
Protokół nr XL/2018 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 25 maja 2018 roku. 
 

 Obrady XL Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący Rady 
pan Witold Dziurlikowski. 
Powitał radnych , sołtysów oraz zaproszonych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, obecność 
radnych , sołtysów oraz gości przedstawiają listy obecności dołączone do 
protokołu. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 11.oo a zakończono o godzinie 13.40. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Przebieg posiedzenia. 

Do pkt.2 
 

Przewodniczący Rady Przedstawił porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2018 roku. 
4.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
   Gminy Rościszewo na lata 2018-2030. 
5.Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 
   28 grudnia 2017 roku na rok 2018. 
6.Podjecie uchwały uchylającej uchwałę nr 213/XXXIX/2018 z dnia 20.04.2018r. 
    w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sierpeckiemu na  
    na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania 
    ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
    Oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rościszewo za 2017 rok. 
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rościszewo 
    za 2017 rok. 
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rościszewo za 2017 rok. 
10.Sprawozdaie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Rościszewie za 2017 rok. 
11.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla gminy Rościszewo. 
12.Sprawozdanie z działalności komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. 
13.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie 
      za 2017 rok. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 



     Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie za 2017 rok. 
15.Informacja z działalności Posterunku Policji w Rościszewie za 2017 rok. 
15a.Informacja z działalności OSP w gminie Rościszewo. 
16.Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Rościszewie za 2017 rok. 
17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
     SP ZOZ w Rościszewie za 2017 rok. 
18.Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy w Rościszewie za 2017 rok. 
19.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Rościszewo za 2017 rok. 
20.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rościszewo 
      Absolutorium z tytułu wykonywania budżetu gminy za 2017 rok 
21.Wnioski i zapytania radnych. 
22.Sprawy różne. 
23.Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
Przewodniczący Rady poinformował , że zapoznał się z treścią protokołu i nie 
wniósł uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z dnia  
20 kwietnia 2018 roku. Protokół został przyjęty  i znajduje się do wglądu w 
sekretariacie UG. 
 

Do pkt.4 
W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rościszewo, głos zabrał 
Przewodniczący Rady  poinformował, że uchwały budżetowe były omawiane na 
posiedzeniach komisji, odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 214/XL/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo, została podjęta jednogłośnie. 
Za- 13 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się –nikt 

Do pkt.5 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zamian w budżecie 
gminy i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 215/XL/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z 
dnia 28 grudnia 2017 roku na rok 2018 została podjęta jednogłośnie. 
Za-13 
Przeciw-nikt 
Wstrzymało się – nikt 
 
 



Do pkt.6 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 216/XL/2018 uchylająca uchwałę nr 213/XXXIX/2018 z dnia 
20.04.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sierpeckiemu 
na realizacje projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o 
zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego została podjęta jednogłośnie. 
Za-13  
Przeciw- nikt 
Wstrzymało się – nikt 
 

Do pkt.7 
W punkcie tym głos zabrała Skarbnik Gminy , która przedstawiła sprawozdanie 
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 217/XL/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rościszewo za 2017 rok została 
podjęta jednogłośnie. 
Za- nikt 
Przeciw –nikt 
Wstrzymało się –nikt. 
 

Do pkt.8 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawił 
Przewodniczący Komisji pan Kazimierz Banach. 
 

Do pkt.9 
 

Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2017 rok przedstawiła pani 
Małgorzata Krasecka. 

 
Do pkt.10 

 
W punkcie tym głos zabrała Kierownik GOPS pani Lilianna Melkowska , która 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za 2017 rok. 
 
 
 



Do pkt.11 
 

Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla gminy Rościszewo 
przedstawiła Kierownik GOPS pani Lilianna Melkowska. 
 

Do pkt.12 
Sprawozdanie z działalności komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok przedstawiła pani 
Maria Rokicka – członek komisji. 
 

Do pkt.13 
 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie 
przedstawiła Kierownik Biblioteki pani Ilona Szmyt. 
 

Do pkt.14 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 218/XL/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie za 2017 rok została 
podjęta jednogłośnie. 
Za – 13 
Przeciw –nikt 
Wstrzymało się nikt 

Do pkt.15 
 

Informację z działalności Posterunku Policji w Rościszewie za 2017 rok 
przedstawił Komendant Posterunku Policji pan Dariusz Wiśniewski. 
 

Do pkt. 15a 
Informację z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Rościszewo 
przedstawił pan Grzegorz Kowalski . 
 

Do pkt.16 
 

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Rościszewie za 2017 rok przedstawiła  
Kierownik SP ZOZ pani Ewa Karczmarczyk. 
 
 
 



Do pkt.17 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 219/XL/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
SP ZOZ w Rościszewie za 2017 rok została podjęta jednogłośnie. 
Za-13 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się –nikt. 
 

Do pkt.18 
 

Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy – pani 
Romana Hoffman. 

Do pkt.19 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który  podziękował wszystkim  za 
przedstawienie  obszernych sprawozdań.  
Pan Wójt odniósł się pokrótce do przedstawionych sprawozdań, poinformował 
o wynikach przeprowadzonych przetargów na budowę dróg oraz o wykonanych 
inwestycjach. 
Podziękował panu Staroście za współpracę i za przybycie na sesję. 
Wójt zwrócił się do radnych o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok 
 

Do pkt.20 
 

Przed podjęciem uchwały absolutoryjnej Przewodniczący Rady odczytał 
Uchwałę Nr Pł. 143.2018 Składu Orzekającego w sprawie wydania opinii o 
przedłożonych przez Wójta Gminy Rościszewo sprawozdaniach z wykonania 
budżetu za 2017 rok, w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań, skład 
orzekający wydaje opinię pozytywną, oraz uchwałę nr Pł.197.2018 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2018 
roku, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 220/XL/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rościszewo 
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 
Za-12 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się – nikt 
 



Do pkt.21 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.22 
W punkcie tym głos zabrała sołtys wsi Babiec- Więczanki, która powiedziała: 
problem dotyczy poprawnej nazwy miejscowości jak powinna brzmieć ,bo 
różnie jest odmieniana. 
Zapytała również jakie środki są zabezpieczone w budżecie gminy na drogę w 
Babcu –Więczanki, ponieważ w innych miejscowościach są robione chodniki a 
w miejscowości B.W nie ma drogi, nawet pogotowie nie może dojechać. 
Pan Przewodniczący odpowiedział; w naszej gminie jest 29 sołectw i my robimy 
drogi po kolei, nigdy nie powiedziałem , że nie będzie robiona droga w Babcu 
Więczankach, ale planujemy inwestycje według posiadanych środków. 
Pani sołtys zapytała również na jakim etapie jest plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
Następnie głos zabrał Starosta pan Jan Laskowski, który pogratulował Wójtowi 
jednogłośnego podjęcia uchwały absolutoryjnej. 
Podziękował Wójtowi i radnym za wykonane inwestycje , które widać , 
podziękował również radnym powiatu, którzy bardzo angażują się w swoją 
pracę ,nas społeczeństwo może nie wybrać ale to co zrobione to pozostanie. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XL 
Sesji Rady Gminy. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


