
Protokół nr XXXIV/14 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 31 stycznia 2014 roku. 
 

 Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan 
Witold Dziurlikowski. 
Sesje rozpoczęto o godzinie  10.oo a zakończono o godzinie 13.1o 
Obecność radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości , przedstawiają listy 
obecności załączone do protokołu. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
 

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 30.12.2013r. 
4.Informacja Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa na temat lokalizacji 
   i wpływu farmy wiatrowej na środowisko i człowieka na terenie gminy 
   Rościszewo. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2014-2023. 
6.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 182/XXXIII/13 z dnia 
    30.12.2013r. na rok 2014. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w 
    Miejscowości Lipniki od Państwa Adama i Barbary Kawczyńskich. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu  wydatków w zakresie w  
   w formie posiłku albo świadczenia zasiłku celowego z przeznaczeniem na  
   zakup żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania  
   finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  
   dożywiania” na lata 2014-2020. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Rościszewo na lata 2014-2020. 



10.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia,  
     Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury i Sportu,Ładu i Porządku Publicznego 
     na 2014. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
      Rady Gminy Rościszewo na 2014 rok. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa 
      Leśnictwa Zaopatrzenia Ludności i Usług Ochrony Środowiska i 
      Infrastruktury na 2014 rok. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu 
      i Finansów Rady Gminy Rościszewo na 2014 rok. 
14.Wnioski i zapytania radnych. 
15.Sprawy różne. 
16.Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
 

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 zabrał pan Jerzy Rokicki , który powiedział : 16 stycznia br. 
Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa – jako organizacja mająca na celu 
ochronę środowiska naturalnego złożyła pismo w sprawie budowy elektrowni 
wiatrowej aby rada gminy i wójt gminy wyrazili swoją opinie na ten temat. 
Ślimaczyło się to wszystko przez 7 lat i nie było odzewu dopóki  nie ukazał się 
raport oddziaływania na środowisko. 
W tym raporcie jest zawarte wszystko wpływ na faunę i florę itp.  raport 
zawiera około 200 str. 
Zorganizowaliśmy  spotkanie w Stopinie , po tym spotkaniu odnieśliśmy 
wrażenie , że żadnego odzewu nie ma. 
Czy  odległości elektrowni od zabudowań ujętą w raporcie musimy przyjąć czy 
możemy zgłaszać inne wnioski. 
Występowałem o udostępnienie raportu oddziaływania na środowisko  i go nie 
otrzymałem. 
Odbyło się drugie spotkanie na które byli zaproszeni  eksperci w tej dziedzinie. 
Odległość przedstawiona w raporcie 500 metrów ogranicza nas mieszkańców 
bo dalsza zabudowa czy rozbudowa siedliska będzie niemożliwa. 



My nie jesteśmy przeciwni tym wiatrakom ale niech będą tam gdzie ludzie się 
zgadzają. 
Mam pytanie- Jak ta inwestycja będzie się nam opłacać bo z naszych wyliczeń 
wynika , że nie będzie żadnych zysków, bo poszło w eter , że gmina będzie 
miała zyski  około 3 milionów. 
Głos zabrał Przewodniczący Rady , który powiedział. 
Pierwsze spotkanie jakie się odbyło Rada Gminy nic na ten temat nie wiedziała, 
jeśli chodzi o drugie spotkanie to była organizowana rozprawa przez urząd 
gminy. 
Jeśli chodzi o zysk to z 1 wiatraka wpływa do gminy podatek  w wysokości  
125 141zł., rocznie 
Jeśli chodzi o  bezpieczną odległość od zabudowań – głos zabrała pani Monika 
Bruze  , która powiedziała są prowadzone 2 postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.” Budowa Farmy Wiatrowej Rościszewo I” obejmująca część 
północną gm. Rościszewo oraz drugie polegające na budowie „Farmy 
Wiatrowej  Rościszewo II „ obejmującej część południową gminy. 
Procedowanie na tym etapie Farmy Wiatrowej II znajduje się w momencie 
uzgodnienia aneksu nr 3 z organami opiniującymi a mianowicie Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Sierpcu pod względem ochrony przyrody, wymagań 
higienicznych i zdrowotnych. 
Jeśli chodzi o postępowanie dotyczące budowy Farmy Wiatrowej Rościszewo I 
obecnie urząd oczekuje na uzgodnienie aneksu nr 2 przez organ Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu w Sierpcu. 
Do dnia 24 lutego 2014 roku, społeczeństwo może zapoznać się z treścią 
aneksu nr 3 oceny oddziaływania na środowisko ,przedsięwzięcia polegającego 
na budowie Farmy Wiatrowej Rościszewo II oraz możliwością składania uwag i 
wniosków w przedmiotowej sprawie w ramach  udziału społeczeństwa w 
postępowaniu w terminie 21 dni. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w wyżej 
wymienionym terminie jest Wójt Gminy Rościszewo. Wnioski złożone po 
terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Głos zabrał wójt gminy , który powiedział nie ukrywam , że dzisiaj jestem 
postawiony w innej roli, zamysł o budowaniu elektrowni wiatrowych był kilka 
lat wstecz- zgłosiła  się firma , która wyraziła chęć budowy elektrowni 



