
Protokół nr XXVI/13
z Sesji Rady Gminy Rościszewo

odbytej w dniu 14 czerwca 2013 roku.

Obrady XXVI  Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący Rady
pan Witold Dziurlikowski.
Przywitał radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Sesje rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 12.20
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 15.
Protokołowała Anna Fijałkowska.

Ponadto udział wzięli:
1.Wójt Gminy pan Jan Sugajski
2.Sekretarz Gminy pani Romana Hoffman
3.Skarbnik Gminy pani Agnieszka Przybułkowska
4.Kierownik SP ZOZ pani Ewa Karczmarczyk
5.Kierownik GOPS pani Lilianna Melkowska
6.Kierownik Biblioteki pani Ewa Jędrzejczak
7.Kierownik Posterunku Policji pan Dariusz Wiśniewski

Do pkt.1

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady pan Witold
Dziurlikowski.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Do pkt.2

W punkcie tym Przewodniczący przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 15 .05.2013r.
4.Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Rościszewie za 2012 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    za 2012 rok SP ZOZ w Rościszewie i pokrycia straty bilansowej kapitałem
    zapasowym utworzonym poprzez wypracowany zysk  w latach ubiegłych.
6.Sprawozdanie z działalności komisji ds. rozwiązywania  Problemów 
    Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii za 2012 rok.
7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Rościszewie za 2012 rok.



8.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie
     za 2012 rok.
9.Informacja z działalności Posterunku Policji w Rościszewie za 2012 rok
10.Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy za 2012 rok.
11.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2012 rok.
12.Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za 2012 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
      za 2012 rok.
14.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za 2012 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rościszewo
     Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
16.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 
      28.12.2012r. na rok 2013.
17.Wnioski i zapytania radnych.
18.Sprawy różne.
19.Zakończenie obrad.

Do pkt.3

Protokół z Sesji Rady Gminy Rościszewo z dnia 15.05.2013 roku został przyjęty
jednogłośnie .

Do pkt.4

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Rościszewie przedstawiła Kierownik pani
Ewa Karczmarczyk. Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt.5

Przewodniczący odczytał treść uchwał y i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 150/XXVI/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2012 rok SP ZOZ w Rościszewie i pokrycia straty bilansowej kapitałem
zapasowym utworzonym poprzez wypracowany zysk w latach ubiegłych, została
podjęta jednogłośnie.

Do pkt.6

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii za rok 2011 przedstawiła pani
Maria Rokicka.(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)



Do pkt.7

Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie
przedstawiła pani Lilianna Melkowska Kierownik GOPS (sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu.)

Do pkt.8

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła pani
Ewa Jędrzejczak  -Kierownik Biblioteki ( sprawozdanie w załączeniu)

Do pkt.9

W punkcie tym głos zabrał  Kierownik Posterunku pan Dariusz Wiśniewski, który
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Rościszewo w
2012 roku .

Do pkt. 10

Sprawozdanie z pracy Urzędu przedstawiła pani Romana Hoffman – Sekretarz
Gminy(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

Do pkt.11

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił pan Kazimierz
Banach Przewodniczący Komisji.

Do pkt.12

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy przedstawił pan Jacek
Bartoszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia ( sprawozdanie w załączeniu)

Do pkt.13

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy , która szczegółowo omówiła
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, sprawozdanie finansowe.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod
głosowanie, uchwała nr 151/XXVI/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 rok została podjęta  jednogłośnie .



