
Protokół nr XXXV/14 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu  21 lutego 2014 roku. 
 

 Obrady XXXV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan 
Witold Dziurlikowski.  
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.30. 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 15. 
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności. 
 

Do pkt.1 
 

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

Do pkt.2  
W  punkcie tym Przewodniczący Rady prosi o dopisanie do porządku obrad po 
punkcie 6 ,punku „ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz 
upoważnienia Wójta Gminy Rościszewo do podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu”. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie dopisanie punktu. 
Za dopisaniem punktu głosowało – 15 radnych. 

 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 31.01.2014r. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo  na lata 2014 -2023. 
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 182/XXXIII/13 z dnia 
    30.12.2013r. na rok 2014. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
    Finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
    Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na  
     Realizację inwestycji pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
     na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i 
     wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” 
7.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz upoważnienia 
    Wójta Gminy Rościszewo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 
8.Wnioski i zapytania radnych. 
9.Sprawy różne. 



10.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 głos zabrała pani  Agnieszka Przybułkowska  - skarbnik gminy, 
która omówiła  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020, 
oraz zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. 
Następnie głos zabrał wójt gminy który powiedział, gmina planuje zaciągnąć 
pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowych pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej. 
Gmina podpisała w dniu 16 listopada 2012 roku umowę w ramach działania: 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na  
Lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na podstawie 
której przyznano pomoc finansową na w/w zadanie inwestycyjne w kwocie  
2.403 950,00zł, jednak kwota ta została zmieniona Aneksem nr 1 do umowy na 
kwotę 1 155 518,00 zł. 
Pan Wójt dodał , że w budżecie jest zapisany deficyt i będziemy musieli go 
pokryć kredytem , ale również nasz majątek wzrósł. Na koniec roku nastąpi 
wzrost majątku ponad 3 miliony zł. a całość majątku wynosi 35 milionów zł. 
Teraz musimy myśleć  o środkach UE na lata 2014 – 2020 musimy opracować 
dokument Strategii Rozwoju Lokalnego. 
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 194/XXXV/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2014-2023 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 195/XXXV/14 zmieniająca uchwałę Budżetową nr 182/XXXIII/13 z 
dnia 30.12.2013r. na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 



Projekt uchwały  przedstawił wójt gminy przy omawianiu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 196/XXXV/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację 
inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków” została podjęta jednogłośnie , głosowało 
15 radnych. 
 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym głos zabrała pani sekretarz gminy , która omówiła  projekt 
uchwały. 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs na 
projekty w ramach Priorytetu  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach” Wyrównywanie szans  edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie  różnic  w jakości usług edukacyjnych . 
Gmina złożyła w 2012 roku w ramach powyższego konkursu wniosek o 
dofinansowanie projektu. 
Wniosek ten nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej lecz po 
złożeniu odwołania i przeprowadzonych negocjacjach został zakwalifikowany 
do dofinansowania. 
Będziemy wnioskować o zmianę realizacji projektu. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.  
Uchwała  nr 197/XXXV/14 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz upoważnienia 
Wójta Gminy Rościszewo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.8 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.9 
 

W sprawach różnych Przewodniczący odczytał pismo Komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej w Sierpcu , który zwraca się o dofinansowanie zakupu 
samochodu rozpoznawczo- ratowniczego. 



Wójt przypomniał , że gmina swego czasu też otrzymała wsparcie. 
Pan Wójt zaproponował , by przeznaczyć 5000 zł. na zakup samochodu. 
Radni  przegłosowali propozycję wszyscy jednogłośnie są za przedstawioną 
propozycją przez wójta. 
Wójt poinformował , że odśnieżanie kosztowało gminę 48.000 zł. 
Jeśli chodzi o sprzedaż budynku po starej gminie przetarg został unieważniony 
ze względu na błąd pracownika. 
Pan Bartoszewski zaprosił radnych na debatę społeczną Policji. 
Pan Wójt poinformował , o zakupie żwiru na drogi prosi o powołanie komisji do 
przetargu radni zdecydowali by powołać komisję rolnictwa. 
Więcej spraw nie poruszano. 
 
 
 

 
 


