
Protokół nr XXXIII/13
z Sesji Rady Gminy Rościszewo

Odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan
Witold Dziurlikowski.
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.40.
Protokołowała Anna Fijałkowska.
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 15, sołtysi oraz zaproszeni goście.
Obecność radnych, sołtysów i gości  przedstawiają załączone do protokołu listy
obecności.

Przebieg posiedzenia.

Do pkt.1

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy Rościszewo dokonał Przewodniczący Rady pan
Witold Dziurlikowski.

Do pkt.2

W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji.

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia  30.10.2013r.
4.Sprawozdanie z między sesyjnej pracy Wójta.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    na lata 2013-2023.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową nr 119/XXI/12 
    Z dnia 28.12.2012r. na rok 2013.
7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
    2014-2023.
8.Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Rościszewo na rok 2014.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy Gminy
    Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2014r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 
      Narkomanii na rok 2014.
11.Wnioski i zapytania radnych.



12.Sprawy różne.
13.Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt.3

Przewodniczący Rady zapoznał się z treścią protokołu z ostatniej Sesji z dnia
30.10.2013 r. i nie wniósł uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt.4
W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który przedstawił zarządzenia podjęte
po  ostatniej sesji.
Zarządzenie nr 36/13 z dnia 14 .11.2013r. w sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2014 rok.
Zarządzenie nr 37/13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2014 rok.
Zarządzenie nr 38/13 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Polik,
Łukomie , Rzeszotary –Zawady, Rościszewo w dniu 18.11.2013r.
Zarządzenie nr 39/13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie wprowadzenia
dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Podsystemie Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu
„Indywidualizacja z Gminą Rościszewo”
Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 14.11.2013 w sprawie” Zaciągnięcia kredytu
konsolidacyjnego w wysokości 5 200 000 zł.
Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 14.11. 2013r.w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia rachunkowości przy realizacji zadania inwestycyjnego
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo
poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków”
Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 14.11.2013r.w sprawie ustalenia zasad
rachunkowości.
Zarządzenie nr 43/13 z dnia 29.11.2013r.w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013- 2023.
Zarządzenie nr 44/13z dnia29.11.2013r. zmieniające uchwałę Budżetową
Nr 119/XXI/12 z dnia 28.12.2012r. na 2013r.



Zarządzenie nr 45/13 z dnia 02.12.2013r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania przekazanego w użytkowanie na
wyposażenie stanowiska w systemie wydawania dowodów osobistych.
Zarządzenie nr 46/13 z dnia 02 .12.2013r. w sprawie „Dostawy fabrycznie nowej
koparko-ładowarki”.

Jeśli chodzi o zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, podjęliśmy taką uchwałę
by nie zamykać sobie furtki z pozyskiwaniem funduszy z UE i by móc nadal
prowadzić inwestycje.
Zakup koparki , mieliśmy zakupić maszynę przechodzoną ale po zastanowieniu
się zdecydowaliśmy się na zakup koparki nowej i dokupimy jeszcze pług.
Jeśli chodzi o budowę Domu Kultury na dwa budynki są wciągnięte wieźby
dachowe  w rozmowie z wykonawcą usłyszałem , że będą foliować po Nowym
Roku, no cóż w tej chwili pogoda jest wymarzona ale my nie mamy wpływu na
wykonawcę.
Następna sprawa to ,  fundusz ochrony środowiska – mówiłem wielokrotnie , że
złożyliśmy wniosek o umorzenie częściowe pożyczki na Stację Uzdatniania Wody
i przed świętami otrzymaliśmy uchwałę o umorzeniu częściowym pożyczki.
Sprawa przydomowych oczyszczalni ścieków – jeszcze 5 osób może podpisać
umowę na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków.
Ogólnie  możemy być zadowoleni z wykonanych inwestycji , te umorzenie ,
które otrzymaliśmy będzie przeznaczone na drogi.

Do  pkt.5

W punkcie tym głos zabrała pani skarbnik gminy , która omówiła zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie,
Uchwała nr 179/XXXIII/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rościszewo na lata 2013-2023 została podjęta jednogłośnie.

Do pkt.6
W punkcie tym pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok.
Przewodniczący Rady odczytał  treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 180/XXXIII/13  zmieniająca  Uchwałę  Budżetową nr 119/XXI/13
została podjęta jednogłośnie .



Do pkt.7 i 8

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2023, oraz uchwały budżetowej na 2014 rok 
Skarbnik Gminy pani Agnieszka Przybułkowska szczegółowo omówiła projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2014-2023, oraz
projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.
Przewodniczący odczytał Uchwałę nr Pł.477.2013 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2013 roku w
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rościszewo projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata
2014-2023, oraz uchwałę  nr Pł.478.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Rościszewo projekcie uchwały budżetowej i
deficycie na 2014 rok.
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 181/XXXIII/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rościszewo na lata 2014-2023 została podjęta jednogłośnie, głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały budżetowej i poddał ją pod
głosowanie, uchwała nr 182/XXXIII/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Rościszewo na 2014 rok została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych w
glosowaniu jawnym.

Do pkt.9

W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Czarnomska ,która omówiła
program współpracy z organizacjami pozarządowymi na  2014 rok.
Celem programu współpracy Gminy Rościszewo z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2014 jest rozwój społeczno ekonomiczny Gminy, poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez prowadzenie wspólnych działań z organizacjami
pozarządowymi.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod glosowanie.
Uchwała nr  183/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok została podjęta
jednogłośnie.



Do pkt.10

W punkcie tym głos zabrała pani Maria Rokicka –członek komisji, która
przedstawiła program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod
głosowanie.
Uchwała nr 184/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2014 została podjęta jednogłośnie.

Do pkt.11

Nie było wniosków i zapytań.

Przewodniczący Rady złożył życzenia Nowo Roczne w imieniu Marszałka
Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika oraz Starosty Sierpeckiego
– pana Jana Laskowskiego.
Więcej spraw nie poruszano.