Do pkt.14

W punkcie tym głos zabrał wójt gminy, który powiedział:
Jestem mile zaskoczony tym jaki mamy obszerny zakres obowiązków.
Jeszcze nigdy nie padły takie szczegółowe sprawozdania.
Chcę podziękować pani Skarbnik Danucie Brudnickiej za sprawozdanie
finansowe bo budżet ona jeszcze opracowywała.
I myślę , że powierzenie stanowiska pani Agnieszce było trafne bo tak w krótkim
czasie stara się wczuć w ten budżet  i wykazuje zaangażowanie.
Chcę podziękować pani Sekretarz za przygotowanie sprawozdania, Kierownikom
Jednostek Organizacyjnych, Przewodniczącym poszczególnych Komisji.
Największą inwestycją w ubiegłym roku była budowa kanalizacji i
przydomowych oczyszczalni ścieków, na drugim miejscu są drogi.
Jeśli chodzi o budowę Sali sportowej w Łukomiu sądzę , że na dzień dzisiejszy
jest już oddana.
Myślę , że na dzień dzisiejszy sytuacja nie wygląda źle, my nadal wykazujemy
aktywność w pozyskiwaniu tych pieniędzy.
Serdecznie dziękuję radnym, sołtysom, kierownikom, pani skarbnik,
przewodniczącemu  rady i proszę o udzielenie absolutorium.

Następnie głos zabrał pan Sieczkowski , który powiedział:
Dzisiaj jest wyjątkowa sesja bo tak jak Przewodniczący Komisji przedstawili
sprawozdania to sam pan zauważył , że obszerne ale oni też się starali.
Wójtem może być każdy ale dobrym wójtem to już nie każdy.
Ja z innym wójtem byłem przez 8 lat i tak sobie myślałem jak to by było gdybym
był z innym wójtem.
Jaka ta gmina była to każdy wie, kiedyś mnie pani zaczepiła ,że zrobiliśmy
chodniki dla Chwał a ja jej odpowiedziałem  przecież to przez Chwały dla gminy
a nie jednej wioski.
Tylko ten wójt zrobił nowy projekt i pobudował nową szkołę to jest do podziwu
co ten wójt zrobił.
Rada pracuje z wójtem i rozlicza wójta, każdy radny ma budżet i wie co się
dzieje.
Ja jestem zadziwiony , bo pierwsze początki obawiałem się czy sobie poradzi,
ale jak widać bardzo dobrze sobie radzi i myślę , że taki wójt na absolutorium
zasługuje.



Do pkt.15

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
radnym przedstawiono następujące dokumenty.
-sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2012 rok.
-sprawozdanie finansowe.
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr Pł.113.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012 roku w
sprawie wydania opinii o przedłożonych przez wójta sprawozdaniach  z
wykonania budżetu za 2012 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 oraz odczytał
uchwałę nr Pł.191.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 13 maja 2013 roku , która pozytywnie zaopiniowała
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 152/XXVI/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rościszewo
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok została podjęta
jednogłośnie w głosowaniu jawnym, głosowało 15 radnych.

Do pkt.16

W punkcie tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zamian w
budżecie gminy na 2013 rok i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 153/XXVI/13 zmieniająca Uchwałę  Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia
28.12.2012 rok na rok 2013 została podjęta jednogłośnie.

Do pkt.17

Wnioski i zapytania radnych.
Głos zabrał pan Badaczewski , który zapytał.
Jaki jest termin wykonania oświetlenia ulicznego i na jakim etapie teraz
jesteśmy.
Na pytanie odpowiedział pan Chyliński.
Od 2 tygodni Zakład Energetyczny posiada pozwolenie na wykonanie
oświetlenia pan Wilk nas poinformował , że jest na etapie przetargów ( liczyć
trzeba około 1 miesiąca .

Do pkt.18



W sprawach różnych głos zabrał Wójt gminy, który poinformował o odbytym
przetargu na kanalizację. Były złożone 4 oferty wygrała firma pana
Chmielewskiego z Rypina.
Poruszano sprawę zakupu samochodu do odśnieżania, pan Wójt powiedział, że
podda pod dyskusję czy nie zakupić maszyny używanej, bo jeśli chodzi o nowe
samochody serwis jest bardzo drogi.
Pan Wójt poinformował , że 25 sierpnia odbędą się powiatowe dożynki i zwraca
się z prośbą do poszczególnych sołectw o zrobienie wieńców .
Więcej spraw nie poruszano.


