
 

 

 

Protokół nr      / 2015 

z  XV Sesji Rady Gminy Załuski  odbytej  

                w dniu 31 sierpnia  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.11.20 

Radni obecni na sesji  – 14  osób  (nieobecni radni : B. Piotrowski) 

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

 

 

Urząd Gminy reprezentowali: 

 

  Wójt Gminy – Romuald Woźniak 

  Sekretarz Urzędu  Gminy – Urszula Szybińska 

  Skarbnik Urzędu Gminy – Edyta Sachnowska 

 

    Proponowany porządek dzienny: 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 

5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

Rady Gminy Załuski w sprawie Strategii Gminy Załuski na lata 2015-2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności 

publicznej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Załuskach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniania udziału Gminy Załuski w Banku Spółdzielczym 

w Załuskach.  

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. 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. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie przyjęła porządek sesji.  

 

Ad. pkt 3) Przyjęcie protokołu z XIV Sesji. 

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie przyjęła protokół z XIV sesji Rady Gminy 

Załuski.  
 

Ad. pkt 4) Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 
 

 Radny K. Koprowski zapytał na jakim etapie jest budowa trasy E7. 

 Radna M. Oszczyk zapytała czy jest możliwość aby zmiany w budżecie i zmiany WPF 

głosować w inny sposób, aby rozdzielić tematycznie i pojedynczo głosować.  

 Radny W. Jaworski podziękował strażakom z gminy Załuski za akcję ratowniczą jaką 

przeprowadzili w Ludwikowie. 

 Pani Skarbnik poprosiła, aby radna M. Oszczyk dokładnie doprecyzowała jak chce, 

aby odbywało się głosowanie.  

Następnie głos zabrał prawnik Rady Gminy Załuski, który omówił zasadę głosowania 

zmian w budżecie.  

 

Ad. pkt 5) Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.  

 

Wójt udzielił w tym punkcie odpowiedzi radnemu K. Koprowskiemu, że decyzja 

środowiskowa przedłużona została do końca października, następnie odczytał informację 

międzysesyjną.  

Ad.  pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały Rady Gminy Załuski w sprawie Strategii Gminy Załuski na lata 2015-

2020. 
 

Sekretarz wyjaśniła, że według przepisów prawa musimy przyjąć nową Strategię Gminy 

Załuski na lata 2015-2020. Przyjęcie dzisiejszej uchwały otworzy drogę do zarządzenie 

konsultacji i przekazania projektu strategii do wyrażenia swojej opinii i wnoszenia 

ewentualnych uwag.  



 

 

  

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 54/XV/2015  

w sprawie zarządzenia konsultacji w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy 

Załuski w sprawie Strategii Gminy Załuski na lata 2015-2020. 

 

Ad. pkt 7)  Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów 

użyteczności publicznej – zdjęte z porządku obrad na posiedzeniu komisji.  

 

Ad.  pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach. 

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  55/XV/2015 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Załuskach. 
 

Ad. pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniania udziału Gminy Załuski w Banku 

Spółdzielczym w Załuskach 

 

 Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Załuskach 

powiadomił, że zmienił wysokość jednego udziału z kwoty 500 zł na 5 000 zł. Gmina Załuski 

posiada 2 udziały w Banku Spółdzielczym.  

W niniejszej uchwale proponuje się uzupełnienie udziałów w Banku Spółdzielczym do kwoty 

10 000 zł.  

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  56/XV/2015 

w sprawie uzupełniania udziału Gminy Załuski w Banku Spółdzielczym w Załuskach 

 

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

Gminy Załuski na lata 2015-2022. 

 Pani Skarbnik odczytała proponowane zmiany w WPF.  

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 13 głosów. „wstrzymał się” – 1 głos, „przeciw” – nie było,  podjęła 

uchwałę Nr  57/XV/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 

2015. 



 

 

 

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

Pani Skarbnik odczytała proponowane zmiany.  

