
Protokół nr XXVIII/2017 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 12 kwietnia 2017 roku. 
 

 Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski.  Obecność radnych przedstawia lista obecności dołączona do 
protokołu. 
 

Do pkt.2 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjecie porządku obrad. 
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. ”Zainwestuj 
   w Siebie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej  IX: Wspieranie  
   włączenia Społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja  
   społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu  
   społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
   Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
   Rościszewo na lata 2017-2030. 
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia  
   30 grudnia 2016 roku na rok 2017. 
6.Wnioski i zapytania radnych. 
7.Sprawy różne. 
8 Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Katarzyna Gaweł , która omówiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia gminy do realizacji projektu  pt. „Zainwestuj w 
siebie” Jest to projekt partnerski wszystkich gmin powiatu sierpeckiego a jego 
realizatorami będą Ośrodki Pomocy Społecznej z siedmiu gmin należących do 
powiatu sierpeckiego. 
Projekt planowany do realizacji obejmuje działania ukierunkowane za 
zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Następstwem podjęcia niniejszej uchwały będzie podpisanie umowy 
partnerskiej oraz umowy o dofinansowanie i realizacja zakresu rzeczowego 
projektu. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 



Uchwała nr 150/XXVIII/2017 w sprawie :przyjęcia do realizacji projektu pt. 
”Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX; 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 
9.1Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 
Za 11, przeciw nikt, wstrzymało się nikt. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Przybułkowska skarbnik gminy , 
która omówiła zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej ,oraz zmiany w 
budżecie gminy na 2017 rok. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 151/XXVIII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030  została podjęta  
jednogłośnie. 
Za 11, przeciw- nikt, wstrzymało się - nikt 
 

Do pkt.5 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 152/XXVIII/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 
130/XXVIII/2017 z dnia 30 grudnia 2016 roku na rok 2017 została podjęta 
jednogłośnie. 
Za – 11, przeciw nikt, wstrzymało się – nikt. 
 

Do pkt.6 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 
XXVIII Sesji Rady Gminy .Na tym protokół zakończono. 

 
 
 


