
Protokół nr XXVI/2017 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 21 lutego 2017 roku. 
 

 Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w 
sesji uczestniczyli radni w liczbie 15.Obecność radnych przedstawia lista 
obecności załączona do protokołu. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 11.35. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 
Przebieg posiedzenia. 

Do pkt.2 
 

W punkcie tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i poddał go pod 
głosowanie. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2016 i 11.01.2017r. 
4.Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 
    z dnia 30 rudnia 2016 roku na rok 2017. 
5.Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Wójta. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
   Rady Gminy Rościszewo na 2017 rok. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia 
    Opieki Społecznej, Oświaty ,Kultury i Sportu, Ładu i Porządku Publicznego 
    Rady Gminy Rościszewo na 2017 rok. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa 
   Leśnictwa i Usług Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Gminy 
   Rościszewo na 2017 rok. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu 
   i Finansów Rady Gminy Rościszewo na 2016 rok. 
10.Podjecie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół  
     Podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla sołtysów. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy. 
13.Wnioski i zapytania radnych. 
14.Sprawy różne. 
15.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 



Do pkt.3 
 

Przewodniczący Rady poinformował , że zapoznał się z treścią protokołów i nie 
wniósł uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z dnia  
30.12.2016r oraz z dnia 11.01.2017r. 
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie i znajdują się do wglądu w sekretariacie 
UG. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrała Z-ca Skarbnika  pani Bogusława Rajkowska, która 
omówiła zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 135/XXVI/2017 zmieniająca uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 
z dnia 30 grudnia 2016 roku na rok 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który przedstawił zarządzenia. 
 
Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia norm 
zużycia paliw płynnych w eksploatacji urządzeń i pojazdów samochodowych. 
 
Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia 
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie do 
prowadzenia postepowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 
wychowawczego oraz dodatków mieszkaniowych a także do wydawania decyzji 
administracyjnych w tych sprawach. 
 
 
Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizacje 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 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego. 



Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania 
komisji przetargowej na przebudową drogi gminnej Babiec Więczanki – 
Łukomie gm. Rościszewo L – 2,8 km 
 
Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji 
przetargowej na sprzedaż samochodu strażackiego. 
 
Wójt poinformował , że został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi Babiec 
Więczanki – Łukomie.  
Do przetargu zgłosiły się trzy firmy: 
- Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ‘WAPNOPOL” – 697.974,25 zł 
-Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna – 738.807,96 zł 
-Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy  -729.845 zł. 
Wygrała najkorzystniejsza oferta ,którą przedstawiła firma „Wapnopol”z 
Glinojecka.  
Jeśli chodzi o inwestycje w planach jest również budowa drogi Polik-Lipniki w 
chwili obecnej został złożony wniosek o dofinansowanie i czekamy na decyzję. 
Nasz gmina znalazła się na liście środków unijnych w ramach PROW-u kwota o 
którą się ubiegamy to 2 miliony zł w ramach których zostanie wybudowana 
kanalizacja w miejscowości Lipniki i Polik , podłączona studnia do Stacji 
Uzdatniania Wody wraz z budową 2 zbiorników retencyjnych oraz budowa 15 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

Do pkt.6 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy 
poszczególnych komisji. 
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 136/XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2017 rok została podjęta jednogłośnie , głosowało 15 radnych. 
 

Do pkt.7 
 

Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty ,Kultury i Sportu, Ładu i Porządku Publicznego następnie 
odczytał uchwałę i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 137/XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu , Ładu i Porządku 
Publicznego na 2017 rok została podjęta jednogłośnie. 



 
Do pkt.8 

 
Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, następnie 
odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 138/XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rolnictwa Leśnictwa Zaopatrzenia Ludności i Usług Ochrony Środowiska i 
Infrastruktury na 2017 rok została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.9 
 

Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy komisji budżetu i finansów , 
następnie odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 139/XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Gminy Rościszewo na 2017 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Do pkt.10 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Na terenie gminy znajdują się dwie szkoły w Łukomiu i Rościszewie. 
Obydwie szkoły przejdą na ośmioklasowy system nauczania a obwody 
pozostaną bez zmian. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie 
Uchwała nr 140/XXVI/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Do pkt.11 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla 
sołtysów. 
Głos zabrał Przewodniczący Rady , który zaproponował  by dieta dla sołtysa 
wynosiła 250 złotych , zaproponował również by radny będąc jednocześnie 
sołtysem mógł pobierać dietę wtedy gdy są zapraszani na sesję sołtysi. 
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane propozycje. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod 
głosowanie. 



Uchwała nr 141/XXVI/2017 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla sołtysów 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.12 
 

W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Rady , który powiedział: na ostatnim 
wspólnym posiedzeniu komisji, radni zdecydowali by podnieść wójtowi gminy 
wynagrodzenie,( składniki wynagrodzenia przedstawia uchwała.) 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 142/XXVI/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 
Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.13 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.14 
 

W sprawach różnych głos zabrał Wójt Gminy , który podziękował radnym za 
podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia. 
Następnie głos zabrał pan Czerwiński , który powiedział; ja inaczej mogę 
spojrzeć na waszą gminę bo nie pochodzę stąd, współpracuję z tą gminą od 
samego początku i ta gmina tak się rozwija , że może być pokazywana za wzór. 
Następnie głos zabrał pan, który poinformował , że złożył wniosek w którym 
zadeklarował współfinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości 
Topiąca . Głos zabrał Wójt Gminy , który poinformował , że w Topiącej został 
wykonany pierwszy zakres robót na odcinku 700 metrów , pozostały odcinek to 
około 832 metry do ostatniego budynku mieszkalnego, pan Wójt dodał , że w 
najbliższym czasie zostanie sporządzona odpowiednia umowa ze wskazaniem 
na konkretny cel. 
Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział; plany na budowę tej drogi są 
przygotowane , musimy tylko ogłosić przetarg i pan będzie uczestniczył w całej 
procedurze przetargowej. 
Pani Sekretarz przypomniała radnym o obowiązku składania oświadczeń 
majątkowych. 
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XXVI Sesji Rady Gminy. 
 
 
  


