
Protokół nr XXXIV/2017 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku 
 

 
 Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący 
Rady pan Witold Dziurlikowski. W obradach uczestniczyli radni, sołtysi oraz 
zaproszeni goście. 
Obecność radnych , sołtysów oraz zaproszonych gości przedstawiają załączone 
do protokołu listy obecności. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 11.35. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Przebieg posiedzenia: 
 

Do pkt.2  
W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Przyjecie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 roku. 
4.Sprawozdanie z między sesyjnej pracy Wójta. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
   Gminy Rościszewo na lata 2017- 2030. 
6.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 
    Z dnia 30 grudnia 2016r na rok 2017 
7.Autopoprawka  do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
   Finansowej nalata 2018-2030 przyjętego Zarządzeniem nr 36/2017 z dnia 
   15.11.2017r. 
8.Autopoprawka do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Rościszewo na 2018r 
   Przyjętego Zarządzeniem nr 37/2017 z dnia 15.11.2017r 
9.Podjecie po autopoprawce uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
   Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018-2030. 
10.Podjecie po autopoprawce uchwały Budżetowej Gminy Rościszewo na lata  
    2018-2030. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
     Narkomanii na rok 2018. 
12.Wnioski i zapytania radnych. 
13.Sprawy różne  
14.Zakończenie obrad. 
 



Do pkt.3 
Przewodniczący Rady, poinformował , że zapoznał się z treścią protokołu z dnia 
30 listopada 2017 roku, nie wniósł uwag, następnie poddał go pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do wglądu w sekretariacie 
UG. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrał wójt Gminy , który przedstawił zarządzenia. 
Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu 
uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawi zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030 
Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie powołania i 
oddelegowania członka Komisji Przetargowej do uczestniczenia w czynnościach 
Przeprowadzenia postępowania prowadzonego przez Urząd Gminy Załuski w 
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Montaż instalacji OZE na 
terenie Gminy Załuski, Gozdowo, Kuczbork Osada, Zawidz Kościelny, 
Rościszewo i Mała Wieś. 
Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia 
naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji 
Rekrutacyjnej. 
Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia 
przetargu na dostawę oleju opałowego na 2018 rok. 
 

Do pkt.5 i 6 
W punkcie tym głos zabrała pani skarbnik gminy , która omówiła zmiany w 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, oraz zmiany w budżecie 
gminy na 2017 rok. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwał i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 184/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie. 
Za-12, wstrzymało się – nikt, przeciw- nikt 
 
Uchwała nr 185/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę Budżetową nr 
130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016r na rok 2017 została podjęta 
jednogłośnie, za-12.wstrzymało się nikt, przeciw –nikt. 



 
 

Do pkt. 7 i 8 
Skarbnik gminy pani Agnieszka Przybułkowska omówiła Autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-
2030 oraz omówiła autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej gminy 
Rościszewo na 2018 rok. 
 

Do pkt.9 i 10 
 
W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2018-2030, oraz uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Skarbnik Gminy pani Agnieszka Przybułkowska  szczegółowo omówiła po 
autopoprawce projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na 
lata 2018-2030, następnie omówiła po autopoprawce projekt budżetu Gminy 
Rościszewo na 2018 rok. 
 
Przewodniczący odczytał Uchwałę nr Pł.379.2017 składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01 grudnia 2017 roku w 
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018-2030, oraz 
uchwałę nr Pł.380.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Rościszewo projekcie uchwały budżetowej i deficycie 
budżetowym na 2018 rok. 
Przewodniczący odczytał po autopoprawce treść uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 186/XXXIV/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rościszewo na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 
radnych, w głosowaniu jawnym, za -12,wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 
rok i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 187/XXXIV/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rościszewo na 
2018 rok została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych w głosowaniu 
jawnym, za-12 ,wstrzymało się –nikt, przeciw - nikt 
 

Do pkt.11 
W punkcie tym głos zabrała pani Maria Rokicka , która przedstawiła program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 



Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 188/XXXIV/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2018 została podjęta jednogłośnie, za 12 radnych, 
wstrzymało się –nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.12 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.13 
Przewodniczący wraz z Wójtem złożył wszystkim Noworoczne życzenia. 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV 
Sesji Rady Gminy. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


