
Protokół nr XXIX/2017 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 16 czerwca 2017 roku. 
 

 
 Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący Rady 
pan Witold Dziurlikowski. Powitał radnych i zaproszonych gości wśród których 
obecni byli poseł na Sejm RP pan Waldemar Olejniczak oraz Starosta Sierpecki 
pan Jan Laskowski. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Obecność radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości przedstawiają załączone 
do protokołu listy obecności. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.45 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 
Przebieg posiedzenia. 
 

Do pkt.2 
 

Przewodniczący odczytał porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 12.04.2017r. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
    dla gminy Rościszewo na lata 2017-2020. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla 
   Gminy Rościszewo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 
6.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla  
    Gminy Rościszewo. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
   Gminy Rościszewo na lata 2017-2030. 
8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z 
    dnia 30 grudnia 2016 r na rok 2017. 
9.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Finansowego 
   oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rościszewo za 2016 rok. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  
      finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
      Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na  
      Realizację inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki- 
      Łukomie, gm. Rościszewo l=2,8km.” 



11.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Rościszewie za 2016 rok. 
12.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Gminy Rościszewo. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
      Rodziny na lata 2017-2020 w gminie Rościszewo. 
14.Sprawozdanie z działalności komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok. 
15.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie 
      za 2016 rok. 
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
      Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie za 2016 rok. 
17.Informacja z działalności Posterunku Policji w Rościszewie za 2016 rok. 
18.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rościszewo 
      za 2016 rok. 
19.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rościszewo za 2016 rok. 
20.Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Rościszewie za 2016 rok. 
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
     SP ZOZ w Rościszewie za 2016 rok. 
22.Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy w Rościszewie za 2016 rok. 
23.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Rościszewo za 2016 rok. 
24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rościszewo 
     Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 
25.Wnioski i zapytania radnych. 
26.Sprawy różne. 
27.Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
 

Przewodniczący Rady poinformował , że zapoznał się z treścią protokołu i nie 
wniósł uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z dnia 
12.04.2017 roku. Protokół został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do wglądu 
w sekretariacie UG. 
 

Do pkt.4 
W punkcie tym głos zabrała pani Monika Bruze , która omówiła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem dotyczącym zagadnień z 
zakresu poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 



Uchwała nr 153/XXIX/2017 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Rościszewo na lata 2017-2020 została podjęta 
jednogłośnie. 
Za- 14 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się nikt 
 

Do pkt.5 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska , projekt uchwały omówiła pani Monika Bruze. 
Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony  
Środowiska  jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki 
ochrony środowiska .Jest on podstawowym dokumentem koordynującym 
działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, 
które powinna realizować gmina w celu ochrony środowiska. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 154/XXIX/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Rościszewo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 
została podjęta jednogłośnie. 
Za-14 
Przeciw-nikt 
Wstrzymało się - nikt 
 

Do pkt.6 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania 
Azbestu, projekt omówiła pani Monika Bruze , która powiedziała ;Program 
usuwania azbestu dla gminy Rościszewo sporządzono w celu oczyszczenia jej 
terenu z wyrobów zawierających azbest. Usuwanie i utylizacja wyrobów 
azbestowych będzie się odbywać etapami, rozpisywanymi bieżąco na kolejne 
lata a zakończyć się ma w 2032 roku w związku z powyższym na początku 2017 
roku przeprowadzono na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających 
azbest na zasadzie spisu z terenu a na jej podstawie opracowano dokument. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 155/XXIX/2017 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu 
dla gminy Rościszewo została podjęta jednogłośnie. 
Za-14 
Przeciw  -nikt 
Wstrzymało się- nikt 



 
Do pkt.7 

 
W punkcie tym  przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zamiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  Rościszewo , głos zabrał 
Przewodniczący rady , który poinformował , że uchwały budżetowe były 
szczegółowo omawiane na posiedzeniu komisji więc zostaną odczytane i 
poddane pod głosowanie.  
Uchwała nr 156/XXIX/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo została podjęta jednogłośnie. 
Za 14 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się – nikt 
 

Do pkt.8 
 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie i poddał ją 
pod głosowanie. 
Uchwała nr 157/XXIX/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 
z dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017 została podjęta jednogłośnie. 
Za – 14 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się nikt. 
 

