
 

Protokół nr  / 2015 

z  XIII  Sesji Rady Gminy Załuski  odbytej  

                w dniu 3 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  

          w   Załuskach 

     pod przewodnictwem 

              Przewodniczącego Rady  Gminy Załuski 

            Edwarda Aleksandrowskiego  

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00– zakończono o godz.12.30 

Radni obecni na sesji  – 12  osób  (nieobecny radny R. Słupecki, radny B. Piotrowski,  

radna I. Żakowska) 

Radni i sołtysi uczestniczyli w obradach według załączonych list obecności (załącznik nr 1,2). 

 

 

Urząd Gminy reprezentowali: 

 

  Wójt Gminy – Romuald Woźniak 

  Skarbnik Urzędu gminy – Edyta Sachnowska 

 

    Proponowany porządek dzienny: 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 

5. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2014 . 

 przedstawienie opinii  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 

2014, 

  przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu  

z wykonania    budżetu gminy  za rok 2014, 

 przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  

o absolutorium dla Wójta Gminy  

 dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za  2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na 

lata 2015-2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 



 

Ad. pkt. 1)  i 2) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i odczytanie porządku dziennego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych, mieszkańców, prasę 

oraz przybyłych gości.  Stwierdził qworum i odczytał porządek dzienny. 

 

 Radny A. Piotrowski wniósł o poszerzenie porządku obrad o stanowisko Wójta i Rady 

Gminy dotyczące odszkodowania z tytułu budowy gazociągu Gustorzyn – Rembelszczyzna na 

terenie gminy Załuski. 

 

Głosowanie za przyjęciem stanowiska do porządku:  

 

Stan radnych – 12 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośnie przyjęła stanowisko do porządku sesji.  

 

 Wójt wniósł o poszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu 

szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku 

zamieszkujących na terenie gminy Załuski.  

 

Stan radnych – 12 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośnie przyjęła uchwałę do porządku sesji.  

 

Stan radnych – 12 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośnie przyjęła porządek po poszerzeniu  

o dodatkowy punkt.  

 

Porządek sesji po zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 

5. Stanowisko Wójta i Rady Gminy dotyczące odszkodowania z tytułu budowy gazociągu 

wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Rembelszczyzna na terenie gminy Załuski. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego  

z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas 

mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku zamieszkujących na terenie 

gminy Załuski.  

7. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2014 . 

 przedstawienie opinii  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 

2014, 

  przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu  

z wykonania    budżetu gminy  za rok 2014, 

 przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  

o absolutorium dla Wójta Gminy  

 dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za  2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski 

na lata 2015-2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad. pkt 3) Przyjęcie protokołu z XII sesji. 

 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośnie przyjęła protokół z XII sesji Rady Gminy 

Załuski.  

 

Ad. pkt 4) Interpelacje i  zapytania radnych. 

 

 Radny R. Ziemiński zapytał o wyniki egzaminów w szkołach podstawowych  

i gimnazjach. Zapytał następnie czy mógłby pomóc jakoś Wójt rolnikom w zakresie walki ze 

zwierzyną łowną. 

 Radny K. Koprowski zapytał jak wygląda sytuacja z obsługą prawną Rady Gminy.  

Następnie zasygnalizował, że jeżeli  nie poprawi się sytuacja z niedoborem wody trzeba będzie 

wprowadzić pewne instrumenty prawne.  

 Radny P. Stawski zapytał kiedy nastąpi  dożwirowanie dróg i wykaszanie rowów. 

Zapytał również o przystanku, które są w bardzo złym stanie, i o komisję ds. szacowania szkód.  

 

 Wójt udzielił w tym punkcie odpowiedzi. 

 Na początku odczytał wyniki egzaminów ze wszystkich szkół. Poinformował, że 

najlepszy wynik osiągnął ZSO w Kroczewie, przewyższając wyniki w powiecie.  

Następnie powiedział, że na przyszłe komisje zaprosimy koła łowieckie, w celu wyjaśnienia 

wszelkich zapytań. 

