
Protokół nr XXXI/13 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 30 października 2013 roku. 
 

 Obrady XXXI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan Witold 
Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.oo a zakończono o godzinie 12.40 
W obradach uczestniczyli radni w liczbie 13 dwie osoby nieobecne 
usprawiedliwione, sołtysi oraz zaproszeni goście. 
Obecność radnych , sołtysów oraz zaproszonych gości  przedstawiają załączone 
do protokołu listy obecności. 
 

Do pkt.1 
 

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

Do pkt.2 
 

Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący wnioskuje o dopisanie 
1 punktu do porządku obrad. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rościszewo. 
Następnie poddał pod głosowanie dopisanie punktu. 
Zmianę w porządku obrad przyjęto jednogłośnie głosowało 13 radnych. 
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad: 
1.Otwarcie obrad stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 18 .10.2013r. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 
    Pomocy Społecznej w Rościszewie. 
5.Sprawozdanie z między sesyjnej pracy Wójta. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2013-2023. 
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia  
    28.12.2012r. na rok 2013. 
8.Informacja na temat oceny zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 



   w Rościszewie. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu 
    Wspierania Rodziny w Gminie Rościszewo na lata 2013-2016. 
10.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok. 
11.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rościszewo za 
      rok szkolny 2012/2013 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminu. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2014  
       Rok oraz zwolnień z tego podatku. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako 
      Podstawy ustalenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rościszewo 
      na rok 2014. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako 
      Podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rościszewo 
      na rok 2014. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok  
       2014. 
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej  
      na rok 2014. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
       Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
       Rościszewo. 
18.Wnioski i zapytania radnych. 
19.Sprawy różne. 
20. Zakończenie obrad. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ,głosowało 13 radnych. 
 

Do pkt.4 
W punkcie tym przystąpiono do rozpatrzenia skargi na Kierownika GOPS. 
Przewodniczący odczytał skargę na Kierownika GOPS.( skarga w załączeniu) 
 
Następnie Przewodniczący  poinformował , że w dniu dzisiejszym wpłynęła do 
urzędu druga skarga Pana Janika  za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego, który przesłał ją do Rady Gminy  wg. właściwości rozpatrzenia . 
Przewodniczy odczytał treść skargi ,( skarga w załączeniu do protokołu) 
Następnie odczytał Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Płocku ,   postanowieniem z dnia 6 lutego 2012 roku,  Kierownik  GOPS  w 
Rościszewie został wyłączony od decyzyjnego rozpatrywania spraw Pana 
Michała Janika i tym samym postanowieniem SKO wyznaczyło  Kierownika 
GOPS w Szczutowie do załatwiania wszystkich spraw pana Janika. 



 
Głos zabrał pan Michał Janik , który powiedział –podtrzymuję skargę w całości i 
powinna być zwolniona z Kierownika bo toczy się sprawa karna. 
W godzinach pracy wychodzi na zakupy a za takie pieniądze nie powinna, 
więcej nie będę mówił bo zostaną ujawione nowe fakty w sądzie. 
 
Głos zabrała pani Czarnecka pracownik GOPS w Rościszewie ,która powiedziała 
pan Janik od 2009 do 2012 roku miał przyznany zasiłek pielęgnacyjny i ja 
wystąpiłam do ZUS –u z zapytaniem czy pobiera zasiłek (nie pobierał) 
Od stycznia 2013 roku złożył pan nowy wniosek o zasiłek i Pan miał obowiązek 
powiadomić o tym organ , że otrzymuje pan zasiłek z ZUS –u , ale tę sprawę 
rozpatrywano w GOPS w Szutowie , więc nie będę wypowiadała się w tej 
sprawie. 
Pan Janik powiedział  , że wójt z przewodniczącym  sfałszowali posiedzenie 
komisji Rewizyjnej. 
Pan Przewodniczący zapytał co pan Janik miał na myśli mówiąc o sfałszowaniu 
komisji. 
Pan Janik opuścił posiedzenie Sesji. 
 
Adwokat pan Czerwiński stwierdził , że pan Janik pomówił wójta i powinien 
Wójt wystąpić do Sądu o pomówienie. 
Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział; pan Michał Janik przekroczył już 
wszystkie granice przyzwoitości. 
Głos zabrał pan Sieczkowski , który powiedział ja bym zabrał głos ale boję się , 
że będę następny, bo pan Janik ma prawników za darmo. 
Przewodniczący Rady zapytał czy byłaby możliwość rozpatrzenia tej drugiej 
skargi , która wpłynęła w dniu dzisiejszym i podjęcie stosownej uchwały. 
Zwrócił się do Rady Gminy o dopisanie punktu do porządku obrad w brzmieniu: 
 
4a  Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego  
      Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie i Wójta Gminy Rościszewo.   
 
