
Protokół nr XLIV/2018 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 28 września 2018 roku 
 

Obrady Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Przywitał radnych , sołtysów oraz zaproszonych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Listy obecności 
stanowią załącznik do protokołu. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 11.35. 
 
Przebieg posiedzenia. 

Do pkt.2 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2018 roku. 
4. Sprawozdanie z między sesyjnej pracy Wójta. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 
   z dnia 28 grudnia 2017 roku na rok 2018. 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 
7. Wnioski i zapytania radnych. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
Protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2018 roku 
Przewodniczący Rady przeczytał i nie wniósł uwag następnie poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu , który został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt gminy , który przedstawił zarządzenia podjęte 
po ostatniej sesji. 
Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 25 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania 
komisji Konkursowej w ramach konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 07 września 2018 roku w sprawie ustalenia norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia 
roboczego wraz z zasadami gospodarowania dla pracowników Urzędu Gminy w 
Rościszewie. 



Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 11 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę 
Budżetową nr 187/XXXIV z dnia 28 grudnia 2017 roku. 
Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia księgi 
jakości Urzędu Gminy w Rościszewie. 
Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia 
polityki jakości Urzędu Gminy w Rościszewie. 
Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu w wysokości 1 700 000 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 496 730 zł oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów w kwocie 673 270 zł. 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy , która omówiła zmiany w budżecie 
gminy na 2018 rok , następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i 
poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 234/XLIV/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 
187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r na rok 2018 została podjęta 
jednogłośnie. 
Za – 11 , Wstrzymało się – nikt, Przeciw – nikt. 
 

Do pkt.6 
 

W punkcie tym głos zabrała pani skarbnik , która przedstawiła informację o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy  Rościszewo za I półrocze 2018 roku. 
 

Do pkt.7 
Nie było wniosków i zapytań. 

Do pkt.8 
 

W punkcie tym głos zabrał pan Mirzejewski, który w imieniu mieszkańców wsi 
Borowo zwrócił się z prośbą o wykonanie dokumentacji na drogę w ramach 
funduszu sołeckiego. 
Następnie głos zabrał Starosta Sierpecki pan Jan Laskowski , który podziękował 
radnym, radnym powiatowym, wójtowi  i sołtysom za współpracę. 
Następnie głos zabrał pan Bogdan Misztal radny powiatu , który również 
podziękował za miniona kadencję oraz za przychylność . 
Głos zabrał Wójt Gminy , który podziękował za miłe słowa skierowane pod 
adresem radnych oraz sołtysów. 



Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XLIV Sesji 
Rady Gminy. 
 
 
 


