
Protokół nr XLI/2018 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 29 czerwca 2018 roku 
 

 Obrady XLI 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. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 10.oo  a zakończono o godzinie 12.20. 
Protokołowała  Anna Fijałkowska. 
Przebieg posiedzenia. 

Do pkt.2 
 

W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 25 maja 2018 roku. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
   Gminy Rościszewo na lata 2018 -2030. 
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 
    z dnia 28 grudnia 2017 roku na rok 2018. 
6.Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do komunalizacji nieruchomości 
    stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego  
    Wójta Gminy. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
   Celowej Powiatowi Sierpeckiemu. 
9.Wnioski i zapytania radnych. 
10.Sprawy różne. 
11.Zakonczenie obrad. 
 

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 2018 roku. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 

Do pkt.4 
W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy , która omówiła zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2018-2030. 



Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 221/XLI/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie. 
Za-10 , przeciw –nikt, wstrzymało się – nikt. 

 
Do pkt. 5 

 
Pani skarbnik omówiła zmiany w budżecie gminy na 2018 rok, następnie 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 222/XLI/2018 zmieniająca uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 
z dnia 28 grudnia 2017 roku na rok 2018 została podjęta jednogłośnie. 
Za – 10, przeciw – nikt, wstrzymało się nikt. 
 

Do pkt.6 
 

Głos zabrał  Przewodniczący  Rady , który powiedział- przystępujemy do 
podjęcia uchwały w sprawie komunalizacji nieruchomości, nieruchomość o 
której mowa stanowi hipoteczną własność Skarbu Państwa wykorzystywana 
jest w charakterze drogi. Z uwagi na spory związane z wykorzystywaniem drogi 
przez mieszkańców gminy, konieczne jest uporządkowanie stanu prawnego. A 
następnie przejecie drogi na własność przez gminę i rozważenie konieczności 
nadania jej charakteru drogi gminnej i określenia zasad korzystania z niej w tym 
charakterze. 
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 223/XLI/2018 w sprawie przystąpienia do komunalizacji 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa została podjęta 
jednogłośnie. Za-10 , przeciw – nikt, wstrzymało się – nikt. 
 

Do pkt.7 
 

W związku ze zmianą przepisów prawa zachodzi konieczność podjęcia uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 224/XLI/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 
Wójta gminy została podjęta jednogłośnie. Za  -9 , wstrzymało się – 1,  
przeciw –nikt. 
 
 
 
 



Do pkt.8 
 

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu 
przedstawiła pani skarbnik gminy, następnie Przewodniczący Rady odczytał 
treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. Uchwała nr 225/XLI/2018 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Sierpeckiemu została podjęta jednogłośnie. Za- 10, wstrzymało się – nikt, 
przeciw – nikt. 
 

Do pkt.9 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.10 
 

Przewodniczący Rady odczytał podanie od pani                     zam.                  w 
sprawie wsparcia finansowego na pokrycie szkód zalanego domu związanych z 
ulewą . Pan Wójt poinformował ,że był na tej posesji i widział stan tego 
budynku . 
 Radni zdecydowali by w formie dotacji przeznaczyć kwotę 3000 złotych na 
naprawę szkód po ulewie. Podanie zostanie przekazane do GOPS w Rościszewie  
celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego . 
 
Następnie odczytał podanie pani   – sołtysa wsi Babiec Wieczanki o naprawę 

drogi i wznowienie granic  drogi w miejscowości Babiec Więczanki. Obecni na 

Sesji mieszkańcy wsi Babiec Więczanki wyrazili swoje niezadowolenie ze stanu 

tej drogi doszło do burzliwej dyskusji w tej sprawie. 

Pan Wójt zaproponował ,że gmina zleci wznowienie granic tej drogi. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XLI Sesji rady 

Gminy. 

 
 
 

 
 


