
Protokół nr XXXVI/2018 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 05 lutego 2018 roku. 
 

 Obrady Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad, 
na sesji obecnych było 14 radnych jedna osoba nieobecna usprawiedliwiona. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 11.54 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 
Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący wystąpił z wnioskiem 
do Rady  Gminy o dopisanie 3 punktów do porządku obrad , radni jednogłośnie 
zagłosowali o dopisanie punktów:  
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr 189/XXXV/2018 z dnia 11.01.2018r.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 infrastrukturę techniczną” w ramach 
PROW 2014-2020;  
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 190/XXXV/2018 z dnia 11.01.2018r 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”;  
Podjęcie 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 , zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w 
miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” w ramach 
PROW 2014-2020. 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad uwzględniając dopisane punkty. 
 
1 .Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2017r. i z dnia 
    11.01.2018r. 
4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr 189/XXXV/2018 z dnia 11.01.2018r. 



    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 infrastrukturę techniczną” w ramach 
     PROW 2014-2020. 
5.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 190/XXXV/2018 z dnia 11.01.2018r 
   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” 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
   Gminy Rościszewo na lata 2018-2030. 
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 
   z dnia 28 grudnia 2017 roku. 
8.Podjęcie 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 , zbiorników retencyjnych i wyposażenie  
   studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” 
    w ramach PROW 2014-2020. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi 
    Sierpeckiemu. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 
     i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
     pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 
     gminie Rościszewo lub jej jednostkom podległym, warunków  
     dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
     stanowić  będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego 
     do udzielenia tych ulg. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 
12.Wnioski i zapytania radnych. 
13.Sprawy różne. 
14.Zakończenie obrad. 
 

 
 
 
 



Do pkt.3 
Przewodniczący Rady zapoznał się z treścią protokołów nie wniósł uwag , 
następnie poddał  pod głosowanie przyjęcie protokołów. 
Protokoły z Sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2017 i z dnia 11.01.2018 roku zostały 
przyjęte bez czytania i znajdują się do wglądu w UG. 
 

Do pkt.4 
 
W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy pani Agnieszka Przybułkowska , 
która omówiła uchwałę. 
Uchwała nr 189/XXXV/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku 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 infrastrukturę techniczna” w ramach PROW 2014-2020, uchyla 
się ją w związku z weryfikacją budżetu i zmianami wprowadzonymi w uchwale 
budżetowej na 2018 rok. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 195/XXXVI/2018 uchylająca uchwałę nr 189/XXXV/2018 z dnia 
11.01.2018r. 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 infrastrukturę techniczną „w 
ramach PROW 2014-2020 została podjęta jednogłośnie,  za - 14 , wstrzymało 
się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.5 
Głos zabrała pani skarbnik Agnieszka Przybułkowska , która omówiła 
podejmowaną uchwałę. 
Uchwała nr 190/XXXV/2018 z dnia 11.01.2018r. 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 „ uchyla 
się ją w związku w weryfikacją budżetu i zmianami wprowadzonymi w uchwale 
budżetowej na 2018 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 



Uchwała nr 196/XXXV/2018 uchylająca uchwałę nr 190/XXXV/2018 z dnia 
11.01.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji 
pn.”Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo.” Została podjęta 
jednogłośnie , za - 14 radnych, wstrzymało się –nikt, przeciw-nikt. 
 

Do pkt.6 
 

W punkcie tym pani skarbnik omówiła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2018-2030. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 197/XXXVI/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018-2030  została podjęta jednogłośnie, 
za -14,wstrzymało się – nikt, przeciw –nikt. 
 

Do pkt.7 
 

Pani skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, 
następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 198/XXXVI/2018 zmieniająca uchwałę Budżetową 
 nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r na rok 2018 została podjęta 
jednogłośnie ,za- 14 , wstrzymało się –nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.8 
 

W punkcie tym Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 199/XXXVI/2017 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 infrastrukturę 
techniczną” w ramach PROW 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 
Za -14 ,wstrzymało się nikt, przeciw – nikt.  
 
