
Protokół nr XXXII/13 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku. 
 

 Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 9.45 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 11. 
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności. 
 

Do pkt.1 
 

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

Do pkt.2 
 

W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2013-2023. 
4.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia  
    28.12.2012r. na rok 2013. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz upoważnienia  
    Wójta Gminy Rościszewo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 
6.Wnioski i zapytania radnych. 
7.Sprawy różne. 
8.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Agnieszka Przybułkowska  - Skarbnik Gminy , 
która omówiła  projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013-2023. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała  nr 176/XXXII/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2013-2023 została podjęta jednogłośnie, glosowało 
11 radnych. 
 



Do pkt.4 
 

W punkcie tym pani skarbnik  omówiła zmiany w budżecie gminy na 2013 rok, 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr  177/XXXII/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z 
dnia 28.12.2012 r. na rok 2013 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Romana Hoffman - sekretarz gminy, która 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projekty pt.” Wysoka 
jakość usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Rościszewo” 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs na 
projekty systemowe. 
Gmina Rościszewo złożyła w ramach powyższego konkursu wniosek o 
dofinansowanie projektu pt.”Wysoka jakość usług na rzecz dzieci w wieku 
przedszkolnym „ Zgodnie z dokumentacją konkursową załącznikiem 
niezbędnym do podpisania umowy jest uchwała proszę zatem o podjęcie w/w 
uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr  178/XXXII/13 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz upoważnienia 
Wójta Gminy Rościszewo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział. 
Rozmawialiśmy wcześniej o zakupie maszyny używanej, ale jak pojechaliśmy 
oglądać to już na miejscu rozważaliśmy zakup maszyny nowej. 
Wczoraj odbył się przetarg oferta wpłynęła na kwotę284 tysiące zł. (brutto)ale 
żeby wykorzystać tą maszynę powinniśmy zakupić pług  i przeznaczamy na 
zakup tej maszyny 300 tysięcy zł. 
Wójt poinformował również , że mamy umorzenie pożyczki  w kwocie 500.160zł 
z zadania „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Rościszewo gm. Rościszewo. 
Więcej spraw nie poruszano. 