Za dopisaniem – 13 radnych 
Wstrzymało się – nikt 
Przeciw – nikt 
 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały( na skargę nr 1) i poddał ją pod 
głosowanie. 
w uzasadnieniu czytamy: 



Podniesione w skardze argumenty są bezzasadne , gdyż zgodnie z 
postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku Kierownik 
GOPS-u została wyłączona od decyzyjnego rozpatrywania spraw  Pana Janika i 
jego rodziny. 
Uchwała nr 165/XXXI/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie została podjęta 
jednogłośnie , głosowało 13 radnych. 
 
Następnie odczytał treść uchwały (na skargę nr 2) i poddał ją pod głosowanie 
w uzasadnieniu czytamy: 
Podniesione w skardze argumenty są bezzasadne .Dotyczą między innymi 
okoliczności nie związanych z pracą Kierownika GOPS jako pracownika 
samorządowego, a wynikają z osobistych animozji skarżącego do pani Lilianny 
Melkowskiej. Były one wielokrotnie rozpatrywane przez Wójta i Radę Gminy 
Rościszewo i nie uzyskały żadnego potwierdzenia w faktach. 
Uchwała nr 166/XXXI/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie  i Wójta Gminy 
Rościszewo , została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił zarządzenia: 
 
Zarządzenie nr 22/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości nagród 
dla uczniów gminy Rościszewo za bardzo dobre wyniki w nauce. 
Zarządzenie nr 23/13 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
Zarządzenie nr 24/13 z dnia 19.08.2013 w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn:” Zaciągnięcie długoterminowego kredytu 
bankowego w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
Zarządzenie nr 25/13 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości 
gruntowych rolnych na okres 3 lat. 
Zarządzenie nr 26/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 



Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie , samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej –SP ZOZ w Rościszewie. 
Zarządzenie nr 27/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno 
ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II 
Zarządzenie nr 28/13 z dnia 3 września 2013 roku w sprawie wyznaczenia 
personelu zaangażowanego w realizację projektu systemowego 
„Indywidualizacja z Gminą Rościszewo” 
Zarządzenie nr 29/13 z dnia 10 września 2013 roku w sprawie powołania 
Komisji do wyboru ofert na świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu 
„Indywidualizacja z Gminą Rościszewo” 
Zarządzenie nr 30/13 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zbycia 
nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych w miejscowościach Łukomie, 
Rościszewo, Polik, Rzeszotary Zawady gm. Rościszewo. 
Zarządzenie nr 31/13 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie podwyższenia 
ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Poliku stanowiącej 
działkę nr 504. 
Zarządzenie nr 32/13 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie obniżenia ceny 
wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej położonej w Rościszewie stanowiącej działkę nr 
342/1. 
Wójt powiedział, wedle zaplanowanych  dochodów my dużo zaciągamy 
kredytów ale również dużo inwestujemy.  Według środków jakie do nas 
wpływają robimy bardzo dużo. 
My jako gmina wiemy jak szybko zejść z tego zadłużenia tylko pytanie czy 
wszyscy byliby zadowoleni. 
Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową każdy może sobie sprawdzić ile 
gmina ma zadłużenia i jakie inwestycje będą robione. 
Tak się złożyło , że większość pożyczek spłacanych by było w 2014 roku także 
podjęliśmy działanie by temu zapobiec i chcemy zaciągnąć kredyt 
konsolidacyjny . 
Mimo , że tak odważne projekty tworzyliśmy to przetargi tak pomyślnie 
przeszły, że pozostałe pieniądze może uda nam się wykorzystać na inne 
inwestycje. W ramach tych pieniędzy chcemy wykonać dwie studnie głębinowe 
w Rościszewie i Łukomiu 110 przydomowych oczyszczalni ścieków., kawałek 
wodociągu na Puszczy i w Rumunkach Chwałowskich oraz zakupić beczkowóz 
do wywozu szamba. 



Mamy do sprzedaży 4 działki w Łukomiu są to działki niezabudowane w 
centrum wsi i 1działka  w Rzeszotarach Zawadach jest to nieruchomość 
gruntowa użytkowana rolniczo. 
Ogłaszamy również przetarg na budynek po byłej Szkole Podstawowej w Poliku 
Cena wywoławcza 130.000zł oraz przetarg na budynek mieszkalny w 
Rościszewie  , uprzedni budynek Urzędu Gminy cena wywoławcza 98.000zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada br. 
Jeśli chodzi o fundusz sołecki wszystkie sołectwa złożyły wnioski, większość 
sołectw zadeklarowała się robić drogi. 
 

