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Protokół nr  15/XVIII / 2020 

z XVIII sesji Rady Gminy Załuski   

zwołanej 

na  10 lipca 2020 roku 

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy 

w   Załuskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

                               

Obrady rozpoczęto o godz. 11.04 , zakończono o godz.11. 40 

Radni obecni na sesji – 11 

Radni  uczestniczący w obradach ( 11 osób) według załączonej listy obecności- nieobecni: 

Danuta Dybek, Roman Słupecki , Andrzej Jasiński , Paweł Stawski  (załącznik nr 1). 

Urząd Gminy reprezentowali: 

Kamil Koprowski  –  Wójt Gminy 

Edyta Sachnowska- Skarbnik Gminy 

Proponowany porządek dzienny: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania radnych .  

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Wójta . 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy .   

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Załuski . 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym 

wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu 

usuwanych drzew.  

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych . 

12. Wolne wnioski i zapytania radnych.  

13. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt. 1 )   Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła XVIII Sesję Rady Gminy , powitała osoby 

przybyłe na Sesję Rady Gminy .   
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Ad. pkt. 2) Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego. 

Przewodnicząca poinformowała, że na sesję przybyło 11 radnych .Następnie 

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku 

obrad  : 

Głosowanie: Stan radnych – 11 osób . 

Rada w głosowaniu: „za” - 11 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.-     

przyjęła porządek , głosowanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu . 

 

Przystąpiono do realizacji  poszczególnych punktów porządku obrad. 

 

Ad. pkt 3) Przyjęcie protokołu z  obrad XVII sesji Rady Gminy. 

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół przyjąć bez odczytywania ,poinformowała, 

że  protokół został opublikowany na stronie BIP UG Załuski oraz , że nie wpłynęły wnioski 

do protokołu z poprzedniej sesji.  

Głosowanie : stan radnych 11 osób 

Rada w głosowaniu: „za” – 11  głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.- przyjęto 

protokół z sesji XVII- , głosowanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu . 

Ad. pkt. 4. ) Interpelacje i zapytania radnych .  

Nikt z radnych nie zgłosił chęci zabrania głosu w tym punkcie . Nikt nie złożył także 

zapytania pisemnie .  

Ad.pkt.5. )Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta .  

Wójt przedstawił najważniejsze ze spraw, jakie miały miejsce w czasie pomiędzy sesjami  

Rady Gminy .  

Omówił ,m.in  sprawy dot. dróg ( modernizacja drogi w msc. Kamienica , przebudowa drogi 

gminnej Kroczewo – Niepiekła ); 

Poinformował o podpisaniu umowy na MIAS , Klub Malucha oraz rozbudowę linii 

energetycznej Załuski – Zdunowo oraz Kroczewo – Gostolin . 

Przekazał informację o zakończeniu I etapu termoizolacji w Szkole Podstawowej w 

Kroczewie oraz o pracach termoizolacyjnych w Szkole Podstawowej w Szczytnie , które są 

w trakcje , jest to II etap . Zawiadomił także radnych oraz osoby oglądające transmisje 

online o podjęciu działań w celu uregulowania spraw dotyczących  wspólnoty gruntowej w 

msc. Kamienica , Słotwin , Przyborowice Górne  i ogłoszeniu trzeciego przetargu na zakup 

ciągnika wraz z wyposażeniem (rębak , kosiarka bijakowa i pług do odśnieżania ) .  
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Poruszył także tematy dot. : odbioru folii rolniczej od rolników , zakończenia umowy na 

odbiór odpadów ( do 31.08. br) , naboru do Rady Seniorów Gminy Załuski , otrzymania 

dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych oraz wyboru ofert na oświetlenie uliczne – 

panele fotowoltaiczne w msc. Kamienica , Naborowo , Stróżewo .  

 

Ad.pkt.6 ) Informacja Przewodniczącej Rady Gminy .  

Przewodnicząca uzupełniła informację Wójta Gminy , iż nabór do Rady Seniorów trwa do 

23 lipca 2020 r. .  

 

Ad.pkt.7 )Podjęcie uchwały Nr 139/XVIII/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Załuski.  

Przewodnicząca przekazał glos Pani Skarbnik Edycie Sachnowskiej , która omówiła 

proponowane zmiany w WPF. Po przedstawieniu zmian Przewodnicząca poddała projekt 

pod głosowanie :  

Stan radnych – 11 osób  

Rada w głosowaniu: „za” – 10  głosów, wstrzymało się – 1 gł., przeciw - 0 gł.- przyjęto 

uchwałę , głosowania imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt . 8) Podjęcie uchwały Nr 140/XVIII/20 w sprawie  zmian uchwały budżetowej  

na 2020 rok. 

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy . Przewodnicząca  poddała projekt zmian uchwały 

budżetowej na 2020 rok pod głosowanie. Pytań i uwag nie było .  

Stan radnych – 11 osób 

Rada w głosowaniu: „za” - 11 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.- przyjęto 

uchwałę ., głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu .    

 

Ad. pkt . 9) Podjęcie uchwały Nr 141/XVIII/20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Załuski .  

 Przewodnicząca  poddała projekt pod głosowanie. Pytań i uwag nie było .  

Stan radnych – 11 osób 

Rada w głosowaniu: „za” - 10 głosów, wstrzymało się – 1 gł., przeciw - 0 gł.- przyjęto 

uchwałę ., głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu .    

 

Ad. pkt . 10) Podjęcie uchwały Nr 142/XVIII/20 w sprawie zmiany parametrów drzew 

przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym 

gatunku w miejscu usuwanych drzew.  

 Przewodnicząca  poinformowała , iż projekt był omawiany na posiedzeniu komisji i 
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poddała projekt pod głosowanie. Pytań i uwag nie było .  

Stan radnych – 11 osób 

Rada w głosowaniu: „za” – 11 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.- przyjęto 

uchwałę ., głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu .    

 

Ad.pkt.11)  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca poinformowała , iż punkt stał się bezprzedmiotowy , gdyż interpelacji  

i zapytań nie było .  

Ad.pkt.12) Wolne wnioski i zapytania radnych. 

Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu B. Piotrowskiemu , który skierował prośbę do 

Wójta w sprawie zakupu systemu nagłaśniającego i mikrofonów na salę posiedzeń Urzędu 

Gminy Załuski .  

Wójt Gminy podziękował za dotychczasową współpracę i za docenienie swojej pracy w 

dniu dzisiejszym . Przewodnicząca zauważyła , iż to bardzo ważne , iż Wójt Gminy łączy pracę 

z pasją i podziękowała za dotychczasową współpracę .  

Ad.pkt.13 )Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Załuski, Przewodnicząca A. 

Dąbrowska zamknęła posiedzenie. 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy  
        Agnieszka Dąbrowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła : A. Januszewska  


