
Protokół nr XXI/2016 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 29 września 2016 roku. 
 

Obrady XXI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad w 
sesji uczestniczyli wszyscy radni .Obecność radnych przedstawia lista obecności 
załączona do protokołu. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godz. 11.30 
Protokołowała Anna Fijałkowska 
 
Przebieg posiedzenia. 

Do pkt.2 
 

W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjecie porządku obrad. 
3.Przyjecie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 31.08.2016 roku. 
4.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 
    30 grudnia 2015 roku na rok 2016. 
5.Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr 109/XX/2016 z dnia 31.08.2016r. 
    w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
    Powiatowi Sierpeckiemu. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić 
    przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
    działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
    prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i  
    spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Rościszewo. 
7.Wnioski i zapytania radnych. 
8.Sprawy różne. 
9.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
 

Przewodniczący Rady poinformował , że zapoznał się z protokołem i nie wniósł 
uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z dnia  
31.08.2016r. Protokół został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do wglądu w 
sekretariacie UG. 
 



Do pkt.4 
W punkcie tym głos zabrała pani Bogusława Rajkowska, która przedstawiła 
zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 113/XXI/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z 
dnia 30 grudnia 2015r na rok 2016 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
W punkcie tym Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 114/XXI/2016 zmieniająca uchwałę Nr 109/XX/2016 z dnia 31 
sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Powiatowi Sierpeckiemu została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Monika Bruze , która omówiła projekt uchwały 
między innymi powiedziała; 
Przygotowanie uchwały wynika z art.7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z którym rada gminy ma 
obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań jakie powinien spełnić 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. 
Zezwolenia , o których mowa wyżej wymagane są na prowadzenie przez 
przedsiębiorców  działalności w zakresie: 
1)ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
2)prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt 
3)prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
Zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt udziela w drodze decyzji wójt, w uchwale 
określono wymagania dla przedsiębiorców , na prowadzenie działalności w 
przedmiotowym zakresie. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 115/XXI/2016 w sprawie określenia wymagań , jakie powinien 
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rościszewo została podjęta 
jednogłośnie. 
 



Do pkt.7 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.8 
 

W punkcie tym poruszano sprawę zasadności tworzenia funduszu sołeckiego . 
 

 
 


