
Protokół nr XXVIII/13 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 19 lipca 2013 roku 
 

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 10.43 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 14, jedna osoba nieobecna 
usprawiedliwiona. 
Obecność radnych przedstawiają załączona do protokołu lista obecności. 
 
Przebieg posiedzenia. 
 

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.Przyjecie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2013 roku. 
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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
    bankowego. 
7.Wnioski i zapytania radnych. 
8.Sprawy różne. 
9.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
 

Protokół  XXVII 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 skarbnik gminy  szczegółowo omówiła zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 . 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 157/XXVIII/13 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2013-2021 została podjęta jednogłośnie, glosowało 
14 radnych. 
 

Do pkt. 5 
 

W punkcie tym skarbnik gminy omówiła zmiany w budżecie gminy na 2013 rok. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 158/XXVIII/13 zmieniająca uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z 
dnia 28.12.2012r. na rok 2013 został podjęta jednogłośnie, głosowało 14 
radnych. 
 

Do pkt.6 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu. 
Głos zabrał wójt gminy , który powiedział: zawsze był zaciągany kredyt na 
koniec roku ale z uwagi na to , że mamy dużo rozpoczętych inwestycji i musimy 
zapłacić inwestorom, zasadnym będzie podjęcie tej uchwały. 
W tym roku spłacimy 1.350.000 zł  czyli zadłużenie gminy podskoczy o 3%. 
Żeby zadłużenie utrzymało się na tym poziomie spłata kredytu  wydłuży się do  
2021 roku bo mamy już zobowiązania i nie możemy przekroczyć tego progu. 
Jeżeli chodzi o zwiększenie kosztów to boisko w Łukomiu zostało powiększone 
o bieżnie i musimy dopłacić 8 tysięcy złotych. 
Jeśli chodzi o zadłużenie nasz gmina jest bezpieczna. 
Pani skarbnik omówiła uchwałę, następnie Przewodniczący odczytał treść 
uchwały i poddał ja pod głosowanie . 
Uchwała nr 159/XXVIII/13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 
 
 



Do pkt.7 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.8 
 

W punkcie tym wójt odczytał pismo pani Grażyny Michalskiej o przydzielenie  
lokalu socjalnego. 
Ta pani była poproszona do Urzędu przedstawiła nam swoją trudną sytuację, i 
my zaproponowaliśmy jej lokal w Starej Wsi oraz lokal w Łukomiu , wykazaliśmy 
maksimum dobrej woli. 
Jej dziecko objęte jest nauczaniem indywidualnym, nauczyciel  dojeżdża na 
miejsce.  
W tej sytuacji możemy tylko udzielić odpowiedzi na pismo , że gmina nie 
dysponuje lokalem według oczekiwań tej Pani. 
Więcej spraw nie poruszano. 
 
 
 

 


