
Protokół nr XXXI/2017 
Z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 05 września 2017 roku 
 

 Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w 
obradach uczestniczyli radni w liczbie 12 , trzy osoby nieobecne . 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Przebieg posiedzenia: 
 
 Przewodniczący odczytał porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 13 lipca 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 2016 r. na rok 2017. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 
   wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na 
   realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji 
   zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa  
   przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie  
   studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturze technicznej” w  
   ramach PROW 2014-2020. 
7.Wnioski i zapytania radnych. 
8.Sprawy różne. 
9.Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
Przewodniczący Rady zapoznał się z protokołem i nie wniósł uwag następnie 
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 13.07.2017 roku został przyjęty bez czytania 
i znajduje się do wglądu w sekretariacie UG. 
 

Do pkt.4 
W punkcie tym głos zabrała pani skarbnik gminy , która omówiła  projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-
2030. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 



Uchwała  nr 167/XXXI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030  została podjęta. 
Za 12 
Przeciw – nikt  
Wstrzymało się – nikt 
 

Do pkt.5 
 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie na 2017 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 168/XXXI/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 
z dnia 30 grudnia 2016r na rok 2017 została podjęta. 
Za 12 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się- nikt 
 

Do pkt.6 
W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji ”Wyposażenie obiektów 
budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w 
miejscowości Polik, Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 
zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i 
Rościszewo w infrastrukturze technicznej” w ramach PROW 2015-2020. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 169/XXXI/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na 
realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji 
zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik, Lipniki, budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków , zbiorników retencyjnych i wyposażenie 
studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” w 
ramach PROW 2014 -2020 została podjęta jednogłośnie . 
Za - 11 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się –nikt 
Stan rady 15, obecnych na Sesji Rady podczas głosowania 11. 
 

Do pkt.7 
 

Nie było wniosków i zapytań. 



Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXI Sesję 
Rady Gminy o godzinie 10.40. 
 
 
 

 
 

 
 


