
Protokół nr XXV/13 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 15 maja 2013 roku 
 

 Obrady XXV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Sesje rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.35 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 13  dwie osoby nieobecne 
usprawiedliwione. 
Obecność radnych, sołtysów i zaproszonych gości przedstawiają  załączone do 
protokołu listy obecności. 
 
Przebieg posiedzenia. 
 

Do pkt.1 
 

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

Do pkt.2 
 

Porządek obrad : 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 05.04.2013r. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    na lata 2013-2018. 
5.Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę  Budżetową nr 119/XXI/12 
   z dnia 28.12.2012r. na rok 2013.  
6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  
    Rościszewo. 
7.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz upoważnienia Wójta 
   Gminy Rościszewo do podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części gruntu z nieruchomości  
    zabudowanej po byłej szkole i bibliotece w Łukomiu. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu  
    utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
      Świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 



   właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  
   uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  
    odpadami komunalnymi 
11.Wnioski i zapytania radnych. 
12.Sprawy różne. 
13.Zakończenie obrad. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
Protokół XXIV Sesji Rady Gminy Rościszewo był wyłożony do wglądu w biurze 
Rady. 
Przewodniczący zapoznał się z treścią protokołu i nie wniósł uwag. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
Protokół  został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy pani Agnieszka Przybułkowska , 
która omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2018, 
oraz zmiany w budżecie gminy na 2013 rok. 
Następnie Przewodniczący Rady pan Witold Dziurlikowski odczytał treść 
uchwały i poddał ją pod glosowanie. 
Uchwała nr 143/XXV/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2013 – 2018 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zamian w budżecie 
gminy na 2013 rok. 
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 28.12.2012 r. na 
rok 2013 została przyjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadanie nazwy 
ulicy w miejscowości Rościszewo. 
Głos zabrał Przewodniczący  Rady  który powiedział, chcę zaproponować  by 
zamiast nazwy ulicy „Szkolna” nadać nazwę  „Pstrągowskiego” był to oficer 
zamordowany  w Katyniu. Pan Przewodniczący powiedział  ,że będąc na 



spotkaniu poświęconemu czci zamordowanego, obiecał rodzinie , że jeśli rada 
będzie nadawała nazwę ulicy upamiętni pamięć zmarłego oficera poprzez 
nadanie nazwy ulicy jego nazwiskiem. 
Wójt powiedział , że jego zdaniem lepiej byłoby upamiętnić pamięć zmarłego 
oficera poprzez wmurowanie kamienia z tablicą np. na nowo powstałym placu 
zabaw. 
Radni poparli propozycję Wójta. 
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 145/XXV/13 w sprawie nadania nazwy ulicy „Szkolna” w 
miejscowości Rościszewo została podjęta jednogłośnie . 
 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym głos zabrała pani sekretarz gminy , która omówiła uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia projektu systemowego Gminy Rościszewo 
pt.”Indywidualizacja  z Gminą Rościszewo opracowany w ramach działania 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty.” 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie . 
Uchwała nr 146/XXV/13 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz upoważnienia 
Wójta Gminy Rościszewo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
została podjęta jednogłośnie.  
 

Do pkt.8 
 

W punkcie tym głos zabrał pan Woźniak , który omówił uchwałę w sprawie 
sprzedaży działki budowlanej w Łukomiu. 
Pan Woźniak powiedział , że przeznacza się do sprzedaży część działki 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencji 206 po uprzednim 
wydzieleniu geodezyjnym chodzi o wąski pasek, który chcemy sprzedać jako 
działkę budowlaną. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 147/XXV/13 w sprawie sprzedaży części gruntu z nieruchomości 
zabudowanej po byłej szkole i bibliotece w Łukomiu. Została podjęta 
jednogłośnie. 
Następna sprawa jaką omówił pan Stanisław Woźniak to podanie pani Chodor 
w sprawie sprzedaży gruntu przylegającego do dworku w Łukomiu, 
dzierżawionego przez nią od gminy.  



Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział – po komisji na której rozmawialiśmy 
o sprzedaży działki przyszedł do gminy  pan Pijankowski z pretensjami do rady 
po co sprzedajemy działkę i drogę pani Chodor. 
Pan Badaczewski też ze mną rozmawiał w tej sprawie. 
Pan Wójt powiedział , że żadne decyzje jeszcze nie zapadły ale konserwator 
zabytków na pewno nie wyrazi zgody by dzielić te działki. 
Jeśli chodzi o zakup tej starej szkoły to proponuję by sprzedać to za symboliczną 
złotówkę a na działkę przedłużyć umowę dzierżawy. 
Pan Banach powiedział , że pani Chodor chciała kupić  działkę by na niej 
postawić tą kupiona starą szkołę a na dzierżawionych gruntach ta pani nic nie 
zrobi. 
Jeśli chodzi o sprzedaż budynku po dawnej szkole w Poliku , odbył się przetarg 
ale za kwotę 150.000zł.  nie znalazł się nabywca. 
Radni zdecydowali jednogłośnie by obniżyć kwotę do 95.000zł i ponownie 
ogłosić przetarg na szkołę w Poliku. 
 
