
Protokół nr XLIII/2018 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 roku. 
 

Obrady Sesji rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Powitał radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad .Obecność radnych , sołtysów oraz 
zaproszonych gości przedstawiają listy obecności dołączone do protokołu. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 11.50. 
Przebieg posiedzenia. 
 

Do pkt.2 
W sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
„Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 
budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych 
ponoszonych na realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w 
system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i 
Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , zbiorników retencyjnych 
i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę 
techniczną” w ramach PROW 2014-2020. 
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o dopisanie punktu. 
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 01 sierpnia 2018 roku. 
3a.Sprawozdanie z między sesyjnej pracy Wójta 
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. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
    sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
    i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rościszewo. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
    zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych 
    przez Gminę Rościszewo. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla  



    nauczycieli  pełniących stanowiska kierownicze, obowiązującej tygodniowej  
    liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców   
    zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
    godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w  
     poszczególnych okresach roku szkolnego. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 
      budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych 
      ponoszonych na realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w 
      system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości  
       Polik Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników  
       retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo 
       w infrastrukturę techniczna” w ramach PROW 2014-2020. 
11. Wnioski i zapytania radnych. 
12. Sprawy różne. 
13. 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 01 
sierpnia 2018 roku. Protokół został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do 
wglądu w sekretariacie UG. 
 

Do pkt.3a 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który przedstawił  zarządzenia. 
 
1)Zarządzenie nr 14/2018 a dnia 20 czerwca 208 roku w sprawie ustalenia 

terminu przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu placówek wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez gminę Rościszewo. 

2)Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości 

nagród dla uczniów szkół z terenu gminy Rościszewo za bardzo dobre wyniki w 

nauce. 

3)Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie , do prowadzenia postepowania i 

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach związanych z realizacją 

programu „Dobry Start” 

4)Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia 

konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” 



5)Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia 

pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie do 

prowadzenia postepowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej. 

Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowania, świadczenia Dobry Strat oraz dodatków mieszkaniowych, a także 

do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 

6)Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie utworzenia punktu Kontaktowego Host 

Nation   Support  (HNS) Wójta Gminy Rościszewo. 

7) Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony  Danych. 

8)Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmieniające 

Uchwałę Budżetową Nr 187/XXXIV/2017  z dnia 28 grudnia 2017 roku na 2018 

rok. 

8) Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnej instytucji kultury Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rościszewie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rościszewie za I półrocze 2018 roku. 

9) Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania 

pełnomocnika do spraw informatyki w wyborach samorządowych zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 roku. 

Do pkt.4 

Przewodniczący poinformował, że projekty uchwał budżetowych były 
omawiane na posiedzeniu komisji więc będą tylko odczytane i podane pod 
głosowanie. 
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Rościszewo i podał  pod głosowanie. 
Uchwała nr 227/XLIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie. 
Za-12, wstrzymało się – nikt , przeciw – nikt. 
 

Do pkt.5 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 



Uchwała nr 228/XLIII/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 
187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. na rok 2018 została  podjęta 
jednogłośnie. 
Za – 12, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.6 
W punkcie tym głos zabrała pani skarbnik , która omówiła uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 229/XLIII/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
została podjęta jednogłośnie. 
Za-12, wstrzymało się –nikt, przeciw-nikt. 
 

Do pkt.7 
W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Czarnomska , która omówiła projekt 
uchwały ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie, 
Uchwała nr 230/XIII/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rościszewo została 
podjęta jednogłośnie. 
Za- 12, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.8 
W punkcie tym głos zabrała pani Bogusława Rajkowska, która przedstawiła 
regulamin wynagradzania nauczycieli poinformowała , że odbyły się konsultacje 
ze związkami zawodowymi. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 231/XLIII/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Rościszewo została podjęta jednogłośnie. 
Za- 12, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.9 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 
 i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 232/XLIII/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązującej tygodniowej 



liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w  
poszczególnych okresach roku szkolnego została podjęta jednogłośnie. 
Za - 12, wstrzymało się – nikt, przeciw –nikt. 
 

Do pkt. 10 
W punkcie tym głos zabrała pani skarbnik gminy , która omówiła projekt 
uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 233/XLIII/2018 zmieniająca Uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „ Wyposażenie obiektów 
budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w 
miejscowości Polik i Lipniki , budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , 
zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i 
Rościszewo w infrastrukturę techniczną" w ramach PROW 2014-2020 została 
podjęta jednogłośnie. Za – 12, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.11 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.12 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 
XLIII Sesji rady Gminy. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


