
Protokół nr XXXVII/14
z Sesji Rady Gminy Rościszewo

odbytej w dniu 31 marca 2014 roku.

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan
Witold Dziurlikowski.
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 11.05
Obecność radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, przedstawiają listy
obecności załączone do protokołu.
Protokołowała Anna Fijałkowska.

Do pkt.1

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady pan Witold
Dziurlikowski.

Do pkt.2

Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący Rady  Przewodniczący
zwraca się do radnych o wyrażenie zgody na dopisanie do porządku obrad 3
punktów.
1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu okręgów wyborczych.
2.Podjęcie uchwały w sprawie opisu obwodów głosowania.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania 
    z boiska gminnego w Łukomiu gm. Rościszewo.
Za dopisaniem punktów do porządku obrad głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie  protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 14.03.2014r.
4.Sprawozdanie z między sesyjnej pracy Wójta Gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    Gminy Rościszewo na lata 2014-2023.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 182/XXXIII/13
    Z dnia 30.12.2013 r. na rok 2014.
7.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
    bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy
    Rościszewo w 2014 roku. 
9.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rościszewo z 



   organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu okręgów wyborczych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie opisu obwodów głosowania.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska
      Gminnego w Łukomiu gm. Rościszewo.
13.Wnioski i zapytania radnych.
14.Sprawy różne.
15.Zakończenie obrad.

Do pkt.3

Przewodniczący Rady zapoznał się z treścią protokołu i nie wniósł uwag,
następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt.4

W punkcie tym Wójt Gminy przedstawi zarządzenia podjęte  od stycznia  br.

Zarządzenie nr 1 /14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru
ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządowych Gminy w 2014 roku przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego.
Zarządzenie nr 2/14 w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Polik, Łukomie,
Rzeszotary-Zawady, Rościszewo w dniu 10 lutego 2014 roku.
Zarządzenie nr 3/14 w sprawie regulaminu wynagradzania dla pracowników
Urzędu Gminy w Rościszewie.
Zarządzenie nr 4/14 w sprawie powołania zespołu projektowego do
opracowania i zarządzania wdrożeniem „Strategii  Rozwoju Gminy Rościszewo w
latach 2014-2020”
Zarządzenie nr 5/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Gminy Rościszewo na lata 2014-2020”
Zarządzenie nr 6/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rościszewo na lata 203-2023.
Zarządzenie nr 7/14 zmieniające Uchwałę Budżetową nr 182/XXXIII/13 z dnia
30.12.2013r.na rok 2014.



Zarządzenie w sprawie  ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Urzędzie Gminy w Rościszewie.
Zarządzenie nr 9/14 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
rok 2013.
Zarządzenie nr 10/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rościszewo na lata 2014-2023.
Pan Wójt powiedział największe inwestycje w tym roku  to  budowa „Domu
Kultury” , kanalizacji , przydomowych  oczyszczalni ścieków na ulicy Polnej
,Reymonta i Szkolnej prace są na ukończeniu.
Druga firma rozpoczęła pracę na ulicy Sierpeckiej i Batalionów Chłopskich na tej
ulicy będzie też wymieniany wodociąg, ze względu na zbyt częste awarie.
Wójt poinformował , że ma jeszcze nieoficjalną informację na temat budowy
mostu w Łukomiu, składam podziękowania dla radnych powiatu za duże
zaangażowanie.
Pan Misztal poinformował , że w połowie kwietnia będą już oficjalne
informacje.
Czekamy na dokumentację na drogę  Lipniki – Polik, zakupiliśmy 3 arową działkę
w m. Lipniki na której będzie przepompownia jak zrobimy kanalizację.
W ostatnim czasie dużo prowadzi się rozmów o wpływach elektrowni
wiatrowych na środowisko  i człowieka .
Nasza gmina jest najbiedniejszą gminą natomiast w czołówce jeśli chodzi o
inwestycje i co my możemy zrobić by zwiększyć dochód na 1 mieszkańca bo
trzeba mieć świadomość , że wpływy z subwencji będą niższe i jeśli teraz nie
podejmiemy trafnych decyzji w przyszłości będzie ciężko utrzymać to co mamy.

Do pkt.5

W punkcie tym głos zabrała pani skarbnik , która przedstawiła zmiany w
budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2014-2023.
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie , 
Uchwała nr 201/XXXVII/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rościszewo na lata 2014-2023 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem 14 radnych.



Do pkt.6

Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie .
Uchwała nr 202/XXXVII/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 182/XXXIII/13 z
dnia 30 grudnia 2013r. na rok 2014 została podjęta jednogłośnie.

Do pkt.7

W punkcie tym głos zabrała sekretarz gminy , która omówiła uchwałę w sprawie
funduszu sołeckiego. W związku ze zmianą przepisów o funduszu sołeckim
uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do
kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.
Natomiast uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma
zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w
którym została podjęta, pozostałe procedury tworzenia funduszu sołeckiego
pozostają bez zmian.
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
tworzeniu funduszu sołeckiego i poddał ja pod głosowanie.
Uchwała nr 203/XXXVII/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta
jednogłośnie.