 
 



 
Do pkt.9 

 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie pomocy finansowej  i poddał 
ją pod głosowanie. Uchwała nr 200/XXXVI/2018 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sierpeckiemu została podjęta jednogłośnie. 
Za 14, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.10 
 

W punkcie tym skarbnik gminy omówiła uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 201/XXXVI/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie 
Rościszewo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg została podjęta 
jednogłośnie . Za -14 wstrzymało się –nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.11 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy. 
Głos zabrał mecenas pan Zbigniew Czerwiński , który powiedział; 
Powodem konieczności rozpoznania tej sprawy przez Radę Gminy jest fakt , że 
korespondencja meilowa pana            wpłynęła do Rady Gminy za 
pośrednictwem Komendy Głównej Policji i Wojewody mazowieckiego. W takiej 
sytuacji zaistniała konieczność zakwalifikowania tej korespondencji. 
Z tych względów- mimo braku takiej kwalifikacji przez organy informujące 
uznano takie rozwiązanie za optymalne. Wprawdzie Rada była zapoznawana z 
korespondencją pana                 , ale zachodzi konieczność formalnego 
załatwienia sprawy. 
Przewodniczący Rady poinformował ,że do  Rady Gminy za pośrednictwem 
Komendy Głównej Policji i Wojewody Mazowieckiego dotarła skarga pana             
zawierające zarzuty pod adresem Wójta Gminy o nieprawidłowe i niezgodne z 
prawem wydawanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego w 
sprawach dotyczących inwestycji w postaci budowy chlewni. 



Skarga przybrała formę korespondencji elektronicznej w postaci tzw. E-maila do 
którego dołączono całą wcześniejszą  korespondencję, kierowaną przez pana    . 
Głos zabrał pan               , który powiedział: meile wysyłane są od początku do 
gminy i do innych instytucji. Z Urzędu Gminy dostałem trzy meile i trzy 
odpowiedzi to wszystko i żadnych zarzutów pod adresem syna wójta nie 
stawiałem. 
Następnie głos zabrała pani Barbara Grzembska , która odniosła się do 
zarzutów przedstawianych w meilach od pana                dotyczących odoru jaki 
wydobywa się z chlewni, dodała , że jej miejscowość za chwile będzie mieć taki 
sam problem , bo też chcą budować chlewnie. 
Dlatego zwraca się do wójta i rady gminy o wprowadzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Głos zabrał pan                                 , który poruszył sprawę planu 
zagospodarowania przestrzennego, zapytał również czy istniejący wydział 
budownictwa nie powinien udzielać odpowiedzi na pytania składane przez 
petentów. 
Pan                         powiedział, na wszystko są pieniądze tylko na to co potrzeba 
nie ma, może komuś zależy na tym i ma w tym swój interes. 
Głos zabrał pan                 , który powiedział , że największą wartością jest 
środowisko naturalne, Wójtowie gmin są za planami zagospodarowania 
przestrzennego ale również są za stowarzyszeniami, które są tarczą obronną, 
prośba i apel o plan zagospodarowania przestrzennego. 
Pan                  zapytał czy sołtysi byli poinformowani o sesji ,następnie dodał , że 
tylko i wyłącznie Wójt jest odpowiedzialny za wydawanie decyzji. 
Przewodniczący Rady  poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w 
dniu 01 lutego br. rozpoznała skargę złożoną przez pana                     w trakcie 
rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się z zebrana dokumentacją 
oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez Wójta- Jana Sugajskiego i pracownika 
panią Monikę Bruze . Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do  Rady Gminy 
z projektem uchwały o uznanie skargi za bezzasadną. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały  i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 202/XXXVI/2018 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta 
została podjęta. 
Za- 10, wstrzymało się 4, przeciw – nikt. 
 
 
 

Do pkt.12 
Nie było wniosków i zapytań. 
 



Do pkt.13 
 

W sprawach różnych głos zabrał pan Skirzyński który zapytał co z  odpowiedzią  
na pismo o udostępnienie dokumentacji związanej z komunalizacją działki nr 
199 w Łukomiu. 
Mecenas odpowiedział , że  odpowiedź otrzyma pan Skirzyński  na piśmie. 
Pan                       zapytał o remont remizy  w miejscowości  Rzeszotary –Chwały, 
z jakich środków jest finansowany remont i kto jest właścicielem budynku. 
Przewodniczący odpowiedział , że remont przeprowadzany jest ze środków UE i 
gminnych a o szczegóły  zaprosił  pana                        na zebranie sprawozdawcze 
jednostki OSP w Chwałach , na którym uzyska  na to pytania odpowiedź. 
Pan                       podziękował za zaproszenie na sesję. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XXXVI Sesji Rady Gminy. 
 
 
 
 
 

 
 
 