wiatrowej. Tak się złożyło , że 1 turbina pobudowana została w Babcu 
Piasecznym to nam dało obraz jaki  wpływ  dla gminy jest z podatku. 
Firma Wortex wyraziła chęć budowy elektrowni wiatrowej. 
W Kurierze Sierpeckim ukazał się artykuł pana Rokickiego , który wskazuje , że 
dochody dla gminy nie będą znaczące gdyż gmina straci subwencje. 
W pewnym stopniu pan Rokicki ma racje, jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt , 
że subwencja wyrównawcza i równoważąca zależy od wielu czynników. Między 
innymi od dochodu na jednego mieszkańca gminy od liczby mieszkańców 
zamieszkałych na terenie gminy oraz liczby mieszkańców w kraju. 
W 2012 roku wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca naszej gminy wynosił 
406,84 zł. w kraju wynosił 1358,98 zł to są dane z Ministerstwa Finansów. Do 
wyliczenia dochodu na jednego mieszkańca brane są pod uwagę podstawowe 
dochody podatkowe między innymi podatek rolny, leśny i od nieruchomości, 
których wpływy są przewidywalne oraz wpływ z podatku PIT Cit. , których 
wysokość trudno przewidzieć. 
Jeśli w wyniku sytuacji gospodarczej rok 2013 okaże się gorszym rokiem, a to 
już można zaobserwować na podstawie województwa mazowieckiego, to 
dochodowość na jednego mieszkańca kraju może zmaleć. Jeśli ten wskaźnik 
zmniejszy się, to nasza gmina straci na subwencji wyrównawczej i 
równoważącej i nikt nam nie zagwarantuje , że za rok średni wskaźnik dochodu 
na jednego mieszkańca nie zmniejszy się. 
Na dzień dzisiejszy Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia 
studium , my nie mamy jeszcze podpisanej umowy z urbanistą. 
Mówiąc  o tych wskaźnikach , inwestycja w postaci budowy wiatraków 
zapewniłaby stałe przewidywalne dochody i bezpieczeństwo finansowe gminy 
na najbliższe 29 lat, byłoby też zapewnione bezpieczeństwo energetyczne 
gminy. 
Jeżeli byłoby to takie proste przełożenie to po co my mielibyśmy opodatkować 
rencistów podatkiem przecież moglibyśmy ich z niego zwolnić. 
Pan Michalczyk zapytał w jaki sposób nasza gmina będzie zabezpieczona 
energetycznie. 
Pan Wójt odpowiedział , że 2 Mg to już jest duże zasilanie 
Głos zabrał pan Jędrzejczak , który powiedział , że wicepremier Piechociński 
oznajmił , że prace nad projektem trwają i nie wiadomo w którą pójdą stronę. 
Odpowiedziała pani Monika Bruze – wydanie decyzji administracyjnej odbywa 
się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na 
podstawie obowiązujących przepisów odbyła się procedura, jeśli chodzi o 
odległość nie ma jasno określonych zapisów w przepisach prawa. 



