
Protokół nr XXII/2016 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu  28 października 2016 roku 
 

 Obrady XXII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w obradach 
uczestniczyli radni w liczbie 14 , jedna osoba nieobecna usprawiedliwiona. 
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie  12.3o 
Protokołowała Anna Fijałkowska 
 

Do pkt.2 
W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjecie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia  29.09.2016 roku. 
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rościszewo 
    za rok szkolny 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminu. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2016-2030. 
6.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 
    z dnia 30 grudnia 2015r. na rok 2016. 
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 114/XXI/2016 z dnia 29.09.2016r. 
    w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
     powiatowi sierpeckiemu. 
8.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy Gminy 
    Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” 
9.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015r. 
10.Wnioski i zapytana radnych. 
11.Sprawy różne. 
12.Zakonczenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
Przewodniczący Rady poinformował , że zapoznał się z treścią protokołu i nie 
wniósł uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęci protokołu z dnia 29 
września 2016 roku. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do wglądu w sekretariacie 
UG. 



Do pkt.4 
 

W punkcie tym jako pierwsza głos zabrała pani Dorota Mariańska –Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Łukomiu , która przedstawiła wyniki sprawdzianu klasy 
VI Szkoły Podstawowej w Łukomiu . 
Następnie głos zabrał pan Ryszard Szymański – Dyrektor ZSS w Rościszewie, 
który przedstawił wyniki sprawdzianów;  ze Szkoły Podstawowej oraz wyniki z 
egzaminu gimnazjalnego. (wyniki sprawdzianów w załączeniu do protokołu.) 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rościszewo za rok 
szkolny 2015/2016 przedstawiła pani Bogusława Rajkowska.(informacja w 
załączeniu do protokołu). 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Bogusława Rajkowska – Z -ca Skarbnika Gminy, 
która omówiła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2016-2030. Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i 
poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 116/XXII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2016-2030 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
W punkcie tym pani Bogusława Rajkowska omówiła uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2016 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr  117/XXII/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z 
dnia 30 grudnia 2015 r. na rok 2016 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.7 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 118/XXII/2016 zmieniająca Uchwałę nr 114/XXI/2016 z dnia 29 
września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Powiatowi Sierpeckiemu. Została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.8 
W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Czarnomska , która omówiła 
uchwałę w sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 



Uchwała nr 119/XXII/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”. 
 

Do pkt.9 
 

W punkcie tym głos zabrała pani sekretarz gminy, która powiedział; zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń 
majątkowych w terminie do 30 października każdego roku przedstawia radzie 
gminy informację o: 
Osobach , które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie. 
Nieprawidłowości  stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 
majątkowych wraz  z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły 
nieprawidłowe oświadczenia. 
Działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
analizowanych oświadczeniach majątkowych. 
W wyniku przeprowadzonych analiz nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 

Do pkt.10 
Nie było wniosków i zapytań.  
 

Do pkt.11 
W sprawach różnych wójt poinformował, że odbyło się spotkanie i zostało 
podpisane porozumienie w sprawie gazyfikacji gminy, są to wstępne rozmowy. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący zamknął obrady 
sesji. 
 
 

 
 
 
 

 


