
Protokół nr XXVII/13 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 26 czerwca 2013 roku 
 

 Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Rościszewo otworzył Przewodniczący 
Rady pan Witold Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.00 a zakończono o godzinie  10.53 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 15. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 
Ponadto udział wzięli: 
1.Wójt Gminy    pan Jan Sugajski 
2.Skarbnik Gminy   pani Agnieszka Przybułkowska 
 

Do pkt.1 
 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 

Do pkt.2 
 

W punkcie tym Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2013 r. 
4.Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
    Gminy Rościszewo 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 określenia zasad udzielania dotacji celowej 
    Spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania. 
7.Wniosi i zapytania radnych. 
8.Sprawy różne. 
9.Zakończenie obrad.  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
Protokół XXVI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze Rady w 
okresie między sesjami. 



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 szczegółowo omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2018 oraz zmiany w budżecie gminy na 2013 rok. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 154/XXVII/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2013-2018 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy  i poddał ja pod glosowanie. 
Uchwała nr 155/XXVII/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 
28.12.2012r. na rok 2013 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
 

W punkcie tym Przewodniczący odczytał stanowisko Regionalnej Izby 
Obrachunkowej , która uchyliła uchwałę 138/XXIII/13 z dnia 21.03.2013. 
Następnie odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwał nr 156/XXVII/13 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 
spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Do pkt.7 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.8 
 

W punkcie tym Przewodniczący odczytał pismo z Komendy Powiatowej Policji w 
Sierpcu w sprawie przekazania środków finansowych na uruchomienie prac 
inwestycyjnych związanych z budową nowej Komendy Policji w Sierpcu. 



Pan Wójt poinformował , że miasto Sierpc przekazuje działkę budowlaną 
natomiast poszczególne gminy zadeklarowały kwotę po 2.500 zł. 
I w stosownym czasie te pieniądze zostaną przekazane. 
Następne podanie wpłynęło od pana Gutkowskiego z Łukomia , któremu 
wichura uszkodziła dom. 
Przewodniczący powiedział , że przekazaliśmy temu Panu kwotę 3000 złotych i 
te pieniądze nie poszły na marne. 
Radni zdecydowali by przekazać kwotę 2000 złotych  na zakup blachy. 
(podanie przekazano do GOPS w celu zgodnego z prawem przekazania 
pieniędzy) 
Następnie omówiono sprawę przetargu na sprzedaż szkoły w Poliku. 
Ponieważ w tym budynku nadal zamieszkuje rodzina państwa Kołodziejskich 
jesteśmy zmuszeni odwołać przetarg na sprzedaż szkoły, jeśli rodzina ta 
wyprowadzi się wrócimy do tematu sprzedaży szkoły. 
Radni jednogłośnie przegłosowali sprawę odwołania przetargu. 
Więcej spraw nie poruszano. 
 
 
  