Do pkt.6 
 

Przewodniczący Rady poinformował , że wszystkie uchwały zostały omówione 
na wspólnym posiedzeniu komisji więc zostanie odczytana treść uchwały i 
poddana pod głosowanie. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie . 
Uchwała nr 167/XXXI/13 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2013-2023 została podjęta jednogłośnie.  
 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 168/XXXI/13 zmieniająca uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 
28.12.2012 na rok na rok 2013 została podjęta jednogłośnie , głosowało 13 
radnych . 
 

Do pkt.8 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Lilianna Melkowska , która przedstawiła 
informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla gminy Rościszewo 
za 2012 rok (informacja w załączeniu) 
 

Do pkt.9 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 169/XXXI/13 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rościszewo na lata 2013-2016 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 



Do pkt.10 
Informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przedstawiła Sekretarz 
Gminy pani Romana Hoffman , zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
samorządzie gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w 
terminie do 30 października każdego roku ma obowiązek przedłożyć radzie 
gminy  informacje o składanych oświadczeniach. Przewodniczący Rady Gminy 
oraz Wójt Gminy składają radzie informację o analizie oświadczeń 
majątkowych(informacja w załączeniu do protokołu) . 
 

Do pkt.11 
 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rościszewo za rok 
szkolny 2012/2013 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminu kolejno 
przedstawili: 
Jako pierwsza głos zabrała pani Dorota Mariańska ,która przedstawiła  wyniki 
sprawdzianu uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Łukomiu w roku szkolnym 
2012/2013 ( informacja w załączeniu) 
 
Następnie głos zabrał pan Ryszard Szymański Dyrektor Zespołu Szkół 
Samorządowych w Rościszewie , który przedstawił: 
-Informację o wynikach sprawdzianu 2013 po szóstej klasie szkoły 
podstawowej. 
-Informację o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2013 
 (informacje w załączeniu do protokołu) 
 
W dalszej kolejności głos zabrała pani Bogusława Rajkowska  Z-ca Skarbnika , 
która przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Rościszewo za rok szkolny 2012/2013 w tym o wynikach sprawdzianów i 
egzaminu(informacje w załączeniu) 
 

Do pkt. 12  
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia podatku 
od nieruchomości . 
Przewodniczący Rady poinformował , że stawki podatków pozostają takie same 
jak w roku ubiegłym. 
Następnie odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 170/XXXI/13 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 
2014 rok oraz zwolnień z tego podatku została podjęta jednogłośnie . 
 



 
Do pkt.13 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia podatku leśnego i 
poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 171/XXXI/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako 
podstawy ustalenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rościszewo na rok 
2014 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.14 
 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia podatku rolnego i 
poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 172/XXXI/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako 
podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rościszewo na rok 
2014 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt. 15 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków 
transportowych. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 
Uchwała nr 173/XXXI/13 w sprawie podatku od środków transportowych na 
2014 rok została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.16 
 

Przewodniczący odczytał treść uchwały o opłaci targowej  i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 174/XXXI/13 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014 
rok została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.17 
 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 
Pan Przewodniczący powiedział: W wyniku prowadzonych analiz aktualności 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rościszewo stwierdzono potrzebę aktualizacji studium. 



Studium winno być odzwierciedleniem aktualnych i przyszłych kierunków i 
zasad kształtowania strategii rozwoju gminy i ich wzajemnych relacji. 
Dlatego podjęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy należy uznać  za konieczny dokument wskazujący 
przestrzeń dla realizacji aktualnych celów realizowanych przez wszystkie 
podmioty działające i zamierzające działać na terenie gminy. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie.  
Uchwała nr 175/XXXI/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rościszewo została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.18 
W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który poinformował o podpisaniu 
umowy w sprawie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie  na dofinansowanie zadania pn.”Usunięcie i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo” 
Na stan 15 radnych w Sesji udział wzięło 13 radnych , dwie osoby nieobecne 
usprawiedliwione. 

 
Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.19 
 

W sprawach różnych Wójt Gminy poruszył sprawę bezdomnych psów, 
stwierdził , że z roku na rok problem z bezdomnymi psami jest co raz większy. 
Więcej spraw nie poruszano. 
  
 
 
 


