
Protokół nr XIX/2016 
Z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

Odbytej w dniu 20 czerwca 2016 roku. 
 

Obrady XIX Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący Rady pan 
Witold Dziurlikowski. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził , prawomocność obrad. 
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 11.30 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Przebieg posiedzenia. 
 

Do pkt.2 
W punkcie tym Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 25.05.2016 roku. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
   Gminy Rościszewo na lata 2016-2030. 
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 
   30 grudnia 2015 r. na rok 2016. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w 
    Uchwale nr 17/V/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 09 lutego 2011 roku 
    w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
    azbest na lata 2010-2013 dla gminy Rościszewo. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i   
   wydzierżawiania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata i czas nieoznaczony. 
8.Wnioski i zapytania radnych. 
9.Sprawy różne. 
10.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
Przewodniczący Rady poinformował, że zapoznał się z protokołem i nie wniósł 
uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy 
z dnia 25 maja 2016 roku. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie, głosowało 11 radnych. 

Do pkt.4 
W punkcie tym pani Skarbnik omówiła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej , następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i 



poddał ją pod głosowanie, uchwała nr 103/XIX/2016 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016-2030 została 
podjęta jednogłośnie , głosowało 11 radnych. 
 

Do pkt.5 
 

Pani skarbnik omówiła  uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 
rok, przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 104/XIX/2016 zmieniająca uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z 
dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
 

W punkcie tym głos zabrała pani sekretarz, która powiedziała. 
Przedmiotem niniejszej uchwały jest sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej 
w Uchwale Nr 17/V/11 Rada Gminy Rościszewo z dnia 09 lutego 2011 roku w 
sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na lata 2010-2013 dla Gminy Rościszewo” w związku z błędnie wpisanym 
okresem obowiązywania Programu- zamiast 2010-2032 omyłkowo wpisano 
2010-2013 w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 105/XIX/2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 
w Uchwale Nr 17/V/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 09 lutego 2011 roku w 
sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na lata 2010-2013 dla gminy Rościszewo została podjęta jednogłośnie. 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym głos zabrał pan Marek Chyliński , który omówił uchwałę w 
sprawie wydzierżawiania nieruchomości. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 106/XIX/2016 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 
wydzierżawiania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata i czas nieoznaczony 
została podjęta jednogłośnie , głosowało 11 radnych. 
 

Do pkt.8 
Nie było wniosków i zapytań. 
 
 
 
 



Do pkt.9 
W sprawach różnych Przewodniczący Rady odczytał pismo od pana  w którym 
zwraca się z prośba wraz z rodzicami o niełączeniu klas mniejszych w jedną  
większą. 
 
Wójt odpowiedział – to co pan powiedział to święta prawda, ale gdybyśmy w 
ten sposób podchodzili do sprawy to powinniśmy dać Dyrektorowi wolną rękę 
niech się sam sobie radzi, dlatego te arkusze wertujemy i szukamy dobrego 
rozwiązania dla wszystkich. 
Następnie Przewodniczący odczytał pismo w sprawie wsparcia finansowego lub 
pomocy w zakupie sprzętu medycznego dla szpitala w Sierpcu. 
Nie zapadła żadna decyzja. 
Następne podanie wpłynęło od mieszkańców wsi Babiec Piaseczny , którzy 
zwrócili się do Wójta Gminy o przekazanie w trwały zarząd działki nr 229/2 
położonej w Babcu Piasecznym służyło by to mieszkańcom jako świetlica. 
Wójt odpowiedział, że w myśl tej uchwały jaką przed chwilą podjęliśmy wójt 
będzie mógł przekazać w trwały zarząd zarządzeniem. 
Następnie głos zabrał pan Domański , który zapytał kto odpowiada za usunięcie 
chwastów z chodników niezamieszkałych posesji, pani Monika Bruze 
odpowiedziała , że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w 
gminie za porządek w pasie drogowym odpowiada gmina. 
Więcej spraw nie poruszano, Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX Sesji 
Rady Gminy. 


