
Protokół nr XXXVII/2018 
z Sesji rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku. 
 
 Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący 
Rady pan Witold Dziurlikowski.  
Przywitał radnych , sołtysów oraz zaproszonych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, na  stan 15 
radnych obecnych było 12, dwie osoby nieobecne usprawiedliwione, jedna 
osoba pani  Agnieszka Pypczyńska  w dniu dzisiejszym podczas posiedzenia 
komisji złożyła rezygnację z mandatu radnej. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.40 
 

Do pkt.2 
Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący Rady wystąpił z 
wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad pkt.5 „Podjęcie uchwały w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Rościszewo.” 
Radni przyjęli wniosek o wykreślenie punktu 5 w brzmieniu jw. 
Następnie przedstawił porządek obrad. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzeni ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 05 lutego 2018r. 
4. Sprawozdanie z między-sesyjnej pracy Wójta Gminy. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rościszewo na okręgi wyborcze. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  
    położonej w miejscowości Łukomie gm. Rościszewo działka nr 198/2. 
7. Przedstawienie przez urbanistę aktualnych warunków przystąpienia  gminy 
     do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. 
8. Informacja przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat nowych 
    warunków składania wniosków obszarowych (drogą elektroniczną) 
9. Wnioski i zapytania radnych. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
Przewodniczący Rady poinformował , że przeczytał protokół i nie wniósł uwag, 
następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
Protokół nr XXXVI z dnia 05 lutego 2018 został przyjęty bez czytania i znajduje 
się do wglądu w sekretariacie UG. 



 
Do pkt.4 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który przedstawił zarządzenia podjęte 
w 2018 roku. 
Zarządzenie nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego 
sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Rościszewie. 
 
Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. 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 samorządu 
Gminy w 2018 roku przez organizację pozarządowe i inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego.   
 
Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia 
nieruchomości położonej w miejscowości Kuski. 
 
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia 
terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas 
pierwszych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz 
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Rościszewo. 
 
Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 05 lutego 2018 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.”Przebudowa drogi gminnej w m. 
Śniedzanowo. 
Pan Wójt poinformował , że w budżecie gminy mamy ponad 2 miliony nadwyżki 
budżetowej, z której 1milion planujemy przeznaczyć na drogi, również zapisany 
w budżecie deficyt w wysokości 500 tysięcy złotych  zostanie pokryty z tej 
nadwyżki ze względu na to by nie zaciągać kredytów. 
Przewidujemy remont następujących dróg; 
Śniedzanowo, Polik-Kownatka, Nowe- Rościszewo (jeśli zostanie 
zakwalifikowana), Zamość, Rzeszotary-Gortaty, Babiec Rżały, Babiec Piaseczny 
(chodniki), Pianki. 
Drogi powiatowe;  



Most w  Puszczy, Rzeszotary – Chwały –Kosemin, Stara Wieś. 
Planowane jest  również pokrycie dachu w Domu Nauczyciela w Łukomiu, 
przebudowa remizy w Poliku, budowa parkingu przy kościele parafialnym w 
Rościszewie. To są zadania , które będziemy chcieli zrealizować. 
 

Do pkt.5 
W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy na 
okręgi wyborcze, głos zabrała sekretarz gminy, która powiedziała; zgodnie z 
wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej jeżeli dotychczasowy podział gminy 
na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, rada może 
podjąć uchwałę określając takie same granice okręgów wyborczych jakie 
obowiązywały dotychczas. W związku z powyższym podział na okręgi wyborcze 
zawiera dotychczasowy podział w który zaktualizowano jedynie dane dotyczące 
liczby mieszkańców. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 203/XXXVII/2018 w sprawie podziału Gminy Rościszewo na okręgi 
wyborcze została podjęta jednogłośnie,  za- 12, przeciw – nikt , wstrzymało się 
– nikt. 
 

Do pkt.6 
W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży działki. 
Przewodniczący Rady poinformował , że działka stanowiąca własność gminy  
przeznaczona jest do sprzedaży po uprzedniej wycenie przez rzeczoznawcę, 
działka ta położona jest w miejscowości Łukomie gm. Rościszewo oznaczona w 
ewidencji gruntów jako działka nr 198/2 o powierzchni 0,3500 ha. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 204/XXXVII/2018 w sprawie sprzedaży  nieruchomości 
niezabudowanej położonej w miejscowości Łukomie gm. Rościszewo działka 
 numer ewidencyjny 198/2 została  podjęta jednogłośnie, za - 11, 
wstrzymało się – 1, przeciw –nikt. 
 

Do pkt.7 
Głos zabrał Przewodniczący Rady , który przypomniał , że na ostatniej sesji 
sołtys wsi Babiec Więczanki             złożyła wniosek o przystąpienie do planu 
zagospodarowania przestrzennego. Na sesję została zaproszona urbanistka, 
która przedstawiła warunki przystąpienia gminy do opracowania planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rościszewo. Pani urbanistka  
wcześniej współpracowała z gminą przy sporządzaniu studium uwarunkowań 



zagospodarowania przestrzennego pod wiatraki, które ze względu na zmiany 
przepisów nie zostały ukończone. 
Zdaniem urbanistki najlepszym rozwiązaniem byłoby dokończenie studium z 
wyszczególnieniem obszarów w których mieszkańcy gminy nie zgadzają się na 
budowę kurników czy chlewni. 
Urbanistka zasugerowała wyznaczenie terenów w których zostaną zablokowane 
uciążliwe inwestycje i dopiero przystąpienie do sporządzenia projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego. Tworzenie planu to także czas na składanie  
wniosków i uwag przez mieszkańców gminy. 
Temat ten będzie jeszcze omawiany na posiedzeniach komisji dopiero na 
następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały o przystąpieniu do 
opracowania planu przestrzennego zagospodarowania. 
Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział; dużo gruntów z terenu naszej gminy 
wykupili przedsiębiorcy z innych gmin, którzy prowadzą działalność opartą na 
fermach drobiowych i chlewniach, zaproponował podział gminy na okręgi ze 
wskazaniem gdzie będzie można budować tego typu inwestycje a jednocześnie 
nie blokować rozwoju gospodarstw rodzimych. 
Powiedział również , że gmina zamknie rok nadwyżką budżetową w kwocie 2 
milionów złotych z czego 1 milion planujemy przeznaczyć na budowę  dróg. 
Głos zabrał pan                , który zaproponował by doprowadzić do debaty 
społecznej i się poważnie zastanowić nad ochroną przyrody. 
 

Do pkt.8  
W punkcie tym głos zabrał pan Marek Sereczyński z Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, który przedstawił warunki składania wniosków obszarowych przez 
rolników drogą elektroniczną. 
 

Do pkt.9 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.10 
W sprawach różnych głos zabierali: 
Pan                 zapytał o wykonanie drogi w kierunku Kownatki, nawet gdyby 
wieś przeznaczyła cały fundusz sołecki to i tak nie jest w stanie wykonać tej 
drogi. 
Pan Przewodniczący odpowiedział , że jeśli droga nie będzie przejezdna wtedy 
będziemy myśleć, dodał , że  wieś ma połączenie z droga powiatową i wyjazd w 
każdym kierunku. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 
XXXVII Sesji Rady Gminy. 


