
                                                                
                                                                               Rościszewo dnia 17.06.2020r. 

                                                                                                                                      
Pan/i 
Mieszkańcy Gminy  
Rościszewo 

                                                                                                                                                        
Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Rościszewo, która odbędzie się 

 w dniu  30 czerwca  2020 roku o godzinie 10.oo. 
Miejsce spotkania : Sala bankietowa w Domu Kultury. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 29.05.2020 roku. 
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Rościszewo za 2019 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rościszewo za 2019 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w 

Rościszewie za 2019 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rościszewo Absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rościszewo na lata 2020-2031. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku na rok 2020. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizacje inwestycji pn.”Budowa 
pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo.” 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji 
pn.”Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo.” 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
pomników przyrody w zabytkowym parku w Rościszewie. 

15. Wnioski i zapytania radnych. 
16. Sprawy różne. 
17. Zakończenie obrad.  

                                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                                                   /-/Jacek Bartoszewki 
 
Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa wstęp na sesję dostępny będzie wyłącznie 
dla radnych gminy Rościszewo oraz sołtysów. 
Pozostałe osoby mogą śledzić przebieg sesji na portalu 
www.rosciszewo.sesja.pl                                                


