
Protokół nr XXXIX/14 
z Sesji Rady Gminy Rościszewo 

odbytej w dniu 19 maja 2014 roku 
 

 Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady pan 
Witold Dziurlikowski. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.oo a zakończono o godzinie 10.20 
W sesji uczestniczyli radni w liczbie 14, jedna osoba nieobecna 
usprawiedliwiona. 
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności. 
Protokołowała Anna Fijałkowska. 
Przebieg posiedzenia. 
 

Do pkt.1 
 

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

Do pkt.2 
 

Porządek obrad: 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej  Sesji  Rady Gminy z dnia 30.04.2014 r. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej 
    Gminy Rościszewo na lata 2014-2023. 
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 182/XXXIII/13 z dnia 
    30.12.2013r. na rok 2014. 
6.Wnioski i zapytania radnych. 
7.Sprawy różne. 
8.Zakończenie obrad. 
 

Do pkt.3 
 

Protokół z ostatniej Sesji z dnia 30.04.2014 rok był wyłożony do wglądu w 
biurze rady. 
Przewodniczący zapoznał się z treścią protokołu i nie wniósł uwag. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu, który został 
przyjęty jednogłośnie. 
 



Do pkt.4 
 

W punkcie tym głos zabrała skarbnik gminy pani Agnieszka Przybułkowska, 
która omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023, 
oraz zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. 
Przewodniczący odczytał pismo z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu z 
prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. 
Radni zdecydowali by przeznaczyć na zakup samochodu dla Policji w Sierpcu 
kwotę 3.000 złotych i uwzględnić zmianę w podejmowanych uchwałach. 
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała nr 211/XXXIX/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2014-2023 została podjęta jednogłośnie. 
 

Do pkt.5 
 

W punkcie tym Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod 
głosowanie. 
Uchwała nr 212/XXXIX/14  zmieniająca uchwałę budżetową nr 182/XXXIII/13 
z dnia 30.12.2013r. na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 
 
Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział; otrzymaliśmy decyzje o umorzeniu 
na Stację Uzdatniania Wody  i już te pieniądze były zapisane w budżecie, ale nie 
wiedzieliśmy ile będzie wynosił przetarg na drogi . 
Przetarg się odbył i już wiemy , że drogi będą nas kosztowały 725 000 zł. 
Budżet w tym roku jest wyjątkowo napięty. Wójt poinformował , że 
pozyskaliśmy agregat prądotwórczy, ten agregat będzie mobilny w razie 
kataklizmu będziemy mogli go podłączyć. 
Pan Sieczkowski prosi o przedłużenie odcinka drogi. 
Pan Sieczkowski odpowiedział , że jeśli nie będzie przedłużona to całkiem 
wykreślić i nic nie robić. 
Pan Wójt odpowiedział , że nie można tak stawiać sprawy bo o tym decyduje 
cała rada. 
Przewodniczący powiedział , że będziemy robić tak jak były podjęte uchwały, 
podjęliśmy pewne decyzje i będziemy się tego trzymać. 
 

Do pkt.6 
 

Nie było wniosków i zapytań. 
 
 



Do pkt.7 
 

W sprawach różnych głos zabrał Wójt Gminy , który poinformował , że jest 
złożony wniosek o dofinansowanie boisk w małych projektach, mamy obiecane 
50.000 zł. , gdybyśmy otrzymali tą dotację to musielibyśmy dołożyć 20.000zł. 
Zleciłem również wykonanie projektu na remizę w Łukomiu i taki projekt 
powstał, przewidywane koszty  remontu to kwota  około 70 .000 zł. 
Nabór wniosków rusza od 28 maja jest szansa na pozyskanie 36 tysięcy złotych , 
resztę musielibyśmy dołożyć z własnego budżetu. 
Wójt poinformował, że przekazał z własnej rezerwy kwotę 1500 złotych na 
dofinansowanie  do zakupu  komputera dla dzieci pani Malickiej, swego czasu 
ta pani musiała oddać dzieci do rodziny zastępczej w tej chwili odzyskała dzieci  
i według opinii pracownika GOPS  opiekuje się nimi należycie, dlatego uznałem , 
że warto pomóc w zakupie  komputera dla dzieci. 
Pan Wójt  poinformował , że 22 maja będzie ogłoszony przetarg na budowę 
mostu w Łukomiu, czekamy na rozstrzygnięcie. 
Więcej spraw nie poruszano. 

 
 


