
Protokół nr 20/VI/13 
ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy 

odbytego w dniu 28 października 2013 roku 
 

 Posiedzenie otworzył Przewodniczący  , który na podstawie listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Tematem posiedzenia jest omówienie  projektów uchwał , które będą 
podejmowane na najbliższej sesji. 
 
Na początek Przewodniczący Rady pan Witold Dziurlikowski odczytał skargę 
wniesioną przez pana Michała Janika na Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Rościszewie . 
Pan Janik zarzuca pani Melkowskiej  , że wiedziała o tym iż pobiera dwa zasiłki  
a nie powiadomiła go o tym. 
Pani Kierownik wyjaśniła , że wszystkie sprawy dotyczące pana Janika 
rozpatruje GOPS  w Szczutowie.  
Przewodniczący powiedział podniesione w skardze argumenty są bezzasadne , 
gdyż zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Płocku Kierownik GOPS-u została wyłączona od decyzyjnego rozpatrywania 
spraw Pana Janika i jego rodziny. 
 
Następnie  pani Kierownik  przedstawiła informację dotyczącą Zasobów 
Pomocy Społecznej dla gminy Rościszewo za 2012 rok 
Oraz omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rościszewo na lata 2013-2016 Pani 
Kierownik wyjaśniła , że w momencie podjęcia uchwały wystąpi do Wojewody o 
pieniądze i będzie mogła zatrudnić asystenta rodziny nie będzie to zatrudnienie 
na etacie tylko zatrudnienie godzinowe. 
 
Następnie głos zabrała skarbnik gminy pani Agnieszka Przybułkowska , która 
omówiła projekty uchwał w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2013-2023, oraz uchwałę w sprawie  zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok. 
 
Następnie głos zabrała Kierownik GOPS pani Lilianna Melkowska , która 
omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rościszewo na lata 2013-2016. 
Następnie głos zabrał pan Jaworski – inspektor ds. podatków i opłat , który 
omówił uchwały w sprawie ustalenia stawek  podatkowych. 



Przewodniczący Rady poinformował , że stawki podatków pozostają w takiej 
samej wysokości co w roku ubiegłym. 
Przewodniczący odczytał pisma z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. 
- w sprawie bezpieczeństwa na boiskach  . 
- w sprawie zwolnienia z podatku. 
- w sprawie wsparcia finansowego. 
Radni nie podjęli konkretnych decyzji co do wsparcia finansowego. 
 
Więcej spraw nie poruszano. 


