
Protokół nr XXIII/13
z Sesji Rady Gminy Rościszewo

odbytej w dniu 21 marca 2013 roku

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold
Dziurlikowski.
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.00
Protokołowała Anna Fijałkowska.
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 15.
Obecność radnych , sołtysów i zaproszonych gości przedstawiają załączone do
protokołu listy obecności.
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.Przyjecie porządku obrad.
3.Przyjecie protokołu z ostatnie Sesji Rady Gminy z dnia 01 lutego 2013r.
4.Sprawozdanie z między sesyjnej pracy wójta.
5.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
   na lata 2013-2018.
6.Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 
    28.12.2012r. na rok 2013.
7.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
8.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
   Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
   Rościszewo w 2013 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy
   Rościszewo Spółkom Wodnym.
10.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
    Pozarządowymi za 2012 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
12.Podjecie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
13.Wnioski i zapytania radnych.



14.Sprawy różne.
15.Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt.3

Protokół XXII Sesji Rady Gminy Rościszewo był wyłożony do wglądu w biurze
Rady w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady zapoznał się z treścią protokołu i nie  wniósł uwag,
następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt.4
W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który przedstawił zarządzenia podjęte
od stycznia br.
Zarządzenie  nr 1/13 z dnia 09.01.2013r.w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we wsi Polik.

Zarządzenie  nr 2/13 z dnia 31 .01.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz powołania komisji
konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na
wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy
w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 3/13 z dnia 04.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.”Zagospodarowanie placu zabaw w centrum
Rościszewa”

Zarządzenie nr 4/13 z dnia 04.02.2013 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.”Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w
Borowie”

Zarządzenie nr  5/2013 19.02.2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie do wydania decyzji
administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.



Zarządzenie nr 6/13  z dnia 1.03.2013 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją inwestycjo pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na
terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.”

Zarządzenie nr 7/13 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rościszewie”

Zarządzenie  nr 8/13 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne
stanowisko pracy oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 9/13 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury  oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
rok 2012.
Jeśli chodzi o sprzedaż budynku po szkole Podstawowej w Poliku, odbył się
przetarg nikt nie zgłosił się w celu zakupu.

Zagospodarowanie placu zabaw  przetarg odbył się 28 lutego 2013 r. , zgłosiło
się 6 firm wygrała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS’ J.Oziębło z
Jarosławia za kwotę 62.264,65 zł.

Rozbudowa świetlicy w Borowie – przetarg odbył się 7 marca br. zgłosiło się 10
firm wygrała firma P.H.U BUDOMEX z Sierpca za kwotę 90.707,84 zł.

Gospodarka wodno ściekowa nadzór przetarg odbył się 19 marca zgłosiły się 2
firmy przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Budowa Domu Kultury w Rościszewie przetarg  odbył się 16 stycznia br. zgłosiło
się 12 firm wygrała firma URBI PROJEKT Tośka Artur z Pułtuska za kwotę
2.653.274,11 zł.
 
Pan Wójt poinformował ,że została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem
Pracy na zatrudnienie 7 osób na roboty publiczne , oraz skorzystaliśmy z
„programu na staż 50 +”i zatrudnimy 10 osób przez 6 miesięcy za , które
refunduje Urząd Pracy a na 1 miesiąc my podpiszemy z nimi umowy.



Następnie głos zabrał Starosta Sierpecki , który powiedział:
Dziękuję Panu Przewodniczącemu za zaproszenie na Sesję, staram się w miarę
swoich możliwości uczestniczyć na sesjach. Współpraca jaka wyłoniła się
pomiędzy samorządami a powiatami można o wiele więcej zrobić.
Z waszej gminy jest dwóch radnych, którzy skutecznie zabiegają o środki dla
waszej gminy.
Jeśli chodzi o zatrudnianie bezrobotnych jest to bardzo ważne by pomóc w jakiś
sposób tym ludziom , w tej chwili bezrobocie jest na poziomie 24% a
bezrobotnych około 5000 osób. Dlatego podjęliśmy z wójtami taka decyzję by
jak największej grupie osób pomóc.
Bezrobocie jest spowodowane tym , że firmy budowlane zwalniały swoich
pracowników.
Najwięcej jest wykonanych dróg i nie mamy się czego wstydzić, te drogi
wyglądają lepiej bo są wykonywane pobocza i wycinane krzaki.
Chcemy zrobić dożynki gminno powiatowe i w tym roku przypada na gminę
Rościszewo, jeśli chodzi o lokalizację rada zdecyduje.
Współpraca jest widoczna na co dzień  i to owocuje tym , że wspólnymi siłami
możemy zrobić więcej.
Chciałbym w tym miejscu wam pogratulować , bardzo dobrego gospodarza i
dobrych decyzji podejmowanych przez radę.
Bo są gminy większe i maja dużo większy budżet a robią dużo mniej.
Chcemy stworzyć ludziom takie warunki by dzieci ze wsi nie czuły się gorsze od
dzieci z miast.
Musimy liczyć się z tym , że tych gospodarzy będzie co raz mniej .
Wiem , że macie  również problemy bo doszła wam ustawa śmieciowa.
My też mamy problemy ze szkołami średnimi , ze szpitalem powoli go
prostujemy.
Uruchomiliśmy   Dom Dziecka w Szczutowie mieliśmy około 30 dzieci , które
błąkały się po świecie i chcieliśmy te dzieci umieścić bliżej rodziny by umożliwić
kontakt  z tymi dziećmi. 
Chcę raz jeszcze podziękować za zaproszenie i za dobra współpracę.
Głos zabrał sołtys wsi Łukomie pan Wróblewski , który zapytał  otrzymaliśmy
koparkę ale to nas nie satysfakcjonuje zrobione są rowy ale nie zrobione
przepusty.
Starosta odpowiedział , chcąc obniżyć koszty, ustalamy które rowy czyścimy a
które drogi wymagają naprawy te ustalenia  zapadają w powiecie.
Przepusty powinny być utrzymane w należytej czystości przez użytkownika i
oczyszczanie tych przepustów należy do rolnika.
Jeżeli nie ma przepustów to trzeba wystąpić z pismem i udokumentować
odpowiednio dlaczego w tym miejscu ma się ten przepust znaleźć.



