
Protokół nr XXII/13
Z Sesji Rady Gminy Rościszewo

Odbytej w dniu 01 lutego 2013 roku.

Obrady XXII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold
Dziurlikowski.
Sesję rozpoczęto o godzinie 11.oo a zakończono o godzinie 12.55.
Protokołowała Anna Fijałkowska.
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 15.

Przebieg posiedzenia.
Do pkt.1

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy Rościszewo dokonał Przewodniczący Rady pan
Witold Dziurlikowski.

Do pkt.2
W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad.
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    na lata 2013-2018.
5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 
    28.12.2012r. na rok 2013.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia,
    Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury i Sportu, Ładu i Porządku Publicznego 
     na 2013 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
    Rady Gminy Rościszewo na 2013 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa
   Leśnictwa Zaopatrzenia Ludności i Usług Ochrony Środowiska i Infrastruktury
    Na 2013 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
    i Finansów Rady Gminy Rościszewo na 2013 rok.
10.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
      poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
      przez jednostkę samorządu terytorialnego.
11.Wnioski i zapytania radnych.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.



Do pkt.3

Protokół XXI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady.
Przewodniczący zapoznał się z treścią protokołu i nie wniósł uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Protokół  został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt.4

W punkcie tym głos zabrała skarbnik Gminy , która przedstawiła zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała  nr 128/XXII/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2018 została podjęta  jednogłośnie.

Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział- budynek Domu Kultury miał być w
połowie obecnego, w pierwszej wersji postanowiliśmy dokonać przebudowy
remizy  OSP w Rościszewie na potrzeby Gminnego Domu Kultury. Przebudowa
miała polegać na częściowej rozbiórce pietra budynku i dobudowie nowych
pomieszczeń w wyniku dogłębnych oględzin obiektu, ustalono iż istniejąca
remiza OSP jest wykonana  z pustaka cementowego a klatka schodowa nie
spełnia wymagań przeciwpożarowych. W związku z czym postanowiono
odstąpić od jego przebudowy  a w ramach wykonanych już prac przez
pracownię Architektoniczną wykonać nowy obiekt pełniący funkcje Gminnego
Domu Kultury.
W budynku tym będzie mieściła się biblioteka ,przedszkole ,sala konferencyjno-
widowiskowa, garaże.
Na bibliotekę pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie  373.212 zł (kwota może
ulec zmianie) jest to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 200.000 w ramach działania
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” również
pieniądze pozyskane ze sprzedaży budynku po dawnej szkole podstawowej
będą przeznaczone na budowę Domu Kultury.
Pan Boruszewski zapytał czy wystarczy pieniędzy na drogi.
Wójt odpowiedział , my tak planujemy inwestycje by jak najwięcej pozyskać
tych pieniędzy.
Na cztery drogi są zlecone projekty.
Kolonia – Łukomie, Pianki, Polik-Lipniki, Zamość.



Po bibliotece pomieszczenia będą wykorzystane na archiwum, wioska
internetową też  będzie przeniesiona do budynku w Domu Kultury a
 przede wszystkim będziemy mieć  garaże do samochodów.

Do pkt.5

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy , która omówiła zmiany w budżecie
gminy na 2013 rok.
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 129/XXII/13 została podjęta jednogłośnie.

Do pkt.6

W punkcie tym głos zabrał pan Jacek Bartoszewski – Przewodniczący Komisji
Zdrowia , który przedstawił plan pracy komisji na 2013 rok.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 130/XXII/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia,
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, Ładu i Porządku Publicznego na
2013 rok została podjęta  jednogłośnie.

Do pkt.7

W pieklcie tym głos zabrał  pan Kazimierz Banach - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej , który przedstawił plan pracy komisji.
Przewodniczący Rady  odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie.
Uchwała nr 131/XXII/13 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2013 rok została podjęta  jednogłośnie.

Do pkt.8

W punkcie tym głos zabrał pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji
Rolnictwa , który przedstawił plan pracy komisji na 2013 rok.
Przewodniczący Rady  odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.



Uchwała nr 132/XXII/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa
Leśnictwa Zaopatrzenia Ludności i U sług Ochrony Środowiska i Infrastruktury
na 2013 rok została podjęta  jednogłośnie.

Do pkt.9

W punkcie tym głos zabrał pan Leszek Kaczorowski , który przedstawił plan
pracy komisji na 2013 rok.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 133/XXII/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i
Finansów na 2013 rok , została podjęta jednogłośnie.

Do pkt.10

W  punkcie tym Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.

Do pkt.11.

Nie było wniosków i zapytań.

Do pkt.12

W sprawach różnych Przewodniczący Rady odczytał pismo ze szpitala w Sierpcu,
w którym wystąpiono o doposażenie w sprzęt przychodnię na Słowackiego.
Wójt poinformował , że inne gminy zakupiły sprzęt.
Pani Skarbnik prosi by odsunąć to na kwiecień.
Pani Rokicka zapytała  czy jest ujęty w budżecie zakup maszyny do odśnieżania.
Pani Skarbnik odpowiedziała , że nie jest ujęty.
Wójt odpowiedział  , że czekamy na zwrot pieniędzy z funduszy sołeckiego.
Przewodniczący odczytał kolejne dwa pisma.
1) Związek Pszczelarzy w Sierpcu zwraca się z prośbą o zakup sztandaru.
2)Urząd Skarbowy w Sierpcu zwraca się o ufundowanie sztandaru.
Pani skarbnik powiedziała , że zorientujemy się jak w innych gminach i wtedy
przekażemy pewną kwotę pieniędzy.

Więcej spraw nie poruszano