 Następnie odpowiedział radnemu K. Koprowskiemu, że wpłynęły  już zgłoszenia od 

kilku kancelarii, ale jeszcze nie zostały rozpatrzone. Co do problemu z wodą odpowiedział, że 

w dzisiejszych zmianach budżetowych proponuje wprowadzenie 50 tys. zł na modernizację 

tych urządzeń, a jeśli chodzi o ograniczenia prawne to nie zawsze da się je wyegzekwować.  

 W odpowiedzi radnemu P. Stawskiemu wyjaśnił, że trwa już dożwirowanie w gminie, 

gdyż jest już po przetargu. Następnie powiedział o komisji ds. szacowania szkód, o jej składzie, 

działaniu jak również poinformował, że nie ma zagrożeń dla dotacji.  

 Radny R. Ziemiński zapytał czy Wojewoda nie zakwestionuje składu komisji w związku 

ze zmianą w ostatnich wyborach w Izbach Rolniczych. 

 Wójt odpowiedział, że chodzi tu o przedstawiciela Izb Rolniczych.  

  

  

  

  

 



Ad. pkt 5) Stanowisko Wójta i Rady Gminy dotyczące odszkodowania z tytułu budowy 

gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Rembelszczyzna na terenie gminy 

Załuski. 

 

Nie było uwag. 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośnie przyjęła stanowisko Wójta i Rady Gminy 

dotyczące odszkodowania z tytułu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 

Gustorzyn – Rembelszczyzna na terenie gminy Załuski. 

 

Ad. pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z 

klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku zamieszkujących na 

terenie gminy Załuski.  

 

Nie było uwag. 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 46/XIII/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum 

Ogólnokształcącego w Płońsku zamieszkujących na terenie gminy Załuski.  

 

Ad.  pkt 7) Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy 

za rok  2014. 

a)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 

2014 r. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan K. Koprowski powiedział, że trudno jest 

oceniać budżet, którego się nie uchwala, tylko poprzednia kadencja.   

Poinformował, że Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania budżetu.  

 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z 

wykonania budżetu gminy za rok 2014; 

 

 Pani Skarbnik odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

c)  przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

 o absolutorium dla Wójta Gminy 

Pani Skarbnik poinformowała, że pozytywna jest opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wniosku.  

d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu; 

  Nie było 



Ad. pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2014  rok. 

 

Stan radnych –   12 radnych  

Głosowanie: 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośne podjęła uchwałę Nr  47 /XIII/2015w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014  rok. 

 

 Ad. pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.  

 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja po dokładnej analizie 

przedłożonych dokumentów, i biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik realizacji wpływów  

i wydatków a także niski wskaźnik zadłużenia jest jednogłośnie za udzieleniem Wójtowi gminy 

absolutorium.  

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pan  

R. Ziemiński oznajmił, że Komisja pozytywnie  opiniuje  sprawozdanie z wykonania budżetu, 

i jest za udzieleniem Wójtowi gminy absolutorium.  

 

Stan radnych – 12 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośne podjęła uchwałę Nr 48/XIII/2015  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 

rok.  

 Wójt poinformował, że jest opracowane bardzo szczegółowe sprawozdanie oraz 

podziękował wszystkim, w szczególności radnym i pani Skarbnik.  

 

Ad. pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski na lata 2015-2022. 

 

 Skarbnik odczytała proponowane zmiany.  

 

Stan radnych – 12 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 11 głosów, „wstrzymał się” – 1 głos, „przeciw” – nie było 

podjęła uchwałę Nr 49/XIII/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski na lata 2015-2022. 

 

Ad. pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 

 

Stan radnych – 12 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 11 głosów, „wstrzymał się” – 1 głos, „przeciw” – nie było 

podjęła uchwałę Nr 50/XIII/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 

 

 

 



Ad. pkt 12) Sprawy różne. 

 

Sołtys wsi Kroczewo pani H. Choła zapytała o automat do gier znajdujący się  

w Kroczewie. 

Wójt odpowiedział, że był u właścicielki, widział umowę i będzie działał w tej sprawie. 

