
Protokół nr XXXVIII/14 
Z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

Odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 roku 
 

 Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan 
Witold Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.00 a zakończono o godzinie  9.40 
Obecność radnych , sołtysów oraz zaproszonych gości, przedstawiają listy 
obecności załączone do protokółu. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 

Do pkt.1 
 

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

Do pkt.3 
 

Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący Rady prosi o 
wyłączenie z obrad punktu 8 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Rościszewo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni 
Wiatrowych oraz dla terenów w miejscowościach Borowo, Lipniki, Nowe 
Rościszewo, Puszcza, Rościszewo,  Rzeszotary Stara-Wieś , Stopin, Topiąca, 
Września, ze względu na zbyt krótki czas przygotowania załączników do 
projektu uchwały . 
Za wykreśleniem punktu głosowało 13 radnych. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji: 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 31.03.2014r. 
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 nr 182/XXXIII/13 z dnia 30.12.2013r.  
    na rok 2014. 
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 204/XXXVII/14 z dnia 31.03.2014r. 
    w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
    zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2014r. 
8.Wnioski i zapytania radnych. 



9.Sprawy różne. 
10.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

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 przedstawił zarządzenia podjęte po ostatniej sesji. 
Zarządzenie nr 13/14 z dnia 08.04.2014r. w sprawie przekazania sprawozdania 
finansowego Gminy Rościszewo za 2013r. 
 
Zarządzenie nr 14/14 z dnia  08.04.2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na  
-przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w 
miejscowości Rzeszotary-Gortaty odcinek od km 1+760 do km 2+060, 
-przebudowa drogi  wewnętrznej w miejscowości Zamość. 
-przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Zamość 
-przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Polik 
-przebudowa drogi gminnej Lipniki – Polik. 
 
Zarządzenie nr 15/14 z dnia 24.04.2014 w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Polik, 
Łukomie, Rzeszotary-Zawady, Rościszewo w dniu 09.05.2014r. 
 
Zarządzenie nr 16/14 z dnia 24.04.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2014-2023. 
 
Zarządzenie nr 17/14 z dnia 24.04.2014r.  zmieniające Uchwałę Budżetową nr 
182/XXXIII/13 z dnia 30.12.2013r. na rok 2014. 
 
Zarządzenie nr 18/14 z dnia  24.04.2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na 
dostawę zabawek , pomocy dydaktycznych oraz sprzętu RTV i AGD do szkół 
podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Rościszewo. 
 
Pan Wójt poinformował , że w dniu dzisiejszym odbędzie się przetarg na drogi. 



Mamy jeszcze do sprzedaży budynek po szkole w Poliku, po dawnym Urzędzie 
Gminy oraz działkę w Zawadach. 
Jeśli chodzi o przetarg na zakup pomocy dydaktycznych  otrzymaliśmy z 
projektu 180 tysięcy złotych. 
Prace nadal trwają na budowie Domu Kultury, drugą dużą inwestycją jest 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Jeżeli chodzi o remont dróg został już uruchomiony fundusz sołecki , niektóre 
wsie już rozpoczęły remonty dróg. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy , która omówiła zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 208/XXXVIII/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2014-2023 została podjęta jednogłośnie. 
 
 

Do pkt.6 
 

Pani Skarbnik omówiła  zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 209/XXXVIII/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 182/XXXIII/13 z 
dnia 30 grudnia 2013r. na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.7 
 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwał nr 210/XXXVIII/14  zmieniająca Uchwałę nr 204/XXXVII z dnia 31 marca 
2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2014 
roku została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.8 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.9 
 

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu. 
Więcej spraw nie poruszano, zamknięto obrady Sesji Rady Gminy. 



 
 
 

 
     

 