 
Pan Michalczyk zapytał kto wykonuje raport oddziaływania na środowisko?. 
Odpowiedzi udzieli pani M. Bruze . 
Raport oceny oddziaływania na środowisko dla powyższych przedsięwzięć 
wykonuje firma EKO – Efekt z Warszawy, kierownikiem tematu ( za zespół 
autorski opracowujący raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowych 
przedsięwzięć) odpowiada pan Rafał Odrobiński. 
 
Pan Michalczyk zapytał kto z radnych zapoznał się z raportem oddziaływania na 
środowisko. 
Ja jako mieszkaniec tej gminy, będę mieć 3 wiatraki blisko swojej posesji, na 
dzień dzisiejszy prawo przewiduje , że wy jako rada możecie wstrzymać 
postępowanie administracyjne  do czasu prawnego uregulowania problematyki 
bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez parlament RP. 
Ponieważ są protesty ja proponuję państwu wycieczkę w te miejsca gdzie są 
wiatraki a ludzi nie ma. 
Proponuję również wystąpienie do Urzędu Skarbowego o interpretację prawną. 
Pani Skarbnik odpowiedziała – wiatraki opodatkowane są podatkiem od 
nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest wartość początkowa nie 
pomniejszana o odpisy amortyzacyjne. Wynika to z Ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art.4 ust.1 pkr.2 
Głos zabrał pan Rokicki , który powiedział  ; przedstawione dane były 
prawdziwe nikt nam nie zagwarantuje , że te wiatraki będą stały przez 25 lat. 
Ile mamy zysku z elektrowni odnawialnej , to jest najdroższa energia. 
Nie ma tego w Niemczech ani w Stanach bo to jest nie opłacalne. 
Pan Wójt powiedział , przy rozsądnym rozmieszczeniu tych wiatraków i wzięciu 
pod uwagę wniosków składanych przez mieszkańców, gmina będzie mieć 
stabilną sytuację finansową. 
Pan Rokicki zapytał co będzie w przypadku bankructwa firmy. 
Wójt powiedział , na spotkaniu w Stopinie ta pani powiedziała , że nie mają 
pieniędzy na tak dużą inwestycję. Umowy które firma podpisała z rolnikami, 
będą służyły jako załączniki do ubiegania się o środki na sfinansowanie tej 
inwestycji. 
Pan Rokicki zapytał dlaczego nie może się zapoznać z raportem oddziaływania 
na środowisko. 
Pan Wójt wyjaśnił , że będzie umieszczony na stronie BIP. 
Głos zabrał pan Michalczyk , który powiedział , my nie negujemy tych 
wiatraków, tylko niech powstaną tam gdzie nie będą zagrażać ludziom i u tych 
co chcą. 
A jeśli firma zbankrutuje to gmina nic nie będzie mieć bo wiatraki zajmą banki. 



Na dzisiaj mam taką propozycje by wstrzymać te studium. 
Przewodniczący Rady powiedział ,że rada zajmuje stanowisko by odległość od 
budynków wynosiła 1km , by wszyscy mogli spokojnie spać. 
Pan Michalczyk powiedział – my nie mówimy , że cała wieś nie będzie spać bo 
chodzi o to , że na każdego będzie to inaczej działało. 
Im straszy wiatrak będzie bardziej szkodził. 
Zdanie każdego jest osobiste, rada gminy może wskazać miejsce posadowienia 
wiatraka  bezpieczne dla człowieka. 
Przewodniczący Rady powiedział wy Państwo reprezentujecie część gminy 
wypowiedzieć musieliby się wszyscy, my jako rada zajęliśmy tylko stanowisko. 
Głos zabrał pan Łepkowski , który powiedział - 3 kilometry to jest bezpieczna 
odległość a na jakiej podstawie rada zdecydowała , że 1 km. Nie widzę złej woli 
z żadnej strony i bez wiatraków gmina dobrze sobie radzi, tylko żeby się nie 
zachłysnąć  tymi srebrnikami. 
Głos zabrał pan Karwowski , który stwierdził; dyskusja na ten temat trwa już 
ponad godzinę ale jeśli rolnik się nie zgodzi by na jego polu powstał wiatrak to 
nikt go do tego nie zmusi i odwrotnie gdy będzie chciał wiatrak to nikt mu nie 
zabroni by tam powstał  wystarczy zgoda sąsiada. 
 
