
Protokół nr II/2018 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 29 listopada 2018 roku. 
 

 Obrady II Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Jacek 
Bartoszewski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.15 
Na podstawie listy obecność ,stwierdził prawomocność  obrad. 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
 

Do pkt.2 
Pan Jacek Kożuchowski wystąpił z wnioskiem o dopisanie do porządku obrad 
punktu ”Wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych” 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie dopisanie punktu do porządku 
obrad. 
Za-7, przeciw- 8, decyzją rady punkt nie zostanie dopisany do porządku obrad. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i poddał pod 
głosowanie. 
Za-12, Przeciw – 3  
Radni przyjęli przedstawiony porządek obrad. 
 

Do pkt.3 
Przewodniczący Rady poinformował, że zapoznał się z protokołem nie wniósł 
uwag następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
Za -15, przeciw-nikt, wstrzymało się –nikt. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 
Radny pan Andrzej Goszczycki zgłosił kandydaturę pana Kazimierza Banacha. 
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i w kilku słowach 
zaprezentował swoją osobę. 
 
Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 
Radni zgłosili następujące kandydatury: 
1.Rokicka Maria – wyraziła zgodę 
2.Rutcki Andrzej –wyraził zgodę 
3.Skirzyński Jan – wyraził zgodę 



Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Maria Rokicka odczytała 
regulamin głosowania. 
Została ogłoszona 10 minutowa przerwa. 
 
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, które następnie zostały 
rozdane radnym i przystąpiono do głosowania. 
Przewodnicząca komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania na wybór 
Wiceprzewodniczącego Rady. 
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został pan Kazimierz Banach. 
Przewodniczący poinformował , że akt dokonania wyboru jest równoznaczny z 
podjęciem uchwały o wyborze  Wiceprzewodniczącego , następnie odczytał 
treść uchwały , która została opatrzona nr 2/II/2018. 
 

Do pkt.5 
W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Jackowi Kożuchowskiemu, który 
poinformował , że w dniu 28 listopada 23018 roku został zarejestrowany klub 
radnych i poprosił pana Przewodniczącego o przedstawienie jakie przywileje 
przysługują członkom klubu. 
Pani Sekretarz odpowiedziała , że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w 
skład komisji rewizyjnej wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich 
klubów. 
Następnie Przewodniczący przedstawił propozycje składów komisji i poprosił o 
zgłaszanie uwag lub podanie innej propozycji. 
Nie zgłoszono uwag ani nie podano innych propozycji. 
Przewodniczący zapytał zaproponowane osoby czy wyrażają zgodę na 
uczestnictwo w komisjach, przedstawione osoby wyraziły zgodę. 
1.Kożuchowski Jacek 
2.Krasecka Małgorzata 
3.Kowalczyk Grzegorz 
4.Piotrowski Bogusław 
5.Rokicka Maria 
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie, Uchwała nr 3/III/2018 w sprawie powołania komisji Rewizyjnej 
została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem -15, przeciw – nikt, wstrzymało się – nikt. 
 
 



Do pkt.6 
Przystąpiono do wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, komisja spośród 
swojego składu wytypowała panią Małgorzatę Krasecką oraz pana Jacka 
Kożuchowskiego członkowie komisji odbyli krótką naradę w wyniku której 
ostatecznie pozostawiono kandydaturę pana Jacka Kożuchowskiego. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie 
 
Uchwała nr 4/II/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej została podjęta. 
Za -8 
Przeciw-5 
Wstrzymało się – 2 

Do pkt.7 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji Budżetu i 
Finansów. 
Zgłoszone osoby: 
1.Żolnowska  Agnieszka 
2.Krasecka Małgorzata 
3.Kacperska Alina 
4.Rutecki Andrzej 
5.Piotrowski Bogusław 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 5/II/2018 w sprawie powołania komisji Budżetu i Finansów została 
podjęta jednogłośnie. 
Za- 15 radnych , przeciw –nikt, wstrzymało się – nikt 
 

Do pkt.8 
Na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów zaproponowano następujące 
osoby: 
1.Małgorzata Krasecka – nie wyraziła zgody 
2.Agnieszka Żołnowska – wyraziła zgodę. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 6/II/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Finansów została podjęta jednogłośnie. 
Za-15, przeciw- nikt , wstrzymało się –nikt. 
 

