
Protokół nr XXX/13 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 18 października 2013 roku. 
 

 Obrady XXX Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 11.30. 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 15. 
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności. 
 

Do pkt.1 
 

Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy  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 13.09.2013r. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
   Gminy Rościszewo na lata 2013-2021 r. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. 
6.Wnioski i zapytania radnych. 
7.Sprawy różne. 
8.Zakończenie obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Do pkt.3 
 

Przewodniczący Rady zapoznał się z treścią protokołu i nie wniósł uwag, 
następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie i znajduje się do wglądu w Urzędzie 
Gminy. 
 
 
 
 
 



Do pkt.4 
W punkcie tym pani skarbnik omówiła zmiany  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013-2021. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 163/XXX/13 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2013-2021 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy pani Agnieszka Przybułkowska , 
która poinformowała , że zmieniła się ustawa o Finansach i żeby zapobiec 
„przestojowi „ chodzi o inwestycje postanowiliśmy wziąć kredyt konsolidacyjny. 
Jest to kredyt, który nie wpłynie na wyższe zadłużenie , tylko to jest 
zsumowanie kredytów już zaciągniętych. 
Pan Wójt powiedział , że jeśli nie zaciągniemy tego kredytu w przyszłym roku 
nie będziemy mogli robić inwestycji. 
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie, 
Uchwała nr 164/XXX/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 
została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 

Do pkt.6 
 

Wnioski i zapytania radnych. 
Głos zabrał pan Sławomir Badaczewski , który zapytał: 
1) Kiedy będą zainstalowane lampy? 
Pan Wójt odpowiedział ,że jest już zlecone panu Chojnowskiemu założenie 
lamp, także będzie to wykonane w najbliższym czasie. 
 
2)Czy można założyć lampę u pani Głuskowskiej. 
Pan Wójt odpowiedział , że na każde dodatkowe lampy trzeba robić projekt i to 
nie jest takie proste, dla porównania powiem , że w gminie Mochowo mają 
dużo mniej lamp niż w naszej gminie. 
 

Do pkt.7 
 

W sprawach różnych głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział: 
Stworzyła się dla nas sytuacja korzystna – mieliśmy przyznane  4 miliony złotych 
na inwestycje wodno ściekową , ponieważ pomyślnie przeszły przetargi to część 
pieniędzy pozostała  i gminy , które są przygotowane mogą się ubiegać o te 
pieniądze. 



Chcemy budować dwie studnie głębinowe zwróciliśmy się z zapytaniem czy 
możemy się ubiegać o te pieniądze. 
Pozostałe pieniądze chcielibyśmy zainwestować w przydomowe oczyszczalnie 
ścieków , nie są to na 100% pewne pieniądze. 
Pan Dywal zapytał , kiedy będzie robiona kanalizacja – wójt odpowiedział , że to 
jest już robione. 
Pan Kowalczyk zgłasza wyrwę w drodze. 
Następnie pan Wójt odczytał podanie  w imieniu Stowarzyszenia , którzy 
występują o pomoc finansową z budową pomostu.  Radni zdecydowali by nie 
udzielać wsparcia finansowego. 
 
                                                                                                                                                                                                       


