
Protokół nr XXVII/2017 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 31 marca 2017 roku. 
 
 Obrady Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski.  Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 
11.50. 
Obecność radnych , sołtysów oraz zaproszonych gości przedstawiają listy 
obecności dołączone do protokołu. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 
Przebieg posiedzenia. 

Do pkt.2 
 
Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodniczący Rady zwrócił się do 
radnych  o dopisanie do porządku obrad w punkcie „13” punktu. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
sierpeckiemu. 
Radni jednogłośnie przegłosowali dopisanie punktu do porządku obrad. 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjecie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy  z dnia 21 lutego 2017 roku. 
4.Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Wójta. 
5.Sprawozdanie z realizacji programu „Przeciwdziałania przemocy 
   w rodzinie za rok 2016” 
6.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rościszewo z  
    organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2017-2030. 
8.Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 
    z dnia 30 grudnia 2016 roku na rok 2017. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
    bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
    Rościszewo w 2017 roku. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i  
     Gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- 
     Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017 roku do dnia 
     31 sierpnia 2019 roku. 



11.Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania 
      rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania 
      przedszkolnego. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów postepowania rekrutacyjnego do 
      Klas pierwszych szkół podstawowych. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
      sierpeckiemu. 
14.Wnioski i zapytania radnych. 
15.Sprawy różne. 
16.Zakonczenie obrad. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
 

Przewodniczący Rady zapoznał się z treścią protokołu i nie wniósł uwag, 
następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 21 lutego 2017 roku został przyjęty i znajduje 
się do wglądu w sekretariacie UG. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który przedstawił podjęte zarządzenia. 
 
Zarządzenie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie aktualizacji instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy w Rościszewie przy 
ulicy Armii Krajowej 1. 
Zarządzenie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego dla budynku Gminnego Domu Kultury w Rościszewie przy ulicy 
Kard. Wyszyńskiego. 
Zarządzenie z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie  
Zarządzenie z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za rok 2016, sprawozdania z wykonania planu 
Finansowego samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok. 
Zarządzenie  z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów 
przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 
2017/2018 do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania 



przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez 
gminę  Rościszewo. 
 
Pan Wójt zaznaczył , że po raz pierwszy w historii mamy nadwyżkę budżetową 
ponad 2 mln. złotych, nie zapominamy oczywiście o zadłużeniu, które wynosi 
około 7 milionów zł. ale uznaliśmy z radnymi , że nie schodzimy z zadłużenia 
tylko realizujemy zaplanowane inwestycje. 
 

Do pkt.5 
 

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 
lata 2016-2020 za rok 2016 przedstawiła pani Katarzyna Gaweł pracownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie (sprawozdanie w 
załączeniu) 
 

Do pkt.6 
 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rościszewo z 
organizacjami pozarządowymi w 2016 roku przedstawiła pani Agnieszka 
Czarnomska (sprawozdanie w załączeniu) 
 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Przybułkowska skarbnik gminy , 
która przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2017-2030 
oraz zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała  nr 143/XXVII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.8 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr  144/XXVII/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 
130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., na rok 2017 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 



Do pkt.9 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Monika Bruze , która przedstawiła program 
opieki nad zwierzętami. 
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 145/XXVII/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Rościszewo w 2017 roku została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.10 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Romana Hoffman Sekretarz Gminy, która 
omówiła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. 
Przewodniczący odczytał teść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 146/XXVII/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.11 
 

Pani Sekretarz omówiła uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do 
oddziałów przedszkolnych oraz określenia kryteriów  naboru do klas 
pierwszych. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 147/XXVII/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do 
oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego , dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo, została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Do pkt.12 
 

Przewodniczący Rady  odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 148/XXVII/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Rościszewo, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 



Do pkt.13 
 

Pani Skarbnik omówiła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi sierpeckiemu na realizację zadań bieżących – wspieranie osób 
niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 149/XXVII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Sierpeckiemu została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.14 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.15 
 

Przewodniczący Rady poinformował ,że fundusz sołecki w 2018 roku będzie 
obowiązywał. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo z  SP ZOZ w Sierpcu o pomoc 
finansową w zakupie sprzętu medycznego dla szpitala . 
Głos zabrał pan Piotrowski , który powiedział ; gmina Rościszewo w ubiegłym 
roku  przekazała na rzecz szpitala 20.000 złotych żadna inna  gmina nie 
przekazał takiej kwoty. 
Głos zabrał Wójt Gminy , który poinformował , że o pomoc finansową zwróciła 
się również Policja w Sierpcu oraz Spółka Wodna. 
Jeśli chodzi o Posterunek Policji oddaliśmy na rzecz Posterunku Policji jeszcze 
jedno pomieszczenie, remont również wykonywany jest na koszt gminy, na 
dzień dzisiejszy  nie przewidujemy udzielania  pomocy finansowej w/w 
instytucjom, po odbytych przetargach być może przekażemy jakąś pomoc 
finansową Spółce Wodnej w tej chwili nie podejmujemy żadnych decyzji w tym 
temacie. 
Następna sprawa jaka została poruszona to przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, pan Wójt powiedział , że raz do roku będą usuwane nieczystości za 
darmo, następne będą wybierane za odpłatnością- 40 złotych . 
Pan Wójt poinformował , że w Domu Kultury będą prowadzone zajęcia z gry 
szachów. 
W związku z  wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 
XXVII Sesji Rady Gminy. Na tym protokół zakończono. 
 
 