Do pkt.8

W punkcie tym głos zabrała pani Monika Bruze ,które omówiła program opieki
nad zwierzętami.
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt , Rada Gminy jest
zobowiązana do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.
Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi
weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na
obszarze gminy.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 204/XXXVII/14 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Rościszewo w 2014 roku.”

Do pkt.9



W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Czarnomska , która przedstawiła
sprawozdanie z realizacji  „Programu Współpracy Gminy Rościszewo z
organizacjami pozarządowymi w 2013 roku”. ( sprawozdanie dołączone do
protokołu.

Do pkt.10

W punkcie tym głos zabrała pani sekretarz , która wyjaśniła  zmiany opisu
okręgów wyborczych między innymi powiedziała;
Rada Gminy Rościszewo w dniu 30 października 2012 roku podjęła uchwałę w
sprawie okręgów wyborczych, w której dokonano podziału Gminy Rościszewo
na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu.
W 2013 roku  Rada Gminy  nadała nazwę nowej ulicy – ulica szkolna na której
nadane zostały numery porządkowe i dokonano meldunków.
Na ulicy Józefa Piłsudskiego w chwili tworzenia podziału na okręgi nikt nie był
zameldowany i dlatego nazwa ulicy została pominięta w opisie okręgów
wyborczych. Taka sama sytuacja jest z ulicą Tadeusza Kościuszki, która do dnia
dzisiejszego jest niezamieszkała. W opisie okręgu nr 8 błędnie wpisano nazwę
„Komorowa” zamiast prawidłowej nazwy „Komorowo”

Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 205/XXXVII/14 w sprawie zmiany opisu okręgów wyborczych została
podjęta jednogłośnie.

Do pkt.11

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr 206/XXXVII/14 w sprawie zmiany opisu obwodów głosowania,
została podjęta jednogłośnie.

Do pkt.12

W punkcie tym głos zabrała pani sekretarz ,która poinformowała , że do
Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo w sprawie uchwalenie przez radę
regulaminu korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie
gminy, pociąga to za sobą konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno
uczestnikom rozgrywek jak i publiczności.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie,



Uchwała nr 207/XXXVII/14 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z
boiska gminnego w Łukomiu gm. Rościszewo , została podjęta jednogłośnie .

Do pkt.13
Nie było wniosków i zapytań.

Do pkt.14

W sprawach różnych głos zabrał Przewodniczący komisji rolnictwa , który
powiedział; jeśli chodzi zakup żwiru z funduszu sołeckiego komisja rolnictwa nie
będzie ingerować w ustalenia wioskowe, każda wieś sama niech zadecyduje o
zakupie żwiru.
Pan Pawłowski zaproponował by ustalić w Urzędzie Gminy kolejność robót na
drogach.
Pan Ryszard Melibruda zwraca się z prośbą by w okresie letnim przez
miejscowość Stopin przejeżdżał PKS bo ludzie nie mają połączenia .
Pan Miształ odpowiedział , że monitorował w tej sprawie ale jeżeli jest mało
osób nie ma takiej możliwości.
Głos zabrał pan Piotrowski , który powiedział , zbliża się okres letni i nieczystości
z wysypiska śmieci porozrzucane są po naszych polach i lasach , zwracamy się
do wójta o interwencję w tej sprawie.
Rozwiązania dobrego nie ma , wystarczy postawić jakieś wysokie ogrodzenie.
Wójt poinformowało o plakatach jakie są wywieszane na terenie gminy w
sprawie sprzeciwu budowy chlewni w Puszczy.
Szanowni Państwo to jest okres przedwyborczy my mamy podjętą uchwałę w
sprawie studium zagospodarowania przestrzennego, ja się odniosę do Eko –
Puszczy bo mi się zarzuca , że ja mogę nie wydać decyzji.
W świetle obowiązujących przepisów choćby cała gmina protestowała to ja nie
mogę wstrzymać procedury.
Wójt dodał u nas jest teren rolniczy nie ma działek rekreacyjnych.
Pan Piotrowski powiedział mieszkamy na wsi i co wszyscy są przeciw budowie
chlewni.
Pan Dziurlikowski – ja nie podniosę ręki by zabronić budowy chlewni, bo
ekolodzy są przeciwni wszystkiemu , budowie chlewni , kurników , za głośno
pracują maszyny itp.
Pan Karwowski powiedział jedna osoba nie może decydować o budowie w całej
gminie.
Następnie pan Dziurlikowski odczytał  podanie pana Zbigniewa Mazurowskiego
w sprawie wsparcia  finansowego na naprawę budynku , który ucierpiał podczas
huraganu.



Za udzieleniem pomocy opowiedziało się 14 radnych wszyscy obecni na sesji.
(podanie zostanie przekazane do GOPS w celu dalszego załatwienia sprawy.
Została również poruszona sprawa psów w miejscowości Polik, zaproponowano
by zgłosić do lekarza powiatowego czy posiadają szczepienia.
Więcej spraw nie poruszano .


