
Protokół nr XXXIII/2017 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku 
 

 Obrady XXXIII Sesji 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, usprawiedliwione. 
Obecność radnych przedstawia lista obecności dołączona do protokołu. 
Na Sesji obecna była pani redaktor z Kuriera Sierpeckiego, która nagrywała 
przebieg posiedzenia. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.50 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 

Do pkt.2 
Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący wnioskuje o dopisanie 
do porządku obrad 2 punktów. 
1.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
   Rościszewo na lata 2017-2030. 
2.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gminy Załuski. 
 Wniosek o dopisanie punktów został przyjęty jednogłośnie , głosowało 12      
radnych za dopisaniem punktów. 
Porządek obrad przedstawia się następująco. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 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 roku na rok 2017. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Załuski. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 149/XXVII/2017 z dnia 
   31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
   Sierpeckiemu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
   na 2018 rok, obowiązujących na terenie gminy Rościszewo oraz zwolnień 
   w tym podatku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 
   dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2018 r. 
10.Podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 



     przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 
     gminy Rościszewo na 2018 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2018r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
      Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. 
13. Wnioski i zapytania radnych. 
14. Sprawy różne. 
15 .Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
 
Przewodniczący Rady zapoznał się z protokołem z ostatniej sesji i nie wniósł 
uwag , następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 30 .10.2017r. został przyjęty bez czytania i 
znajduje się do wglądu w U.G. 

Do pkt.4 
W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy, która omówiła uchwałę w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030. Następnie 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 175/XXXIII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie, 
głosowało 12 radnych, za-12, wstrzymało się  - nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.5 
W punkcie tym  pani skarbnik gminy omówiła uchwałę w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2017 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 176/XXXIII/2017 zmieniająca uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2017 
z dnia 30 grudnia 2016 r na rok 2017 została podjęta jednogłośnie , głosowało 
12 radnych, za -12 radnych, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.6. 
 

Głos zabrała pani skarbnik gminy która omówiła uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej gminie Załuski ,  powiedziała między innymi - nasza gmina 
wraz z innymi gminami bierze udział w innowacyjnym projekcie odnośnie 
budowy fotowoltaniki.  Z tego projektu możemy otrzymać dofinansowanie 
około 1 mln. złotych , zostaną wybudowane 54 instalacje na prywatnych 
posesjach oraz cztery  na budynkach należących do gminy. 



Wszystkie gminy , które biorą udział w projekcie , wyraziły zgodę na 
partycypowanie w kosztach dla gminy Załuski, która poniosła koszty związane z 
przygotowaniem dokumentacji, obsługą prawną itp. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 177/XXXIII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
gminy Załuski została podjęta jednogłośnie , głosowało 12 radnych 
Za – 12 , wstrzymało się –nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.7 
 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sierpeckiemu. 
Uchwała nr 178/XXXIII/2017 zmieniająca Uchwałę Nr 149/XXVII/2017 z dnia  
31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sierpeckiemu została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. 
Za -12 , wstrzymało si e- nikt , przeciw – nikt. 
 

Do pkt.8 
Przystąpiono do podjęcia uchwał podatkowych , Przewodniczący Rady 
poinformował , że stawki podatku pozostają bez zmian . 
Następnie odczytał treść uchwały w sprawie podatku od nieruchomości i 
poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 179/XXXIII/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2018 rok obowiązujących na terenie gminy Rościszewo oraz 
zwolnień, w tym podatku została podjęta jednogłośnie , głosowało 12 radnych. 
Za-12, wstrzymało się –nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.9 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
sprzedaży drewna  dla celów wymiaru podatku leśnego i poddał ja pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 180/XXXIII/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 
drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 
2018 rok została podjęta jednogłośnie, za -12 , wstrzymało się nikt, przeciw – 
nikt. 
 

Do pkt.10 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia podatku 
rolnego i poddał ja pod głosowanie. 



Uchwała nr 181/XXXIII/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 
przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 
Rościszewo na 2018 rok została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. 
Za -12 , wstrzymało się – nikt, przeciw-nikt. 
 

Do pkt.11 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie podatku od środków 
transportowych i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 182/XXXIII/2017 w sprawie podatku od środków transportowych na 
2018 rok została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. 
Za-12, wstrzymało się –nikt, przeciw-nikt. 
 

Do pkt.12 
W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Czarnomska, która omówiła 
uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 183/XXXIII/2017 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok została podjęta 
jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Za-12, wstrzymało się – nikt, przeciw-nikt. 
 

Do pkt.13. 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.14 
W sprawach różnych głos zabrał Wójt Gminy , który odczytał adresowane 
również do Rady Gminy wiadomości przychodzące na adres poczty e-mail od 
pana………… . Przedmiotowe meile stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXIII Sesji 
Rady Gminy. 
 

 
 

 
 

 
 


