
Protokół nr 21/VI/13 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Rościszewo 

odbytego w dniu 04 grudnia 2013 roku. 
 

 Przewodniczący Rady pan Witold Dziurlikowski otworzył wspólne 
posiedzenie Komisji, na podstawie lisy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. 
Tematem posiedzenia będzie omówienie projektu budżetu gminy Rościszewo 
na 2014 rok. 
W posiedzeniu udział wzięły przedstawicielki firmy WESTMOR , które 
przeprowadziły spotkanie warsztatowe na temat Strategii Rozwoju Gminy 
Rościszewo na lata 2014-2020. 
 
 Następnie pani skarbnik Agnieszka Przybułkowska  omówiła projekt 
budżetu na 2014 rok. 
Pan Badaczewski zapytał czy w budżecie jest ujęte w planie utworzenie 
gimnazjum w Łukomiu. 
Pan Wójt odpowiedział , że gmina do szkól  musi dopłacić 700.000 zł. 
jednocześnie zapewnił , że temat ten podda analizie. 
Pan Badaczewski stwierdził , że lepsze by były warunki dla dzieci w Łukomiu. 
Jeśli chodzi o drogi , Pan Wójt  poinformował , że brane są pod uwagę 
następujące drogi: 
Rzeszotary – Gortaty 
Zamość 
Polik – Lipniki 
Rumunki 
Łukomie – Kolonia 
Rościszewo ul Polna nawiezienie żwiru 
Most w Łukomiu (dokładamy część kosztów resztę powiat jeszcze nie wiadomo 
ile) 
Glos zabrał pan Dziurlikowski , który powiedział była rozmowa z sołtysami i 
obiecaliśmy zakup w tym roku. 
Widzieliśmy nowe i stare maszyny(stara kosztuje 170.000 zł.  zaś nowa 
280.000zł.) i mam pytanie czy kupujemy nową czy starą? 
Wszyscy radni stwierdzili , by zakupić nową maszynę. 
Pan Dywal zapytał czy są złożone wnioski o fundusz sołecki i czy będzie 
pomniejszona kwota z funduszu sołeckiego dla wsi Lipniki, bo ja jestem za tym 
by pomniejszyć o kwotę , która została przekroczona w ubiegłym roku. 
 



Następnie głos zabrał pan Przewodniczący Rady , który odczytał wniosek pana 
Stanisława Pijankowskiego, w którym to zwraca się do Wójta i Rady Gminy o 
podjęcie działań prawnych dotyczących zajęcia pasa drogowego i drogi gminnej 
na działce nr 199 . 
Na wniosek pani Chodor właściciela posesji  będzie wytoczone postępowanie 
administracyjne  ponieważ pan Pijankowski samowolnie postawił na drodze 
ogrodzenie i całkowicie zablokował dostęp do nieruchomości. 
Co będzie dalej na dzień dzisiejszy nie znamy odpowiedzi. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał  pismo Kierownika SP ZOZ w Rościszewie , 
która zwraca się z prośbą o pomoc finansową na zakup oprogramowania 
komputerowego. 
Radni podjęli decyzję by pani Kierownik pokryła koszty zakupu 
oprogramowania z funduszu zasobowego. 
Za  -13 radnych  
Wstrzymało się - 1  
 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy , który poinformował , że pan Rokicki i pan 
Michalczyk zwrócili się do wójta o pomoc finansową w opłaceniu eksperta jeśli 
chodzi o elektrownie wiatrowe, gdyż mają na celu uświadomienie mieszkańców 
o szkodliwości tych elektrowni. 
Radni zdecydowali , że dofinansują eksperta z tej dziedziny w kwocie 500 
złotych. 
Za -10 
Przeciw – 1  
Wstrzymało się 2. 
 
Więcej spraw na posiedzeniu nie poruszano. 

 


