
Protokół nr 22/VI/14 
ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Rościszewo 

w dniu 28 stycznia 2014 roku. 
 

 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady pan Witold Dziurlikowski. 
W  posiedzeniu udział wzięli członkowie poszczególnych komisji Rady Gminy wg 
listy obecności dołączonej do protokołu. 
Tematem posiedzenia jest omówienie uchwał , które będą podejmowane na 
najbliższej sesji. 
Jako pierwsza głos zabrała Kierownik GOPS pani Lilianna Melkowska , która 
omówiła projekty uchwał; 
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  w formie posiłku 
albo świadczenia zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. 
 
-w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rościszewo na lata 2014-
2020. 
 
Przewodniczący Rady odczytał pismo jakie wpłynęło do Wójta od 
Stowarzyszenia Inicjatywa Gospodarcza, która prosi o uwzględnienie w 
obradach punktu dotyczącego lokalizacji i wpływu farmy wiatrowej na 
środowisko i człowieka na terenie gminy.  
Pan Czerwińskie  Radca Prawny wyjaśnił , że wójt musi postępować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami . 
Z ustawy wynika , że rada jest organem uchwałodawczym. 
Na dzień dzisiejszy rada podjęła uchwałę w sprawie  przystąpienia do 
sporządzenia studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rościszewo. 
  W toku postępowania administracyjnego zostały wskazane miejsca 
posadowienia wiatraków w związku z tym jest protest mieszkańców. 
Jeśli w gminie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego , jest 
konieczność wdania decyzji administracyjnej w tym zakresie rada nie ma 
kompetencji , kompetencje ma wójt. 
Głos zabrał wójt , który powiedział , ze względu na protest mieszkańców wsi 
Borowo i Stopin mu chcieliśmy uchylić tę uchwałę i wstrzymać budowę do 
czasu wejścia w życie nowych przepisów. 
Wójt zaproponował by wprowadzić zmiany w studium zagospodarowania 
przestrzennego. 



Pan Wójt poinformował również , że został rozstrzygnięty przetarg na 
zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego były 2 oferty wygrał Bank Spółdzielczy w 
Staroźrebach. 
W dalszej wypowiedzi wójt powiedział , że chce być w porządku do sołtysów i 
jak obiecał , chce przeznaczyć 1mln na drogi. 
Rzeszotary Gortaty jest do zrobienia odcinek około 300m., Zamość , Lipniki – 
Polik, na drogę Lipniki Polik został odwieziony projekt. 
Wójt poinformował również , że został rozszczelniony wodociąg w Puszczy i 
woda wylewa się do  bagna. 
170.000 zł udało nam się pozyskać na przedszkola, został również złożony 
wniosek na zakup agregatu. 
Więcej spraw nie poruszano. 
 


