
Protokół nr XLV/2018 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 09 listopada 2018 roku 
 

Obrady XLV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący rady pan Witold 
Dziurlikowski. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w 
obradach uczestniczyli radni w liczbie 12 , dwie osoby nieobecne 
usprawiedliwione. 
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 11.45 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 

Do pkt.2 
W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił wniosek o dopisanie do 
porządku obrad dwóch punktów , radni jednogłośnie przegłosowali dopisanie 
punktów, następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2018-2031. 
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 
    z dnia 28 grudnia 2017 roku na rok 2018 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie  
    dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i 
    ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji 
    na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
    zabytkach  wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo. 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej 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. 
10.Wnioski i  zapytania radnych. 
11.Sprawy różne. 



12.Zakończenie obrad. 
 

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

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy , która omówiła zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej , następnie Przewodniczący Rady poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr  235/XLV/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2018 - 2031 została podjęta jednogłośnie. 
Za 12, Wstrzymało się – nikt, Przeciw – nikt. 
 

Do pkt.5 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy i poddał ja pod głosowania. 
Uchwała nr 236/XLV/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 
z dnia 28 grudnia 2017 roku na rok 2018 została podjęta jednogłośnie ,. 
Za -12, Wstrzymało się – nikt, Przeciw – nikt. 
 

Do pkt.6 
 

Pani skarbnik omówiła treść uchwały , następnie Przewodniczący Rady odczytał 
treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 237/XLV/2018 zmieniająca Uchwałę Nr 225/XLI/2018 z dnia  
29 czerwiec 2018 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu została podjęta jednogłośnie. 
Za 12, wstrzymało się – nikt, Przeciw – nikt. 
 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Lilianna Melkowska – Kierownik GOPS, która 
powiedziała ; w związku z nowelizacja ustawy o pomocy społecznej konieczne 
jest podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych. W drodze uchwały Rada Giny ustala szczegółowe zasady 



odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym należy m in. Udzielenia schronienia, 
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 238/XLV/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania 
i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych została 
podjęta jednogłośnie. 
Za- 12, Wstrzymało się – nikt , Przeciw – nikt. 
 

Do pkt.8 
 

Pani Skarbnik Gminy omówiła uchwałę , następnie Przewodniczący Rady 
odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 239/XV/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze gminy Rościszewo 
została podjęta jednogłośnie. 
Za -12, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.9 
W punkcie tym głos zabrała pani skarbnik gminy , która omówiła uchwałę , 
następnie Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 240/XLV/2018 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.10 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 
 
 
 
 



 
Do pkt.11 

 
W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który podziękował radnym za owocną 
współpracę , w sposób szczególny skierował podziękowania do pana 
Przewodniczącego Rady pana Witolda Dziurlikowskiego. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XLV Sesji Rady Gminy. 
 

 
 

 
 
 