Do pkt.9 
 

W punkcie tym przystąpiono do powołania komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz ładu i Porządku Publicznego. 



Zgłoszono następujące kandydatury; 
1.Rokicka Maria 
2.Bartoszewski Jacek 
3.Król Robert 
4.Mazurowski Bogdan 
5.Rutecki Andrzej 
6.Skirzyński Jan 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 7/II/2018 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej , 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Ładu i Porządku Publicznego została podjęta 
jednogłośnie. 
Za-15, Przeciw-nikt, Wstrzymało się – nikt. 

Do pkt.10 
 
Członkowie komisji zdrowia zaproponowali  na Przewodniczącego Komisji panią 
Marie Rokicką , która wyraziła zgodę. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 8/II/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Ładu i Porządku Publicznego 
została podjęta jednogłośnie. 
Za-15, Przeciw-nikt, wstrzymało się – nikt. 
 

Do pkt.11 
Przystąpiono do powołania Komisji Rolnictwa ,Leśnictwa, Zaopatrzenia 
Ludności, Usług, Ochrony Środowisk oraz Infrastruktury. 
Zgłoszono następujące kandydatury: 
1.Goszczycki Andrzej 
2.Banach Kazimierz 
3.Kożuchowski Jacek 
4.Kowalczyk Grzegorz 
5.Mazurowska Iwona. 
Przewodniczący Rady odczytał teść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 9/II/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Zaopatrzenia Ludności, Usług, Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury 
Została podjęta jednogłośnie. 
Za-15, Przeciw-nikt, wstrzymało się – nikt. 
 
 
 



Do pkt.12 
Członkowie komisji jw. zaproponowali na Przewodniczącego komisji pana 
Andrzeja Goszczyckiego , który wyraził zgodę. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 10/II/2018 w sprawie powołania  Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa, Zaopatrzenia Ludności, Usług, Ochrony Środowiska oraz 
Infrastruktury została podjęta jednogłośnie. 
Za-15, Przeciw- nikt, wstrzymało się –nikt. 

Do pkt.13 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
wójta gminy. 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu panią sekretarz, która 
przedstawiła podstawy prawne dotyczące ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy. 
 Wynagrodzenie pozostaje bez zmian. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 11/II/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta 
Gminy została podjęta. 
Za – 12 
Wstrzymało się – 3 
Przeciw – nikt 

Do pkt.14 
W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Czarnomska , która przedstawiła 
program współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 12/II/2018 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
Za-15, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.15 
W punkcie tym głos zabrała pani Bogusława Rajkowska , która przedstawiła 
informację z realizacji zadań oświatowych Gminy Rościszewo na rok  szkolny 
2017/2018 ( informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 

Do pkt.16 
W punkcie tym głos zabrała pani sekretarz gminy , która przedstawiła 
informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych( informacja w 
załączeniu) 



Do pkt.17 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.18 
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu pana Kożuchowskiego, pan 
Kożuchowski stwierdził , że to co chciał przekazać zostało wyjaśnione w trakcie 
obrad. 
Następnie głos zabrała pani                      , która zapytała co jest z planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
Głos zabrał pan Chiliński , który powiedział : w obecnej chwili jest podjęta 
uchwała o sporządzeniu planu dla całej gminy Rościszewo, co okazuje się 
niemożliwe do zrealizowania przetargu, bo nikt nie podejmie się tak dużego 
zadania. Plan jest taki żeby zmienić uchwałę i podzielić plan na 29 planów. 
Każde sołectwo byłoby objęte oddzielnym planem, żeby nie blokować 
miejscowości w których nikt od planu się nie odwoła. 
Pan Kożuchowski zapytał ile jest wniosków o warunki zabudowy zawieszonych z 
uwagi na przystąpienie do sporządzenia planu dla których termin zawieszenia 
się kończy. 
Pan Chyliński odpowiedział , że jest jeden taki wniosek. 
Pan Kożuchowski zapytał kto to jest? 
Pan Chyliński odpowiedział , że może przygotować odpowiedź na kolejną sesję. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady II 
sesji Rady Gminy Rościszewo. 
 
 
 
 

 
 
 
 


