
Protokół nr XX/2016 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 
 

Obrady XX Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 12.20 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
W obradach uczestniczyli radni, sołtysi oraz zaproszeni goście. 
Obecność radnych, sołtysów oraz gości przedstawiają załączone do protokołu 
listy obecności. 
 
Przebieg posiedzenia: 

Do pkt.2 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wyrażenie zgody na zdjęcie z 
porządku obrad punktu 10)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rościszewo” 
i dopisanie do porządku obrad punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z 
Gminą Mała Wieś, gminą Zawidz, gminą Kuczbork- Osada, gminą Załuski oraz 
gminą Gozdowo w przedmiocie przystąpienia do projektu pn.” Rozwój OZE w 
gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” 
realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Działanie 4.1.Odnawialne 
źródła energii (OZE) 
Radni jednogłośnie przegłosowali wykreślenie punktu 10  i dopisanie do 
porządku obrad w miejsce pkt.10 nowego punktu. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad z uwzględnieniem 
zmian. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 20.06.2016r. 
4.Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Wójta. 
5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2016-2030. 
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 
   30 grudnia 2015 roku na rok 2016. 
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 85/XVI/2016 z dnia 30 marca 2016r 
   W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
   powiatowi sierpeckiemu. 



9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 
    Publicznej w Rościszewie. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
     Partnerskiej z gminą Mała Wieś, gminą Zawidz, gminą Kuczbork-Osada,  
     Gminą Załuski  oraz gmina Gozdowo w przedmiocie przystąpienia 
     do projektu pn,”Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji 
     odnawialnych źródeł energii. ”realizowanego w ramach RPO WM na lata  
     2014-2020 Działanie 4.1.Odnawialne źródła energii (OZE) 
11.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca 
      posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
      usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
      nieczystości ciekłych. 
12.Wnioski i zapytania radnych. 
13.Sprawy różne. 
14.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
W punkcie tym Przewodniczący Rady poinformował , że zapoznał się z treścią 
protokołu i nie wniósł uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu, protokół z dnia 20 czerwca 2016 roku został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił zarządzenia, 
Zarządzenia Wójta Gminy 

Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające Uchwałę 

Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30.12.2015r. 

Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazania 

sprawozdania finansowego Gminy Rościszewo za 2015 rok. 

Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia 

zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora szkoły. 

Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające Uchwałę 

Budżetową Nr 78/XIV/2015 z dnia 30.12.2015r. na 2016 rok. 

Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie 

nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gminnych. 



Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie ewidencji i 

sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WSa w zakresie wydatków 

strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy w 

Rościszewie i jednostki organizacyjne Gminy Rościszewo. 

Zarządzenie nr 15 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargów 

nieograniczonych na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna, w 

Rościszewie, długość 700m oraz przebudowa drogi gminnej 370303W w 

miejscowości Września , gm. Rościszewo 1=0,70 km”  

Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie składu Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości 

nagród dla uczniów szkół Gminy Rościszewo za bardzo dobre wyniki w nauce. 

Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie 

nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gminnych. 

Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniające Uchwałę 

Budżetową Nr 78/XIV/2015 z dnia 20.12.2015r. 

Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016-2030. 

Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniające Uchwałę 

Budżetową Nr 78/XIV z dnia 30.12.2015 r na rok 2016. 

Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku zmieniające Uchwałę 

Budżetową Nr 78/XIV/2015 z dnia 30.12.2015r na rok 2016 

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie upoważnienia 

pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie , pani 

Kazimiery Jaskulskiej specjalisty pracy socjalnej do wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego. 

Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rościszewie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej -



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie,  za I półrocze 

2016r. 

Pan Wójt poruszył kwestię dofinansowania do dróg mówił o modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody w Łukomiu. 

Wójt dodał ,że ogólnie z realizacji budżetu możemy być zadowoleni, ale to nie 

zwalnia nas z dyscypliny budżetowej. 

 

Do pkt.5 

W punkcie tym głos zabrała pani Bogusława Rajkowska , która przedstawiła 

informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 

 

Do pkt.6 

W punkcie tym pani Bogusława Rajkowska przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rościszewo na lata 

2016-2030, oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 

rok. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ja pod głosowanie. 

Uchwała nr 107/XX/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Rościszewo na lata 2016-2030 została podjęta jednogłośnie , głosowało 

15 radnych. 

Do pkt.7 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie i 

poddał ją pod głosowanie. 

Uchwała nr 108/XX/2016 zmieniająca uchwałę budżetową nr 78/XIV/2015 z 

dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016 została podjęta jednogłośnie., 

głosowało 15 radnych. 

Do pkt.8 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. 

Uchwała nr 109/XX/2016 zmieniająca uchwałę nr 85/XVI/2016 z dnia 30 marca 

2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

powiatowi sierpeckiemu została podjęta jednogłośnie , głosowało 15 radnych. 



