
Protokół nr XXXII/2017 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 30 października 2017 roku. 
 
Obrady Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Powitał radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. Obecność radnych sołtysów oraz 
zaproszonych gości przedstawiają listy obecności dołączone do protokołu. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.20 
Przebieg posiedzenia. 
                                   

Do  pkt. 2 
W sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Rościszewo. 
Wniosek został przegłosowany 
Za -11 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się –nikt 
Rada Gminy wniosek  o dopisanie punktu obrad przyjęła. 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z uwzględnieniem zmiany. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 05 września 2017 roku. 
4.Sprawozdanie z między sesyjnej pracy Wójta Gminy. 
5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2017-2030. 
7.Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016  
   z dnia30 grudnia 2016 roku na rok 2017. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
   celowej Powiatowi Sierpeckiemu na zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ 
    w Sierpcu. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
    Samorządowych w Rościszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
    w Rościszewie . 
10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
      sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu 
      w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu. 



11.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej 
      Rady Gminy Rościszewo. 
12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rościszewo za  
      Rok szkolny 2016.2017 
13.Informacja o wynikach oświadczeń majątkowych za 2016 rok. 
14.Wnioski i zapytania radnych. 
15.Sprawy różne. 
16.Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
Protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 05.09.2017 roku Przewodniczący 
Rady przeczytał i nie wniósł uwag następnie poddał pod głosowanie. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do wglądu w UG. 
 

Do pkt.4 
W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który przedstawił zarządzenia. 
Zarządzenia Nr 13/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania 
sprawozdania finansowego Gminy Rościszewo za 2016 rok. 
Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniające Uchwałę 
Budżetową Nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r na rok 2017 rok. 
Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Łukomiu. 
Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie udzielenia 
upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rościszewie do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach 
związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 01.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów 
nieograniczonych na zadanie pn.” Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniem pn: „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 Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną” 
Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 01.06.2017r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargów 
nieograniczonych na zadanie pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 
Rościszewo” 



Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu 
wynagradzania pracowników samorządowych. 
Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 05.06.2017 w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów 
nieograniczonych na zadanie pn.”Rozbudowa remizy strażackiej ze zmiana 
konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary Chwały gm. Rościszewo. 
Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości 
nagród dla uczniów szkół gminy Rościszewo za bardzo dobre wyniki w nauce. 
Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 23.06.2017 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów 
nieograniczonych na zadanie pn.”Wyposażenie obiektów budowlanych w 
system kanalizacji zbiorczej dla ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie 
studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną Etap II 
Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie ogłoszenia naboru 
kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji 
Rekrutacyjnej. 
Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę 
Budżetową Nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017. 
Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 18.07.2017roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargów 
nieograniczonych na zadanie pn.”Rozbudowa  remizy strażackiej ze zmiana 
konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary-Chwały gm. Rościszewo  
Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową 
Nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r na rok 2017. 
Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia 
informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rościszewie, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Rościszewie. 
Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030. 
Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 12  września 2017r. w sprawie przeprowadzenia 
inwentaryzacji w Gimnazjum w Rościszewie i przekazania majątku w Szkole 
Podstawowej w Rościszewie. 
Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania 
Gminnej Komisji Stypendialnej, określenia jej zadań i trybu pracy. 
Zarządzenie nr  31/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargów 



nieograniczonych na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej w m. 
Śniedzanowo” 
Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 29 września 2017 roku zmieniające Uchwałę 
Budżetową Nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku na 2017 rok. 
Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na zadanie pn.”Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i 
innych obiektów publicznych na terenie Gminy Rościszewo urządzeniami 
oświetleniowymi od zmierzchu do świtu, polegającym na zapewnieniu 
świecenia 603 punktów świetlnych, stanowiących własność Wykonawcy” 
Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia rachunkowości przy realizacji zadania inwestycyjnego pod 
nazwą. Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej do 
ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w 
miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczna. 
Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 26 października 2017 roku zmieniające uchwałę 
budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30.12.2016r na 2017 rok. 
 

Do pkt.5 
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku 
przedstawiła pani Bogusława Rajkowska. 
 

Do pkt. 6 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie zmiany WPF 
gminy Rościszewo i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 170/XXXII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie. 
Za -11 radnych 
Przeciw-nikt 
Wstrzymało się - nikt 
 

Do pkt.7 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 rok i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 171/XXXII/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 
z dnia 30 grudnia 2016 r na rok 2017 została podjęta jednogłośnie. 
Za – 11 radnych 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się – nikt 



 
 

Do pkt.8 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na zakup sprzętu 
medycznego dla SP ZZOZ w Sierpcu , (Przewodniczący poinformował, że 
zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 złotych będą przeznaczone 
na pomoc finansową na zakup sprzętu medycznego tj. tomografu 
komputerowego, aparatów USG oraz sprzętu endoskopowego)  i poddał ja pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 172/XXXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu na zakup sprzętu medycznego dla SP 
ZZOZ w Sierpcu została podjęta jednogłośnie.  
 Za 11 radnych 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się - nikt 

Do pkt.9 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Szkół Samorządowych w ośmioletnią Szkołę Podstawową i poddał ją 
pod głosowanie. 
Uchwała nr 173/XXXII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Samorządowych w Rościszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Rościszewie została podjęta jednogłośnie.  
Za-11 radnych 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się -nikt 

