
                                                                                                                                                                                                           
Protokół nr XXXVIII/2018 

z Sesji Rady Gminy Rościszewo 
odbytej w dniu 23 marca 2018 roku. 

 
 Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący 
Rady pan Witold Dziurlikowski. 
Przywitał radnych oraz pozostałych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, na stan 14 
radnych obecnych było 12 radnych, dwie osoby nieobecne. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.32. 
 

Do pkt.2 
 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 roku. 
4.Sprawozdanie z realizacji programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
   za rok 2017. 
5.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rościszewo z  
  organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. 
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 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski. 
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  
   Rościszewo  w 2018 roku. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rościszewo na obwody  
     głosowania. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  
     planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rościszewo. 



13.Wnioski i zapytania radnych. 
14.Sprawy różne. 
15.Zakończenie obrad. 
 

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

Do pkt.4 

W punkcie  tym głos zabrała pani Dorota Mariańska, która przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 
lata 2016-2020 za rok 2017 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu) 

Do pkt.5 

W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Czarnomska, która przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rościszewo z 
organizacjami Pożytku Publicznego za rok 2017. 

Do pkt.6 i 7 

W punkcie tym pani skarbnik gminy Agnieszka Przybułkowska  omówiła zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030, następnie omówiła 
zmiany w budżecie gminy na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i poddał ja pod głosowanie. 

Uchwała nr 205/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie , 
za podjęciem-12 radnych , wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  i 
poddał ja pod głosowanie. 

Uchwała nr 206/XXXVIII/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetowa nr 
187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku na rok 2018 została podjęta 
jednogłośnie. Za – 12, wstrzymało się – nikt, przeciw-nikt. 



Do kpt.8 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla gminy Załuski i poddał ja pod głosowanie. 

Uchwała nr 207/XXXVIII/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
gminy Załuski została podjęta jednogłośnie, za -  12 radnych , wstrzymało się – 
nikt, przeciw – nikt. 

 

Do pkt.9 

W punkcie tym Przewodniczący rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod 
głosowanie. 

Uchwała nr 208/XXXVIII/2018 zmieniająca uchwałę 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 -12 radnych, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 

Do pkt.10 
 W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi . 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 209/XXXVIII/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Rościszewo w 2018 roku została podjęta jednogłośnie. 
Za-12, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.11 
W punkcie tym głos zabrała pani sekretarz , która powiedziała przedstawiony 
Radzie projekt podziału gminy na stałe obwody głosowania zawiera 
dotychczasowy podział, w którym zaktualizowano jedynie dane dotyczące liczby 
mieszkańców w obwodach oraz nazwy siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 210/XXXVIII/2018 w sprawie podziału Gminy Rościszewo na 
obwody głosowania została podjęta jednogłośnie. 



Za -12 radnych, wstrzymało się – nikt, przeciw – nikt. 
 

Do pkt.12 
W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 211/XXXVIII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy 
Rościszewo została podjęta jednogłośnie. Za -11, wstrzymało się – 1,  
przeciw – nikt. 
 

Do pkt.13 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
Do pkt.14 

Jako pierwszy głos zabrał pan Skirzyński , który zapytał czy jest przewidywane 
utwardzenie drogi w miejscowości Kolonia-Łukomie-Nadolnik. 
Wójt odpowiedział, ze najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie projektu i 
wylanie asfaltu na dzień dzisiejszy postaramy się o przejezdność tej drogi. 
Pan Kowalczyk zgłasza potrzebę wykonanie drogi w kierunku pana                , 
wójt odpowiedział , że również zasadnym byłoby wykonanie projektu na drogę 
ale w tym roku tylko wysypiemy żwirem. 
 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział; Rada Gminy wyraziła 
zgodę by wykonać parking przy kościele parafialnym w Rościszewie. 
W związku z tym zostało podpisane z księdzem porozumienie w sprawie 
użyczenia gruntu na cele budowlane na okres 10 lat. 
Żeby wykonać parking należy jednorazowo zapłacić 10.000 zł opłaty za 
odrolnienie gruntu, a następnie przez kolejnych 10 lat oplata wynosiłaby 
4000zł. Pracownik naszego urzędu przeprowadził rozmowę z księdzem , który 
stwierdził, że nie jest w stanie uiścić w/w opłat. W związku z powyższym wójt 
zwrócił się do rady o zajęcie stanowiska w tej sprawie, czy gmina bierze na 
siebie te opłaty i robimy parking czy rezygnujemy z wykonania parkingu. 
Radni jednogłośnie zagłosowali by gmina pokryła wszystkie koszty związane z 
odrolnieniem tych gruntów. 
Przewodniczący odczytał wniosek od mieszkańców wsi Babiec Więczanki o 
wznowienie granic drogi. 
Pani Sekretarz poinformowała o składaniu oświadczeń majątkowych. 
Następnie glos zabrał pan            , który zapytał ; kto decyduje o zapraszaniu na 
sesję sołtysów. 



Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady, który powiedział; Sesje Rady Gminy 
są otwarte więc każdy może wziąć w nich udział bez zaproszenia. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


