałem

potrzeby głosowania.

Pan Mirosław Kućko

Jestem po to radnym, żeby zgłaszać jakieś niedociągnięcia i prośby mieszkańców, które do

mnie kierują i także jestem po to radnym i nikt mi nie będzie mówił, żebym zrezygnował

z bycia radnym, bo nie mam czasu. Ja mam czas. Jestem na każdej sesji, podnoszę głos na

pytania. A jeśli Pan wydał te 9.000 zł to ja ich nie chcę. Panie Przewodniczący to jest

zapytanie radnego o informację publiczną o zrobienie kserokopii faktur na co te środki

w kwocie 9.000 zostały wydane w rubryce na cmentarze.

Pan Wiesław Olczak

Jestem radnym już kolejną kadencję i nigdy me zwracałem SIę do Wójta o kopie

dokumentów. Gdy mam jakieś wątpliwości zwracam się do pracowników urzędu

o udostępnienie mi danych i wgląd do dokumentów na miejscu.

Ad. 19

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dziękując wszystkim za

obecność, zamknął obrady XXIX Sesję Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała

Wiesława Wróbel
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