Głos zabrał wójt gminy , który powiedział – bardzo się cieszę , że pan przyjął
zaproszenie na sesję dla nas bardzo potrzebną inwestycją jest most w Łukomiu i
my podtrzymujemy udział naszej gminy w budowie i cieszy mnie fakt , że będę
podtrzymywane.
Pan Starosta powiedział , że zlecił firmie wykonanie ekspertyzy.

Do pkt.5

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany w WPF.
Przewodniczący poinformował , że wszystkie uchwały były szczegółowo
omówione na komisji w związku z powyższym odczytam projekty uchwał
.Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 134/XXIII/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rościszewo na lata 2013-2018 została podjęta  jednogłośnie.

Do pkt.6

W punkcie tym  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 135/XXIII/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia
28.12.2012 r. na rok 2013 została podjęta  jednogłośnie.

Do pkt.7

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia
funduszy sołeckiego.
Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział tak jak było mówione w ubiegłym
roku   fundusz sołecki  ,zostanie utworzony  podtrzymuje również to co
mówiłem wcześniej do rady , że niektóre wioski przeznaczają te pieniądze nie
na ten cel co powinni.
Jeśli chodzi o zaciąganie kredytów staramy się w miarę efektownie wydatkować
te pieniądze a jak najwięcej pozyskać.
Ta gmina jest finansowo bezpieczna.
Jeśli chodzi o zakup maszyny do odśnieżania będzie zakupiona w tym roku.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 136/XXIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta
jednogłośnie.



Do pkt.8

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami.”
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę Gminy
do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Rościszewo.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod
głosowanie.
Uchwała nr 137/XXIII/13 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Rościszewo w 2013 roku” została podjęta jednogłośnie.

Do pkt.9

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielania dotacji z
budżetu Gminy Rościszewo Spółkom Wodnym. 
Przewodniczący  poinformował , że w tym roku przekazujemy na Spółki Wodne
5.000 zł. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 138/XXIII/13 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy
Rościszewo Spółkom Wodnym została podjęta  jednogłośnie.

Do pkt.10

W punkcie tym głos zabrała pani Sekretarz gminy , która przedstawiła
sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rościszewo z
organizacjami pozarządowymi w 2012 roku ( sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu)

Do pkt.11

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy.
Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział , że Pani Brudnicka złożyła podanie o
rozwiązanie umowy w związku z przejście m na emeryturę jest to trudna
decyzja ale musimy uszanować wolę pani Brudnickiej.



Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr  139/XXIII/13 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy została
podjęta.
Za -14
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się – 1

Głos zabrała pani Brudnicka , która podziękowała wszystkim za współpracę.

Do pkt.12

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania
skarbnika gminy.
Pan Wójt przedstawił wniosek w sprawie powołania na stanowisko skarbnika
gminy panią Agnieszkę Przybułkowską.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 140/XXIII/13 w sprawie powołania Skarbnika Gminy została podjęta
jednogłośnie.

Do pkt.13
Nie było wniosków i zapytań.

Do pkt.14

W punkcie tym glos zabrał pan Melibruda sołtys wsi Stopin, który powiedział:
Dziękuję w imieniu wszystkich sołtysów za podjęcie uchwały w sprawie
utworzenia funduszu sołeckiego ale czy jest możliwość  sprzedaży gruntów tzw
sołtysówek albo jakiś ” pustosan” przekazać na świetlice dla wsi w których nie
ma świetlic.
Wójt odpowiedział  - to musi być indywidualne podejście do sprawy, może
inicjatywa jest dobra ale z realizacja trudniej utrzymanie OSP to 10%naszego
budżetu oceniając nasze możliwości nie stać nas .
Były głosy przeciwne co do budowy szkoły w Łukomiu , dobrze że mieliśmy
odwagę i zmieniliśmy projekt na mniejszy. Otrzymaliśmy dużą dotację na
budowę Sali gimnastycznej w Łukomiu.
My staramy się wszystkie potrzeby gminy realizować na bieżąco.
Więcej spraw nie poruszano.