 Pan Woźniak poinformował , że została wydzielona działka po byłym Urzędzie 
Gminy w Rościszewie jest to działka nr 342/1 o pow. 0,1684 ha zabudowana 
budynkiem mieszkalnym drewnianym oraz budynkiem gospodarczym. 
Wycena nieruchomości w celu sprzedaży w drodze przetargu wynosi 133.300zł. 
Radni zdecydowali by na taką kwotę ogłosić przetarg. 
 
Zostały również wycenione : 
  
 Nieruchomość gruntowa, położona na terenie wsi Babiec Więczanki, działka nr 
112 o powierzchni 0,45 ha została wyceniona na kwotę 5.400 zł. 
Rada Gminy zdecydowała by podnieść cenę działki na kwotę 10.000 zł. i na taka 
kwotę ogłosić przetarg. 
 
Nieruchomość gruntowa rolna położona na terenie wsi Rzeszotary-Zawady , 
działka numer 344/1 o powierzchni 0,13 ha została wyceniona na kwotę 
1.260zł.  
Radni zdecydowali by nie podnosić ceny zgłoszonej do przetargu. 
 

Do pkt.9 
 

Głos zabrała pani Monika Bruze , która omówiła zmiany w uchwale. 
Wprowadzenie zmian w przedmiotowej uchwale wynika ze zmian w organizacji 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Rościszewo. Zmiany podyktowane są rezygnacją z mobilnych punktów 



selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zastąpieniem ich punktami 
stacjonarnymi. Sytuacja taka podyktowana jest różnicą w kwestiach 
ekonomicznych i finansowych prowadzenia tego rodzaju punktów. 
Ponadto wprowadzenie zmian wynika z przejęciem przez Gminę Rościszewo od 
właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
lub worki do zbierania odpadów oraz utrzymania tych pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym oraz porządkowym, jako 
element usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców 
oraz zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w tym odpadów zielonych. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 148/XXV/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rościszewo  
Została podjęta  jednogłośnie , głosowało 13 radnych. 
 

Do pkt.10 
Głos zabrała pani Monika Bruze , która powiedziała; 
Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , na radzie gminy spoczywa  
obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 
szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę. 
Konieczność zmiany przedmiotowej uchwały wynika ze zmiany organizacji 
odbioru niektórych frakcji odpadów  komunalnych oraz organizacją 
stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy 
Rościszewo. 
Zakres usług świadczonych przez gminę ulega zmianie w związku z przejęciem 
od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w 
pojemniki. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania uchwały do 
zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Rościszewo w 
celu zachowania jednolitości prawa miejscowego obowiązującego na obszarze 
gminy. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 149/XXV/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych , w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  została przyjęta jednogłośnie . 
 



Do pkt.11 
Nie było wniosków i zapytań 

Do pkt.12 
W sprawach różnych jako pierwszy glos zabrał pan Badaczewski, który zapytał; 
 
1. Czy rusza się coś do przodu jeśli chodzi o oświetlenie uliczne w Stopinie i w  
Babcu Piasecznym. 
Pan Wójt odpowiedział , że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi. 
 
2. W związku z oddaniem do użytku Sali gimnastycznej w Łukomiu może 
udałoby się stworzyć filię gimnazjum w Łukomiu by tych dzieci nie przewozić  
do szkoły do Rościszewa. 
Pan Wójt odpowiedział; ten temat był poruszany na spotkaniu przedwyborczym  
w remizie w Łukomiu. 
Na dzień dzisiejszy nie mówię nie ten temat musimy poddać analizie jak to by 
się przedkładało na finansowanie gminy. Ja zlecę to komórce oświatowej by to 
przeanalizowali i wtedy będziemy  mogli powrócić  do tematu. 
Pan Dziurlikowski powiedział, jeśli mielibyśmy tworzyć po trzy klasy to lepiej 
stworzyć w Łukomiu.  
Wójt powiedział –traktujemy to jako temat do dyskusji. 
Głos zabrał Przewodniczący Rady , który powiedział ,że na ostatniej komisji 
mieszkańcy wsi Rzeszotary –Stara Wieś złożyli podanie o wstrzymanie budowy 
chlewni, rozmawiałem na ten temat z mecenasem i jeśli jest wszystko robione  
zgodnie z prawem w wójt nie może zakazać tej budowy. 
Więcej spraw na sesji nie poruszano. 
 