Do pkt.9 
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Rościszewo za 2016 rok szczegółowo omówiła skarbnik gminy pani Agnieszka 
Przybułkowska. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 158/XXIX/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rościszewo za 
2016 rok została podjęta jednogłośnie. 
Za-14 
Przeciw –nikt 
Wstrzymało się – nikt 
 
 
 
 
 



Do pkt.10 
 

Pani Skarbnik omówiła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu UE z Banku Gospodarstwa Krajowego . 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 159/XXIX/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację 
inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie, gm. 
Rościszewo I=2,8 km” została podjęta jednogłośnie. 
Za -14 
Przeciw- nikt 
Wstrzymało się –nikt 
 

Do pkt.11 
 

W punkcie tym głos zabrała Kierownik GOPS pani Lilianna Melkowska, która 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za 2016 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu) 
 

Do pkt.12 
 

Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla gminy Rościszewo 
przedstawiła Kierownik GOPS pani Lilianna Melkowska (informacja w 
załączeniu) 
 

Do pkt.13 
 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 przedstawiła Kierownik 
GOPS pani Lilianna Melkowska . 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 160/XXIX/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.14 
 

Sprawozdanie z działalności komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok przedstawiła pani 
Maria Rokicka- członek komisji. 



 
Do pkt.15 

 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie za 
2016 rok przedstawiła Kierownik Biblioteki pani Ilona Szmyt.( sprawozdanie w 
załączeniu) 
 

Do pkt.16 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego GBP i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 161/XXIX/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie za 2016 rok została 
podjęta jednogłośnie. 
Za – 14 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się – nikt 
 

Do pkt.17 
 

Informacja nie została przedstawiona z powodu nie dotarcia na sesję. 
 

Do pkt.18 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawił 
Przewodniczący Komisji pan Kazimierz Banach .(sprawozdanie w załączeniu) 
 

Do pkt.19 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2016 rok przedstawiła pani 
Małgorzata Krasecka .(sprawozdanie w załączeniu) 
 

Do pkt.20 
 

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rościszewie za 2016 rok przedstawiła Kierownik – pani Ewa 
Karczmarczyk.(sprawozdanie w załączeniu) 
 
 
 



Do pkt.21 
 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego SP ZOZ  i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 162/XXIX/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rościszewie została podjęta jednogłośnie. 
Za-14 
Przeciw-nikt 
Wstrzymało się –nikt 
 

Do pkt.22 
 

Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy pani 
Romana Hoffman. (sprawozdanie w załączeniu). 
 

Do pkt 23 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który podziękował za przybycie na 
sesję  Posłowi na Sejm RP panu Waldemarowi Olejniczakowi oraz Staroście 
panu Janowi Laskowskiemu , podziękował również wszystkim Kierownikom 
Jednostek Organizacyjnych za przedstawione sprawozdania, dodał , że dzięki 
zgodnej współpracy udaje się realizować tak duże inwestycje. 
Pan Wójt odniósł się po krótce do przedstawionych sprawozdań za 2016 rok, 
przedstawił również zaplanowane inwestycje , które będą realizowane w miarę 
posiadanych środków. 
Wójt zwrócił się do rannych o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2016 rok. 
 

Do pkt.24 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz sprawozdanie 
finansowe zostało przedstawione przez panią skarbnik. 
Przewodniczący Rady odczytał  Uchwałę Nr Pł.134.2017 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 roku w 
sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Rościszewo 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, w wyniku analizy 
przedłożonych sprawozdań, skład orzekający wydaje opinię pozytywną. 
Następnie pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego. 
Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Izby 



Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku , która pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ja pod 
głosowanie, Uchwała nr 163/XXIX/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi gminy  
Rościszewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 206 rok została 
podjęta jednogłośnie w glosowaniu jawnym. 
Za – 14 
Przeciw-nikt 
Wstrzymało się – nikt. 
 

Do pkt.25 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.26 
 

W sprawach różnych jako pierwszy głos zabrał Poseł na Sejm RP pan Waldemar 
Olejniczak,  który podziękował za zaproszenie i pogratulował udzielonego 
absolutorium. Powiedział , że uczestniczył w pracach powiatu przez tyle lat więc 
zna rodzaj tej pracy , powiedział , że gmina Rościszewo wygląda imponująco i z 
perspektywy powiatu chyba najlepiej. 
W dalszej wypowiedzi przedstawi sprawy  którymi zajmuje się z innymi posłami. 
-Bezpieczeństwo zewnętrzne 
-Bezpieczeństwo wewnętrzne 
-Odbudowa polskiej gospodarki 
- Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. 
-Wzrost gospodarczy i troska o polską wieś. 
 
Następnie głos zabrał Starosta pan Jan Laskowski, który podziękował za 
zaproszenie na sesje , w swej wypowiedzi przedstawił inwestycje zrealizowane 
jak również te zaplanowane na najbliższe lata. 
Dzięki dobrej współpracy z posłem ,marszałkiem i wójtami możemy realizować 
więcej inwestycji. Udzielenie wójtowi absolutorium to jest również 
podziękowanie radnym i sołtysom. 
 
Następnie Dyrektorzy szkół w imieniu wszystkich podziękowali wójtowi za 
dobrą współpracę i złożyli na ręce Wójta i Przewodniczącego wiązanki kwiatów. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XXIX Sesji Rady Gminy. 
 


