
Protokół nr XXXVI/14
Z Sesji Rady Gminy Rościszewo

odbytej w dniu 14 marca 2014 roku

Obrady Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold
Dziurlikowski.
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.00 a zakończono o godzinie 10.45.
W obradach uczestniczyli radni gminy Rościszewo , wójt gminy ,sekretarz gminy
oraz skarbnik gminy.
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 14 , jedna osoba nieobecna
usprawiedliwiona.
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności.

Do pkt.1
Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady pan Witold
Dziurlikowski.

Do pkt.2

W punkcie tym Przewodniczący przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 21.02.2014r.
4.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 196?XXXV/14 Rady Gminy 
    Rościszewo z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
    na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu
    Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 
    realizację inwestycji pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
    terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i 
    wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
    Rościszewo na lata 2014-2023.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
    Finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
    Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa  Krajowego w Warszawie na
    realizację inwestycji pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
    na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i
     wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”.
7.Stnowisko Rady Gminy Rościszewo w sprawie planu zagospodarowania 
    Przestrzennego województwa.



8.Wnioski i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 3

W punkcie tym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z
ostatniej sesji. Przewodniczący zapoznał się z protokołem i nie wniósł uwag .
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt.4

Głos zabrała pani skarbnik , która powiedziała; w uchwale z dnia 21 lutego 2014
roku nr 196/XXXV/14 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.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków” omyłkowo błędnie ujęto kwotę
zaciągnięcia drugiej transzy pożyczki w 2015 roku w kwocie 579 404,oo zł a
winna być kwota 576 404,00 zł. zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do umowy
Nr 00096-6921-UM0700076/11 z dnia 18 lutego 2014 roku.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie,
Uchwała nr 198/XXXVI/14 uchylająca uchwałę nr 196/XXXV/14 z dnia 21 lutego
2014 roku 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.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo
poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków” została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych.

Do pkt.5

W punkcie tym skarbnik gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014-2023.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie,
uchwała nr 199/XXXVI/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rościszewo na lata 2014-2023 została podjęta jednogłośnie , głosowało
14 radnych.



Do pkt.6

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na
realizację inwestycji pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”
W kwocie 1.555 518,00zł.
Pożyczka zostanie zaciągnięta w dwóch transzach:
1)Pierwsza transza w roku 2014 -579 114,00zł
2)Druga transza w roku 2015 -576 404,00zł.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 200/XXXVI/14 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.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków” została podjęta jednogłośnie, głosowało
14 radnych.

Do pkt.7

W punkcie tym przystąpiono do zajęcia stanowiska w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
Głos zabrał wójt gminy , który powiedział- realizacja powyższych zadań
przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu sierpeckiego oraz
usprawnienie transportu zbiorowego i zmniejszenie jego uciążliwości dla
środowiska naturalnego. Modernizacja układu komunikacyjnego sprzyja
rozwojowi społecznemu i gospodarczemu poprzez uatrakcyjnienie sieci
połączeń z sąsiednimi regionami jak również połączeń wewnętrznych
przyczyniających się do rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, w tym
turystycznej. Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Rościszewo w pełni
popiera działania podejmowane przez Starostę Sierpeckiego w powyższych
zagadnieniach.
Przewodniczący odczytał treść oświadczenia i poddał je pod głosowanie,
oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie.

Do pkt.8
Nie było wniosków i zapytań.



Do pkt.9

W sprawach różnych głos zabrał wójt gminy , który powiedział nasza gmina
zleciła firmie z Włocławka opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rościszewo na
lata 2014-2020.Strategia to jeden z najważniejszych dokumentów
przygotowywanych przez samorząd gminy. Określa on priorytety i cele polityki
rozwoju społeczno- gospodarczego. Dokument strategiczny stanowi również
podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Pani sekretarz poinformowała , że ten dokument będzie przedstawiony na sesji
przed podjęciem uchwały.
Ponownie głos zabrał wójt gminy , który powiedział – jeżeli nasz gmina nie
skorzysta z szansy jaka się nadarza to za 4 lata wspomnicie moje słowa ta gmina
będzie wegetować i będzie mieć problemy z utrzymaniem tego co mamy.
Gdybyśmy wcześniej nie przygotowali projektów na przydomowe oczyszczalnie
ścieków to byśmy ich nie mieli.
Pani Sekretarz poinformowała , że  rada na najbliższej sesji będzie podejmowała
uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego, zmieniają się przepisy jeśli
chodzi o podejmowanie uchwał. Uchwała raz podjęta będzie obowiązywała
przez kolejne lata chyba , że rada podejmie uchwałę nie wyrażającą zgody na
utworzenie funduszu sołeckiego wtedy taka uchwała obowiązuje tylko na jeden
rok.
Przewodniczący zapytał czy rada podejmuje uchwałę o utworzeniu funduszu
sołeckiego , wszyscy jednogłośnie byli za utworzeniem funduszu sołeckiego.
Jeśli chodzi o studium zagospodarowania przestrzennego proponuję by
wprowadzić zapis , by ziemię po skupie ziemniaczanym w Borowie przeznaczyć
pod zajazd czy stacje benzynową.
W Rościszewie mamy działki na ulicy „Ogrodowa” jest tam doprowadzony
wodociąg  tez można ująć te grunty pod zabudowę
Więcej spraw nie poruszano. 