Do pkt.9 

Głos zabrała pani Ilona Szmyt – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rościszewie, która przedstawiła Statut Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 

Uchwała nr 110/XX/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rościszewie została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 

Do pkt.10 

W punkcie tym głos zabrała pani Monika Bruze ,która powiedziała; zgodnie z 

ustawą o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być 

realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu 

terytorialnego. W celu wspólnej realizacji projektu , może zostać utworzone 

partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt , na 

warunkach określonych w porozumieniu o partnerstwie. Niniejsza uchwała 

pozwoli na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

partnerskiego. 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dotacji na 

wykonanie instalacji fotowoltanicznych i solarnych oraz wymiany pieca 

opalanego biomasą w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności 

publicznej znajdujących się na terenie gminy Rościszewo i gmin partnerskich. 

Zgodnie z dokumentacją konkursową wysokość dofinansowania projektu 

stanowić będzie 80% kosztów kwalifikowanych. 

Następstwem wyrażenia woli w tym zakresie będzie wspólne przygotowanie 

projektu przez partnerów. Jednocześnie uchwała upoważnia się Wójta gminy 

do podejmowania wszelkich działań i składania oświadczeń woli związanych z 

przygotowaniem i realizacją partnerstwa, w zakresie wskazanym w uchwale. 

Współdziałanie gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz 
realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, znacznie 
zwiększy szanse gminy na powodzenie w pozyskiwaniu tego dofinansowania. 
 Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 
Uchwała będzie stanowić niezbędny załącznik do wniosku w ramach konkursu 

w projekcie bierze udział z terenu gminy Rościszewo 59 podmiotów w tym 55 

realizowane przez osoby fizyczne oraz 4 budynki użyteczności publicznej. 



Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 111/XX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
partnerskiej z gminą Mała Wieś ,gminą Zawidz, gminą Kuczbork-Osada, gminą 
Załuski oraz gmina Gozdowo w przedmiocie przystąpienia do projektu 
pn.”Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych 
źródeł energii realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 
4.1 Odnawialne źródła energii(OZE) została podjęta jednogłośnie głosowało 15 
radnych. 

Do pkt.11 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Monika Bruze , która omówiła uchwałę w 
sprawie wymagań jaki powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych na terenie gminy. 
Zgodnie z art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 .09. 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego określa wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
W wyniku nowelizacji wyżej cyt. ustawy zmianie ulega treść art.7 ust.3a i w 
obecnym brzmieniu artykuł ten upoważnia rady gmin do określenia wymagań 
wyłącznie dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
Szczegółowy sposób określenia w/w wymagań został określony w 
rozporządzeniu .Niniejsza uchwała określa przedmiotowe wymagania zgodnie z 
rozporządzeniem w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 112/XX/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rościszewo została podjęta 
jednogłośnie. 

Do pkt.12 
 

Jako pierwszy głos zabrał pan Jan Skirzyński , który zapytał czy będzie ogłoszony 
przetarg na wydzierżawienie gruntów gminnych w miejscowości Łukomie. 
Wójt odpowiedział, że była podjęta uchwała, która upoważnia Wójta do 
podpisania umowy dzierżawnej na dalsze lata jeśli dzierżawca będzie 



zainteresowany. Jeśli będzie więcej chętnych na wydzierżawienie gruntów, 
ogłosimy dzierżawę i kto da więcej temu wydzierżawimy. 
Następnie głos zabrał pan Piotrowski, który zapytał co z tą działką za 
budynkiem po dawnej gminie, pan wójt odpowiedział , że tą działkę uprawia 
pan  z Polika. Pan Piotrowski dodał ,że  osoba , która kupiła działkę po dawnej 
gminie jest zainteresowana kupnem tej działki. 
Pan Wójt odpowiedział , jeśli ta pani jest zainteresowana kupnej tej działki 
niech przedstawi swoja propozycję a rada gminy rozważy sprzedaż tej działki. 
 

Do pkt.13 
W sprawach różnych głos zabrał pan, który zapytał o drogę w miejscowości 
Topiąca. Pan Wójt odpowiedział , jeśli chodzi o drogę w Topiącej wpłynęło 
pismo w tej sprawie od pana , że chce partycypować w kosztach budowy tej 
drogi, ale w tym roku nie będzie realizowana ta inwestycja być może w 
przyszłym roku projekt jest zrobiony i na 2017 rok jest brana pod uwagę. 
Pan Krogulski sołtys wsi Ostrów zapytał czy jako wioska możemy skorzystać z 
funduszu sołeckiego na rozgraniczenie działki wioskowej, odpowiedzi udzielił 
pan Czerwiński mecenas. 
Następnie Sekretarz Gminy pani Romana Hoffman przedstawiła wystąpienia 
pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku z kontroli 
kompleksowej pani Sekretarz dodała , że zalecenia pokontrolne są realizowane. 
Wójt odczytał podanie mieszkańców wsi Babiec Piaseczny w celu przekazania 
budynku mieszkańcom wsi. 
Przewodniczący Rady poinformował , że obecnie z funduszu sołeckiego 
korzystają tylko gminy Mochowo  i Rościszewo i  apeluję o rozsądne 
wydatkowanie pieniędzy. 
Po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy. 
  
 
 
 
 

 

 


