
Protokół nr 18/VI/13 
ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy 

odbytego w dniu 21 marca 2013 roku. 
 

Przewodniczył: Pan Witold Dziurlikowski- Przewodniczący Rady oraz 
Przewodniczący Poszczególnych Komisji Rady Gminy. 
Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawiają załączone do protokołu listy 
obecności. 
Protokołowała :Anna Fijałkowska 
 
Porządek posiedzenia: 
1.Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Rady Gminy. 
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    na lata 2013-2018 
3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową nr 119/XXI/12 z dnia  
    28.12.2012 r. na rok 2013-2018. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
    Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
    Rościszewo w 2013 roku. 
6.Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 
    Rościszewo Spółkom Wodnym. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 
 
Przebieg: 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący  Rady Pan Witold Dziurlikowski, 
przywitał przybyłych na posiedzenie. 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad .2,3 
W punkcie tym zaopiniowano następujące materiały na XXIV Sesje Rady Gminy 
Projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy omówiła skarbnik gminy pani 
Danuta Brudnicka. 
 
Ad.4 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego. 
Głos zabrał wójt Gminy , który powiedział – tak jak było mówione w ubiegłym 
roku fundusz sołecki, zostanie utworzony , podtrzymuję również to co mówiłem 
wcześniej do rady, że niektóre wioski przeznaczają te pieniądze nie na ten cel 



co powinni. Jeśli chodzi o zaciąganie kredytów staramy się w miarę efektownie 
wydatkować te pieniądze a jak najwięcej pozyskać. 
Ad.5 
Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami” omówiła pani 
Monika Bruze – w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt 
zobowiązuje Rade Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 
31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt.  
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi obejmuje swym zakresem 
realizację takich zadań jak: 
-zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
-odławianie bezdomnych zwierząt 
-obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku 
-usypianie ślepych miotów 
-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach  
  zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
-poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt. 
Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania powiatowemu 
lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których celem jest ochrona 
zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom łowieckim. 
 
Ad.6 
W punkcie tym głos zabrała pani Sekretarz , która omówiła projekt uchwały w 
sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rościszewo 
spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania 
zadań. 
Utrzymanie melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów, którzy w tym 
celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Spółki wodne, prowadzą prace z zakresu 
właściwej gospodarki wodnej i zabezpieczają nieruchomości rolne od 
występowania suszy. Potrzeby związane z utrzymaniem w sprawności 
systemów melioracyjnych z roku na rok stają się coraz bardziej pilne i wymagają  
Większych nakładów finansowych. Właściciele gruntów nie są w stanie sprostać 
kosztom właściwego utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, zwłaszcza , 
że w ostatnich latach występowały zarówno klęski suszy jak i powodzi , które 
obniżyły efektywność produkcji rolniczej. Zasadne jest podjęcie niniejszej 
uchwały, ponieważ dofinansowanie  przeprowadzania systematycznych prac 
związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych nie dopuści do 
nieodwracalnych dewastacji systemów melioracyjnych, to wówczas 
przywrócenie ich do sprawności będzie możliwe tylko w przypadku wykonania 



bardzo drogich robót inwestycyjnych, na które spółki nie będą miały środków 
finansowych. 
Ad.7,8 
Projekty uchwał o odwołaniu i powołaniu skarbnika gminy omówił wójt gminy , 
który powiedział: 
Pani Brudnicka złożyła podanie o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na 
emeryturę jest to dla nas trudna decyzja ale musimy uszanować wolę pani 
Brudnickiej. 
Na stanowisko skarbnika gminy proponuję panią Agnieszkę Przybułkowską. 
Więcej spraw nie poruszano. 
 


