
Protokół nr XXIX/13 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 13 września 2013 roku. 
 

 Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 10.16 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 15. 
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.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 19.07.2013r. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2013-2021. 
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12  
    z dnia 28.12.2012r. na rok 2013. 
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I  półrocze 2013 roku. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej  
    nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody 
    na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
     dzierżawy. 
8.Wnioski i zapytania radnych. 
9.Sprawy różne. 
10.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 
 
 



Do pkt.3 
 

Protokół XXVIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w okresie między 
sesjami. Przewodniczący Rady zapoznał się z treścią protokołu i nie wniósł 
uwag, następnie poddał pod głosowanie przyjecie protokołu. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy , która omówiła  projekt uchwały w 
sprawie   zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 
2013-2021. 
Przewodniczący  odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 160/XXIX/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2013-2021 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 161/XXIX/13 zmieniająca uchwałę  Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 
28.12.2012 r. na rok 2013 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr Pł.323.2013 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wyrażająca opinię o 
przedłożonej przez Wójta Gminy w Rościszewie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 
Następnie pani Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła informację o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2013r. 
 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 162/XXIX/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
gminnej nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
została podjęta jednogłośnie. 



Do pkt.8 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.9 
 

Głos zabrał Wójt Gminy , który poinformował , że zlecił opracowanie 
dokumentacji na studnie głębinową w Łukomiu i Rościszewie. 
Jeśli chodzi o przetarg na Szkołę Podstawową w Poliku. 
Wycena tego budynku wraz z gruntem wynosiła 49.000 zł. 
Radni zaproponowali by podnieść tę kwotę na sumę 150.000, odbył się przetarg 
nie było nabywcy. 
Następnie kwota została obniżona do 95.000 zł ogłoszono przetarg, który został 
unieważniony z powodu lokatorów tam mieszkających. 
Zdecydowaliśmy by w ramach robót publicznych pomóc w wyremontowaniu 
budynku mieszkalnego w Kownatce, by rodzina Kołodziejskich ,która obecnie 
mieszka w szkole mogła się wyprowadzić. 
Jeśli chodzi o ustalenie ceny budynku po szkole niech mieszkańcy wsi Polik 
wypowiedzą się w tej kwestii  i zaproponują jakąś kwotę. 
Pan Wójt poinformował , że pani Michalska  zdecydowała się na mieszkanie w 
Łukomiu i zdecydowaliśmy się na wykonanie dachu  oraz rynny-   koszt około 20 
tysięcy zł, następne pokrycie dachu na budynku w Starej Wsi koszt około 30 
tysięcy zł. 
Na sesję zostały poproszone przedstawicielki firmy WORTEX ,  które 
przedstawiły pismo w sprawie  niezgodnego z prawem opublikowania 
dokumentacji pn” Budowa Farmy Wiatrowej Rościszewo 1 i Rościszewo 2 
Pan Wójt zapytał jeśli chodzi o powielanie ja rozumnie, ale jeśli ktoś będzie 
chciał się zapoznać z treścią z mieszkańców ja sobie  nie wyobrażam , żeby nie 
było możliwości  zapoznania się z raportem. 
Przedstawicielki firmy Wortex powiedziały , że raport , który został złożony w 
Urzędzie  może być do wglądu na miejscu , dodały , że ich firma wszystko robi 
zgodnie z prawem i tego samego oczekują od naszego urzędu. 
 
Więcej spraw nie poruszano. 
 

 
 


