
Protokół nr XXIII/2016 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 30 listopada 2016 roku. 
 

 Obrady XXIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. W sesji uczestniczyli radni ,sołtysi oraz zaproszeni goście. 
Obecność w obradach przedstawiają listy obecności dołączone do protokołu. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 11.35. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 

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 Sesji Rady Gminy z dnia 28.10.2016r. 
4.Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Wójta. 
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 2015 roku na rok 2016. 
7.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
   na 2017 rok, obowiązujących na terenie gminy Rościszewo oraz zwolnień w  
   tym podatku. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna  
   dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2017 r. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,  
   przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 
   gminy Rościszewo na 2017 rok. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2017r. 
11.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki 
      Publicznej w Rościszewie na lata 2016-2020. 
12.Wnioski i zapytania radnych. 
13.Sprawy różne. 
14.Zakończenie 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 przyjęcie protokołu. 



Protokół z dnia 28.10.2016 roku został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do 
wglądu w sekretariacie UG. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym Wójt Gminy przedstawi zarządzenia podjęte . 
 
Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2016-2030. 
Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu 
uchwały budżetowej na 2017 rok. 
Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia 
Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu gminy Rościszewo. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Bogusława Rajkowska , która przedstawiła 
zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata  
2016-2030 ,oraz zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 120/XXIII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2016-2030 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 121/XXIII/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 poinformował , że wszystkie projekty uchwał 
podatkowych zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji, stawki 
podatkowe pozostają bez zmian do roku ubiegłego. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia podatku od 
nieruchomości i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 122/XXIII/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2017r. obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz 
zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie. 
 



Do pkt.8 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia podatku leśnego i 
poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 123/XXIII/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 
drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 
2017 rok została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.9 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 124/XXIII/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 
Rościszewo na 2017 rok została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.10 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie podatku od środków 
transportowych i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 125/XXIII/2016 w sprawie podatku od środków transportowych na 
2017 rok została podjęta jednogłośnie.  
 

Do pkt.11 
 

W punkcie tym  Kierownik GBP –pani  Ilona Szmyt , która przedstawiła Strategię 
Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 126/XXIII/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rościszewie na lata 2016-2020. 
 

Do pkt.12 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.13 
W sprawach różnych głos zabrał pan Pawłowski radny Powiatu , który 
poinformował o planach realizacji dróg powiatowych w 2017 r. 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII 
Sesji Rady Gminy . 

 
 


