
Protokół nr 19/VI/13 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 

w  dniu 26 kwietnia 2013 roku 
 

 
 Przewodniczył: Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy oraz 
Pan Witold Dziurlikowski Przewodniczący Rady Gminy. 
Protokołowała :Anna Fijałkowska. 
Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawiają załączone do protokołu listy 
obecności. 
Porządek posiedzenia: 
1.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za 2012 rok. 
2.Sprawy różne. 
Przebieg: 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący  Rady pan Witold Dziurlikowski . 
Pan Dziurlikowski poinformował , że na posiedzenie została poproszona Pani 
Anna Chodor właścicielka dworku w Łukomiu, która jest zainteresowana 
kupnem budynku po dawnej szkole w Łukomiu oraz gruntu przylegającego 
bezpośrednio do dworku. 
Głos  zabrała Pani Chodor , która przedstawiła ofertę kupna budynku i działki 
którą w obecnej chwili dzierżawi. Dodała , że chce odrestaurować ten budynek  
i myśli o przeniesieniu się z rodziną . 
Pan Wójt powiedział , że  będzie za tym by sprzedać ten budynek za 
symboliczną złotówkę. 
Następnie poproszono o zabranie głosu Pana Stępczyńskiego  Kierownika 
Budowy sali sportowej w Łukomiu , który przedstawi zastrzeżenia strażaka , 
które spowodowały dodatkowe koszty nie uwzględnione w projekcie. 
Jeśli chodzi o przepisy p.pożarowe , żeby na Sali gimnastycznej mogło 
przebywać więcej niż 50 osób musiały być wprowadzone następujące zmiany: 
-klapa odymiająca klatki schodowej wraz z drzwiami przeciwpożarowymi oraz 
zwiększenie odporności  
  Ogniowej ścian. 
-oddzielenie kotłowni od holu głównego (wykonanie ściany i montaż drzwi 
zewnętrznych) 
-wykonanie dodatkowych drzwi napowietrzających na klatce schodowej. 
-wykonanie drzwi  łączących bibliotekę z pomieszczeniem biurowym. 
-doposażenie Sali gimnastycznej w ochronne narożniki i regulowane kosze. 
-wykonanie dodatkowej instalacji CO wraz z 4 grzejnikami. 
-połączenie dwóch pomieszczeń w jedno i urządzenie zaplecza sportowego. 
-wyburzenie ścian i  montaż drzwi między szkołą a salą. 



-instalacja telefoniczna i alarmowa. 
-wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów dowożących olej opałowy. 
Przetarg na sale sportową  przeszedł za kwotę 1.460.000 zł z uwagi na to , że 
przetarg był nie dokładny po analizie przez strażaka , który odpowiada za 
zgromadzenia publiczne dodatkowe koszty do przetargu wzrosły o 114.000 zł. 
Głos zabrał wójt  , który powiedział  - ja patrzę na postęp tych robót i byłoby 
przykro gdyby o drobiazgi coś było nie tak , dodał , że ma taki niesmak bo 
poinformował radę , że zwiększą się koszty o kwotę 63.000 zł a wykonawca 
przedstawił fakturę na kwotę 114.000zł. 
 
Następnie głos zabrała pani Agnieszka Przybułkowska – Skarbnik Gminy , która 
szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok 
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu) 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja w dniu 
dzisiejszym wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie Zespół w Płocku o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy za 2012 
rok. 
 
Pan Przewodniczący poinformował , że do wójta gminy wpłynął wniosek od 
mieszkańców wsi Stara Wieś o niewydawanie pozwolenia na budowę chlewni . 
Głos zabrała pani Monika Bruze , która powiedziała. 
Pani Błaszkiewicz złożyła wniosek na budowę chlewni w miejscowości Stara 
Wieś do wniosku dołączyła również raport oceny oddziaływania tego 
przedsięwzięcia na środowisko. 
Procedura wydawania decyzji środowiskowych umożliwia udział społeczeństwa. 
W związku z powyższym mieszkańcy wsi mieli możliwość w ciągu 21 dni od 
zawiadomienia składać swoje uwagi i wnioski. 
Mieszkańcy wsi w wyznaczonym terminie złożyli uwagi odnośnie tego 
przedsięwzięcia w celu „nie wyrażenia zgody na budowę chlewni” 
My jako urząd musimy działać zgodnie z obowiązującymi nas przepisami. 
W decyzji środowiskowej będą rozważone uwagi wniesione przez mieszkańców 
wsi. 
 
Więcej spraw nie poruszano. 
 
 
 