Pan Wójt powiedział , jeśli chodzi o Stowarzyszenie - dopóki ja będę 
administrował tą  gminą bo i sołtysi i radni są wybierani w demokratycznych 
wyborach to ja nie pozwolę by ludzie z Sierpca rządzili w naszej gminie. 
Nastąpiła 5 minutowa przerwa w obradach. 
Po przerwie obrady Sesji prowadził Wiceprzewodniczący Rady. 
 

Do pkt.5  
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy, która omówiła zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2014-2023. 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr  185/XXXIV/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rościszewo na lata 2014-2023  została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.6 
 

W punkcie tym glos zabrała pani skarbnik Gminy , która omówiła zmiany w 
budżecie gminy na 2014 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 186/XXXIV/14 zmieniająca uchwałę budżetową nr 182/XXXIII/13 
z dnia 30.12.20134 r. na rok 2014. 



 
 
 
 
 

Do pkt.7 
 

W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział chodzi o działkę  
3 arową w Lipnikach ta działka jest wydzielona , będziemy doprowadzać 
kanalizację i na tej działce będą przepompownie i zjazd z drogi. 
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 187/XXXIV/14 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w 
miejscowości Lipniki od Państwa Adama i Barbary mał. Kawczyńskich została 
podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.8 
 

W punkcie tym głos zabrała pani L.Melkowska  - Kierownik GOPS ,która 
omówiła projekt uchwały. 
Uchwała nr 188/XXXIV/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia zasiłku celowego z 
przeznaczeniem na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ” Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020. Została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.9 
 

Kierownik GOPS – pani Lilianna Melkowska omówiła projekt uchwały w sprawie 
wieloletniego programu osłonowego. 
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr  189/XXXIV/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Rościszewo na lata 2014 – 2020. , została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.10 
 

W punkcie tym głos zabrała pani Maria Rokicka członek komisji, która 
przedstawiła plan pracy na 2014 rok. 
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ja pod głosowanie. 



Uchwała nr 190/XXXIV/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, Ładu i Porządku 
Publicznego na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.11 
 

Plan pracy Komisji przedstawił Przewodniczący pan Kazimierz Banach. 
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 191/XXXIV/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Rościszewo na 2014 rok, została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.12 
 

Przewodniczący Komisji pan Grzegorz Kowalczyk odczytał plan pracy komisji na 
2014 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 192/XXXIV/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rolnictwa Leśnictwa Zaopatrzenia Ludności i Usług Ochrony Środowiska i 
Infrastruktury na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.13 
 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pan Sławomir Badaczewski 
członek komisji. 
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 193/XXXIV/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Gminy Rościszewo na 2014 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Do pkt.14 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 

Do pkt.15 
W sprawach różnych głos zabrał wójt gminy , który poinformował , że jego syn 
w ubiegłym roku wygrał przetarg na odśnieżanie dróg w powiecie ten przetarg 
obowiązuje przez trzy  lata . 
Pani Kaczorowska zapytała o drogę w Nowym Rościszewie kiedy będzie 
robiona. 
Wójt odpowiedział , że na pewno w tym roku nie będzie robiona. 



 
Jeśli chodzi o zakup żwiru na drogi , chcemy by wśród sołtysów wybrać 3 osoby, 
które będą brać udział w przetargu na zakup żwiru . 
Więcej spraw nie poruszano. 
 


