
Protokół nr XXIV/2016 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku. 
 

 Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. Sesję rozpoczęto o godzinie 10.00  a zakończono o godzinie 12.10 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 13, dwie osoby nieobecne 
usprawiedliwione. 
Obecność radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości przedstawiają załączone 
do protokołu listy obecności. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Przebieg posiedzenia: 

Do pkt.2 
 

Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do rady o 
dopisanie dwóch punktów  do porządku obrad . 
1)Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2)w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Rościszewo. 
Radni wyrazili zgodę na dopisanie punktów. 
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30.11.2016 rok. 
4.Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Wójta. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2016-2030. 
6.Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia  
   30 grudnia 2015r na rok 2016. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2017-2030. 
8.Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Rościszewo na rok 2017. 
9.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
    na rok 2017. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
      Świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  



     właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  
     uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  
     odpadami komunalnymi. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i  
      porządku na terenie Gminy Rościszewo. 
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 z dnia 
30 listopada 2016 roku, nie wniósł uwag, następnie poddał go  pod głosowanie.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do wglądu w sekretariacie 
UG. 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrał wójt gminy , który przedstawił zarządzenia . 
 
Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie 
scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Rościszewo i jej 
jednostkach organizacyjnych. 
Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargów 
nieograniczonych na zadanie pn: „Dostawa oleju opałowego w roku 2017” 
Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Rościszewie. 
Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie okresowych 
ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach 
urzędniczych w Urzędzie Gminy w Rościszewie. 

Do pkt.5 
 

Z-ca Skarbnika pani Bogusława Rajkowska omówiła zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016-2030 rok, oraz zmiany w 
budżecie gminy na 2016 rok. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 127/XXIV/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 128/XXIV/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z 
dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.7 i 8 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, oraz uchwały budżetowej na 2017 rok. 
Przewodniczący odczytał Uchwałę nr Pł.363.2016 składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2016 roku w 
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rościszewo projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 
2017-2030, oraz uchwałę nr Pł.364.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Wójta Gminy Rościszewo projekcie uchwały budżetowej i 
deficycie na 2017 rok. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 129/XXIV/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rościszewo na lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 
radnych, w głosowaniu jawnym. 
 
Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział ; w przyjętym budżecie jest 
zaplanowany deficyt ,patrząc na nasz budżet moglibyśmy przyjąć bez deficytu 
ale zabezpieczamy się na wypadek gdybyśmy nie otrzymali zwrotu z Funduszu 
Ochrony Środowiska. Wszystkie zobowiązania są zapłacone a na koncie UG jest 
ponad 2mln. 
Założenia na 2017 rok, planujemy rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w 
Łukomiu, jeśli chodzi o kanalizację W miejscowościach Lipniki, Polik poczekajmy 
aż opublikują listę rankingową. 
Budzi nasze obawy  budowa hali sportowej w Rościszewie ze względu na 
reformę oświatową i likwidację gimnazjów natomiast kusi troszeczkę 
pozyskanie 70% dofinansowania do budowy , być może te remonty , które 
trzeba będzie wykonać mogą przewyższyć koszt budowy. 



Zadłużenie gminy wynosi 7 mln. złotych wydłużyliśmy okres spłaty by mieć 
trochę wkładu swojego . 
Jeśli rada gminy zdecyduje by zmniejszyć zadłużenie i spłacić  część kredytu to 
ja wykonam, musimy się zastanowić co jest dla naszej gminy lepsze spłacenie 
wcześniejsze kredytu czy  pozyskaniu pieniędzy na dalsze inwestycje. 
 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 130/XXIV/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rościszewo na 
2017 rok została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych w głosowaniu 
jawnym. 

 
 

Do pkt.9 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Maria Rokicka , która przedstawiła Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 131/XXIV/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.10 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Monika Bruze, która powiedziała ; 
W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy 
zobowiązana jest uchwalić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 132/XXIV/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.11 
 

W punkcie tym pani Monika Bruze przedstawiła Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Rościszewo. 



Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 133/XXIV/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Rościszewo została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.12. 
Nie było wniosków i zapytań. 

Do pkt.13 
 

Pani Krasecka zapytała na jakim poziomie jest sprzedaż budynku po dawnej 
szkole Podstawowej w Poliku. 
Pan Wójt odpowiedział , że oczekujemy na osoby zainteresowane kupnem tego 
budynku. 
Następnie głos zabrała pani Karczewska sołtys wsi Rzeszotary Zawady , która 
zapytała czy jest uwzględniona w budżecie podwyżka dla sołtysów.  
Pan Przewodniczący odpowiedział , że jest brana pod uwagę podwyżka diet dla 
sołtysów. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 
XXIV Sesji Rady Gminy. 

 
 

 
 
 
 
 


