
Protokół nr XXIV/13 
Z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 5 kwietnia 2013 roku. 
 

 Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie  12.15 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 14 , jedna osoba nieobecna 
usprawiedliwiona. 
Obecność radnych przedstawia lista obecności załączona do protokółu. 
Przebieg posiedzenia. 
 

Do pkt. 1 
 

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

Do pkt.2 
 

W punkcie tym przedstawił porządek obrad. 
 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 
   28.12.2012 r. na rok 2013. 
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 
   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
   przez właścicieli nieruchomości. 
5.Wnioski i zapytania radnych. 
6.Sprawy różne. 
7.Zakończenie obrad. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy pani Agnieszka Przybułkowska , 
która przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2013 rok. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie , 



Uchwała nr 141/XXIV/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 
28.12.2012r. na rok 2013 została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Monika Bruze, która omówiła zmiany jakie 
zostały wprowadzone  do uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 142/XXIV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.6 
 

Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział – jest na ukończeniu kanalizacja ,w 
dwóch przypadkach wyraziłem zgodę na umorzenie  zapłaty o 1000 złotych 
chodzi o posesje p. Marioli Wejchiland i Małgorzty Kucińskiej oraz dla pani 
Bogusławy Rzeszotarskiej. 
Wójt poinformował , że zostały wprowadzone zmiany jeśli chodzi o budowę Sali 
sportowej w Łukomiu zgodnie z zaleceniami strażaka . 
Według projektu zachodzą w 10 punktach między innymi  ( klatka schodowa 
Drzwi  przeciwpożarowe, klapa oddymienia, przeszklenie okien, zapewnienie 
dojazdu do kotłowni ) i te zmiany będą nas kosztować 63.000 zł. 
Pan Banach zapytał , kiedy ruszają przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Wójt poinformował , że podpisana jest umowa na rozbudowę remizy w 
Borowie. 
Więcej spraw nie poruszano. 
 

 
 


