
Protokół nr XXX/2017 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 13 lipca 2017 roku 
 

 Obrady XXX Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący Rady 
pan Witold Dziurlikowski. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, obecność 
radnych przedstawia załączona lista obecności załączona do protokołu. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 11.45 
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 6 czerwca 2017 roku. 
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 2016r. , na rok 2017. 
6.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
    Celowej Powiatowi Sierpeckiemu. 
7.Wnioski i zapytania radnych. 
8.Sprawy różne 
9.Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
 

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2017 roku został przyjęty bez 
czytania i znajduje się do wglądu w sekretariacie UG. 
 

Do pkt.4 
 
W punkcie tym głos zabrała skarbnik Gminy , która omówiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 
2017-2030. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i podda ją pod 
głosowanie. Uchwała nr 164/XXX/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej 



Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030 została podjęta 
jednogłośnie. 
Za -13 
Wstrzymało się nikt 
Przeciw – nikt 

Do pkt.5 
 

Skarbnik Gminy pani Agnieszka Przybułkowska omówiła zmiany w budżecie 
gminy na 2017 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 165/XXX/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z 
dnia 30 grudnia 2016 roku na rok 2017 została podjęta jednogłośnie. 
Za-13 
Wstrzymało się – nikt 
Przeciw – nikt 
 

Do pkt.6 
Skarbnik Gminy pani Agnieszka Przybułkowska omówiła projekt uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy Finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
sierpeckiemu. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 166/XXX/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu została podjęta jednogłośnie. 
Za-13 radnych 
Wstrzymało się –nikt 
Przeciw – nikt 
 

Do pkt.7 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.8 
 

W sprawach różnych pan Wójt poinformował , że w wyniku wichury w 
miejscowości Bryski w 5 gospodarstwach zostały uszkodzone budynki, 
poszkodowani złożyli podania o dofinansowanie prac związanych z 
wyrządzonymi szkodami. Ponieważ Wojewoda ogłosił stan klęski żywiołowej 
nadaliśmy bieg sprawie. 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXX Sesji 
Rady Gminy Rościszewo. 


