
Protokół nr XXXIX/2018 
Z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

Odbytej w dniu 20 kwietnia 2018 roku. 
 

Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący 
Rady pan Witold Dziurlikowski. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, na stan 14 
radnych obecnych było 11, trzy osoby nieobecne usprawiedliwione. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 9ºº a zakończono o godzinie 12.30 
Następnie przedstawił porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 roku. 
4.Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 
    z dnia 28 grudnia 2017 roku na rok 2018. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
    Sierpeckiemu na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i 
    Alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”  
6.Wnioski i zapytania radnych. 
7.Sprawy różne. 
8.Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z ostatniej sesji przeczytał i nie 
wniósł uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
Protokół został przyjęty i znajduje się do wglądu w sekretariacie UG. 
 

Do pkt.4 
W punkcie tym glos zabrała skarbnik gminy pani  Agnieszka Przybułkowska, 
która omówiła zmiany w budżecie gminy na 2018 rok. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 212/XXXIX/2018 zmieniająca  uchwałę nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 
grudnia 2017r  na rok 2018 została podjęta jednogłośnie. 
Za -11, wstrzymało się- nikt, przeciw – nikt. 
 
 
 



Do pkt.5 
 

Pani skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady 
odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 213/XXXIX/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Sierpeckiemu na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i 
alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego została 
podjęta jednogłośnie. Za – 11, wstrzymało się –nikt, przeciw-nikt. 
 

Do pkt.6 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.7 
W sprawach różnych Przewodniczący Rady odczytał pisma o udzielenie 
wsparcia finansowego. 
 
Podanie z dnia 03.04.2018r pani                       o pomoc finansową. Rada nie 
podjęła decyzji o przyznaniu środków . 
Następne podanie zostało złożone przez SPZOZ w Sierpcu o pomoc finansową w 
zakupie sprzętu medycznego do szpitala. 
Rada również nie podjęła decyzji o przyznaniu środków. 
     
 
 
 
 
 
 