Dyrektor ZSO w Kroczewie pani U. Drzewaszewska poinformowała, że zgłosili się do 

niej zaniepokojeni rodzice w tej sprawie. Byli na miejscu inspektorzy z Urzędu Celnego, i będą 

dalej prowadzone działania.  

Prawnik urzędu pan J. Stefański powiedział, że taka działalność od 1 czerwca jest 

nielegalna.  

Następnie odniósł się do wspominanych wcześniej szkód łowieckich. Powiedział, że 

regulacjach ustawy dot. tego tematu.  

 Mieszkaniec pan R. Ziółkowski poprosił o wybudowanie wiaty przystankowej  

w Kroczewie. 

 Prezes OSP w Załuskach pan S. Raczyński poprosił o przekazanie do OSP Załuski 

samochodu gaśniczego z OSP Wrońska, który będzie służył do celów szkoleniowych.  

 Wójt odpowiedział, że nie może przychylić się do tej prośby. Powiedział, ze samochód 

wyceniony jest na 7500 tys zł, doporowadzenie go do pełnej sprawności za dużo by gminę 

kosztowało. Poprosił, aby poczekać być może uda się kupić w przyszłości mniejszy samochód.  

 Radna E. Mazanek powiedziała o konieczności budowy chodnika w Kamienicy.  

 Mieszkaniec pan R. Niedźwiecki zapytał czy były prowadzone przez 5 lat kontrole 

budowlane, następnie zapytał o wyjazdy zagraniczne i ich cel, o samochód służbowy Wójta. 

 Wójt odpowiedział, że wyjazdy zagraniczne odbywają się jedynie w ramach projektu 

ROCKWOOD, a kontrole budowlane prowadzi Nadzór Budowlany.  Poprosił, aby nie 

wprowadzać niepotrzebnego zamieszania.  

 Radny R. Ziemiński zapytał jaka jest forma zabezpieczenia Urzędu Gminy od lokalu 

OSP.  

 Radny K. Koprowski odpowiedział, że przebywa tu głównie młodzież korzystająca  

z siłowni. 

 Radny R. Ziemiński zapytał jaka była teraz impreza w niedzielę. 

 Radny K. Koprowski odpowiedział, że były chrzciny.  

 Wójt powiedział, że w Załuskach jest monitoring widać kto wchodzi i wychodzi. 

Zwrócił nawet kiedyś uwagę, że młodzież po 22 przebywa jeszcze w świetlicy. Dodał, że te 

sprawy są nieuregulowane w całej Polsce. 

 Radny K. Koprowski powiedział, że jeśli jest taka potrzeba to zapłaci za tą rodzinę. 

 Radny R. Ziemiński powiedział, że on pytał jedynie o zabezpieczenie.  

 Sołtys wsi Słotwin pani R. Słumińska powiedziała, żeby wziąć przykład z gminy 

Płońsk, która ma remizę w Cempkowie i jest wynajmowana.  

 Wójt odpowiedział, że należy najpierw sprawdzić czy jest to legalne. Mówił  

o konieczności uporządkowanie tych spraw.  

 Mieszkaniec pan R. Ziółkowski poprosił, aby wziąć przykład ze szkół i występować  

z wnioskiem do Wójta.  

 Radny K. Koprowski zauważył, że ten temat poruszany był na Zarządzie Gminnym 

wiele razy.  

 Radna E. Mazanek stwierdziła, że dobre wyniki w ZSO w Kroczewie wynikają ze 

zmiany dyrektora. 

 Dyrektor ZSO Kroczewo poinformowała, że pokończyły się już sprawy w sądzie. 

Wszystkie procesy zostały przez nią wygrane i wyroki są prawomocne.  

 Mieszkaniec pan R. Ziółkowski zauważył, że nie byłoby zmiany dyrektora w ZSO 

gdyby nie decyzje podejmowane przez Wójta. 



 

Ad. pkt 13) Zamknięcie sesji.  

 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIII sesję Rady Gminy 

Załuski o godz. 12.30. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

   Edward Aleksandrowski 

 

 

Sporz. M. Szydłowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


