
Protokół nr XXXV/2018 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 11 stycznia 2018 roku. 
 

 Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący 
Rady pan Witold Dziurlikowski. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, obecność 
radnych przedstawia lista obecności załączona do protokołu. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 10 a zakończono o godzinie 12.10. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Przebieg posiedzenia. 
 

Do pkt.2 
Przewodniczący odczytał porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 
   wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na  
   realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji  
   zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik, Lipniki, budowa 
   przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie 
   studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” 
   w ramach PROW 2014-2020. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
   Finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku 
   Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn. 
    „Przebudowa drogi gminnej w m Śniedzanowo” 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu 
    I Finansów Rady Gminy Rościszewo na 2018 rok. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa 
    Leśnictwa Zaopatrzenia Ludności i Usług Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
    na 2018 rok. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
    na 2018 rok. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia 
    Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu , Ładu i Porządku Publicznego 
    na 2018 rok. 
9.Wnioski i zapytania radnych. 
10.Sprawy różne 
11.Zakonczenie obrad. 



Do pkt.3 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „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 Łukomie i 
Rościszewo w infrastrukturze technicznej” w ramach PROW 2014-2020. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 189/XXXV/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na 
realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji 
zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa 
przydomowych oczyszczalni, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w 
miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” w ramach  
PROW 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 
Za- 10 radnych, przeciw – nikt, wstrzymało się – nikt. 
 

Do pkt.4 
W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie na realizację inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej w m. 
Śniedzanowo” 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 190/XXXV/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie  działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii 
Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację 
inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo” została podjęta 
jednogłośnie. 
Za-10 radnych 
Wstrzymało się – nikt 
Przeciw – nikt. 
 

Do pkt.5 
Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów, 
następnie odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 



Uchwała nr 191/XXXV/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Gminy Rościszewo na 2018 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
Za -10, wstrzymało się – nikt, przeciw - nikt 
 

Do pkt.6 
Przewodniczący przedstawił plan pracy komisji Rolnictwa , następnie odczytał 
treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 192/XXXV/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rolnictwa Leśnictwa Zaopatrzenia Ludności i Usług Ochrony Środowiska i 
Infrastruktury na 2018 rok została podjęta jednogłośnie. 
Za-10 ,wstrzymało się –nikt, przeciw- nikt 
 

Do pkt.7 
 

Przewodniczący Przedstawił plan pracy komisji Rewizyjnej, następnie odczytał 
treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 193/XXXV/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji 
Rewizyjnej na 2018 rok została podjęta jednogłośnie. 
Za – 10, wstrzymało się nikt, przeciw - nikt 
 

Do pkt.8 
Przewodniczący przedstawił plan pracy komisji zdrowia, opieki społecznej, 
oświaty, kultury i sportu, ładu i porządku publicznego , następnie odczytał treść 
uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 194/XXXV/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, Ładu i Porządku 
Publicznego została podjęta jednogłośnie. 
Za -10, wstrzymało się – nikt, przeciw -nikt 

Do pkt.9 
Pytanie zadał pan Jan Skirzyński. 
Kiedy będzie droga użyteczności publicznej w Łukomiu dostępna do użytku 
mieszkańców. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który powiedział; 
Gmina nie może wystąpić o zasiedzenie działki nr 199 w Łukomiu do czasu 
uprawomocnienia się wyroku w sprawie o zasiedzenie tej działki przez 
właścicielkę dworku. 
 
 
 



Do pkt.10 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXV Sesji 
Rady Gminy. 
 
 

 
 
 
 