Do pkt.10 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łukomiu w ośmioletnią 
Szkołę podstawową  i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 174/XXXII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu 
została podjęta jednogłośnie. 
Za – 10 radnych ( jedna osoba opuściła posiedzenie podczas głosowania) 
Przeciw – nikt 
Wstrzymało się – nikt 
 
 
 



 
 

Do pkt.11 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Rościszewo. 
Przewodniczący Rady poinformował , że w związku z uzyskaniem informacji 
dotyczącej zmiany przez Panią Pypczyńską Agnieszkę radną gminy, miejsca 
zamieszkania co wynika również  z informacji dyrektorów szkół, wystosował 
pismo o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
Pani Pypczyńska udzieliła następujących wyjaśnień (Przewodniczący odczytał 
pismo) 
„Pragnę poinformować , iż w związku z przekształceniem mojego gospodarstwa 
rolnego, specjalizującego się dotąd w produkcji zwierzęcej , na gospodarstwo o 
specjalizacji roślinnej, wraz z mężem i dziećmi zmieniliśmy dotychczasowe 
miejsce zamieszkania.  
Decyzja ta jest tymczasowa, a w najbliższej przyszłości nie zamierzamy na stałe 
zmieniać miejsca zamieszkania. 
Ze swojej strony pragnę zapewnić , iż fakt ten nie stanowi dla mnie przeszkody 
do dalszego uczestnictwa w Sesjach Rady Gminy oraz do kontaktu z 
mieszkańcami sołectw , które reprezentuję”. 
 
Głos zabrała Pani Sekretarz , która powiedziała: 
Szanowni Państwo! Na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady obecny był radca 
prawny, który wyjaśnił Państwu definicję „zamieszkania” i skutki zmiany 
miejsca zamieszkania przez radnego. 
Ja chcę tylko przypomnieć, że w myśl art.11 § 1 pkt 5 kodeksu wyborczego 
prawo wybieralności do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo 
wybierania do tego organu. Prawo wybierania do danej rady ma obywatel 
polski, który najpóźniej w dniu glosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje 
na obszarze tej gminy (art.10 § 1 pkt 3 kodeksu wyborczego). 
Pani Agnieszka Pypczyńska wyprowadziła się z dotychczasowego miejsca 
zamieszkania ( co potwierdziła w korespondencji do Przewodniczącego Rady) 
I obecnie zamieszkuje w Warszawie , gdzie zatrudniony jest jej mąż oraz 
małoletnie dzieci uczęszczają do szkół. Zmiana miejsca zamieszkania na 
miejscowość położoną poza obszarem Gminy Rościszewo powoduje utratę 
prawa wybieralności do Rady Gminy Rościszewo , co skutkuje wygaśnięciem 
mandatu. Stosownie do art.383 § 2 kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu 
stwierdza rada w drodze uchwały. Zgodnie z dyspozycją art.383 § 3 kodeksu 



wyborczego, przed podjęciem niniejszej uchwały , radnej umożliwiono złożenie 
wyjaśnień. Od podjętej przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie 
zainteresowanej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rady Gminy Rościszewo w 
terminie 7 dni  od dnia doręczenia uchwały. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie.  
Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy 
Rościszewo nie została podjęta. 
Za podjęciem – nikt 
Przeciw – 9 radnych ( nie głosowała pani Pypczyńska) 
Wstrzymało się -1 

Do pkt.12 
W punkcie tym pani Bogusława Rajkowska przedstawiła informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy Rościszewo za rok szkolny 2016/2017 . 
Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rościszewie pan Ryszard 
Szymański , który przedstawił informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego . 
Informacje w załączeniu do protokołu. 
 

Do pkt.13 
Informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok 
przedstawiła sekretarz Gminy pani Romana Hoffman, która powiedziała. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podmiot dokonujący analizy 
oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października każdego roku 
przedstawia radzie gminy informację o: 
-osobach , które nie złożyły oświadczenia majątkowego w terminie lub złożyły 
je po terminie. 
-nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 
majątkowych, 
-działaniach pojętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
analizowanych oświadczeniach majątkowych. 
Analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonują osoby, 
którym złożono oświadczenie majątkowe: Wojewoda, Przewodniczący Rady 
Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy. 
Sekretarz odczytała skierowane do Rady Gminy wyniki analiz oświadczeń 
majątkowych od w/w podmiotów, które następnie zostały dołączone do 
niniejszego protokołu. 
 
 
 



 
 

Do pkt.14 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
Do pkt.15 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który poinformował o e-mailach 
wysyłanych prawie codziennie przez pana. 
Sołtys wsi Babiec Więczanki poinformowała , że mieszkańcy wsi Babiec 
Więczanki , Białasy i Łukomie sprzeciwiają się budowie chlewni przez pana z 
proszą również o wytyczenie dróg gminnych. 
Sołtys wsi Nowe Rościszewo prosi o dokończenie drogi do jej miejscowości gdyż 
jest nie przejezdna. 
Pani Sekretarz poinformowała , że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w 
Płocku, rada Gminy dokona uzupełniających wyborów ławników na kadencję 
2016-2019 tj. do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osobę. 
W związku z tym uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów na 
ławników w terminie do 23 listopada 2017 roku. Szczegółowe informacje oraz 
karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy oraz na stronach 
internetowych: 
www.rosciszewo.bip.org.pl  i www.ms.gov.pl  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XXXII Sesji Rady Gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rosciszewo.bip.org.pl/
http://www.ms.gov.pl/