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów. „wstrzymały się” – 2 głosy, „przeciw” – nie było,  podjęła 

uchwałę Nr  58/XV/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015. 

 

Ad. pkt 12) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 Wójt odpowiedział w informacji międzysesyjnej.  

Ad. pkt 13) Sprawy różne. 

  Radny K. Koprowski zaproponował zorganizowanie dla rolników szkolenia  

z PROW-u.  

 Radny A. Kochański poprosił o informacje w sprawie wniosku mieszkańców  

z Michałówka. 

 Wójt odpowiedział, że jeżeli będzie potrzeba zorganizowane zostanie takie szkolenie. 

Następnie powiedział, że Michałówek zostanie zrobiony ze środków zabezpieczonych na ten 

cel. 

Radny R. Ziemiński zaproponował, aby prze Izby Rolnicze zorganizować szkolenie dla 

sołtysów.  

 Radny R. Słupecki przypomniał o pokazie koni arabskich jakie odbyły się we 

Wrońskach Nowych, i zasugerował, że wypadałoby aby Przewodniczący  

Rady i Wiceprzewodnicząca otrzymywali zaproszenia na takie wydarzenia.  

 Przewodniczący Rady powiedział o konieczności naprawy drogi Zdunowo- Olszyny. 

Przypomniał, że zabiega o to od 8 lat. Pisał o ustanowienie statusu tej drogi. 

 Wójt zaproponował, aby na przyszłą sesję zaprosić Starostę Płońskiego i podjąć 

rozmowę w tej sprawie.  

 Sołtys wsi Przyborowice Dolne zaprosił wszystkich na dożynki gminne, które odbędą 

się 6 września.  

 Przewodniczący Rady powiedział następnie o piśmie jakie złożyło Przedszkole  

w Karolinowie „Mały Miś” o przedłużenia umowy najmu lokalu. 

 Radny K. Koprowski zaproponował, aby przedłużyć na okres 5 lat.  

 Wójt poprosił, aby przedłużyć na okres 6 lat jak poprzednio. 

Przewodniczący zaproponował, aby w związku z tym przeprowadzić głosowanie w tej sprawie.  

 

Rada w głosowaniu: „za” – 13 głosów, „wstrzymał się” – 1 głos, „przeciw” – nie było, 

wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu na okres 6 lat.  

 

Sołtys wsi Sadówiec pan P. Mucha powiedział o funduszu sołeckim, że jego wioska  

w ramach tego funduszu nie może nic wykonać z racji nieuregulowanego statusu prawnego.  

Wójt powiedział, że jeżeli pieniądze wrócą do budżetu gminy i Rada się przychyli to wykonane 

zostaną te zadania, których nie można zrobić z funduszu sołeckiego.  

 Radny W. Jaworski zauważył, że dużo nie jest uregulowanych spraw własnościowych, 

m.in. tzw. sołtysówki. Dużo rzeczy nie można przez to wykonać z funduszu sołeckiego.  

Prosi o uporządkowanie tych spraw, i ustalenie stanu prawnego.  



 

 

 Wójt powiedział, że trzeba będzie spotkać się z przedstawicielami Starostwa i GDDKiA 

i przedyskutować te sprawy. 

 Mieszkaniec pan S. Raczyński zapytał czy planowane będzie do końca roku pozyskanie 

środków finansowych. zapytał również o Statut Gminy i prace Komisji Rewizyjnej.  

 Wójt odpowiedział, że przygotowywane są projekty drogowe, projekty sal 

gimnastycznych, modernizacja stacji uzdatniania wody, a co do środków unijnych to na razie 

nic nie wiadomo.  

 Radny K. Koprowski powiedział, że Statut wymaga opinii prawnej, we wrześniu 

wyłożony zostanie do publicznej informacji.  

 Radny A. Piotrowski podziękował za zakup strojów dla drużyny piłkarskiej Korona 

Karolinowo. 

  

 

 Ad. pkt 14) Zamknięcie sesji.  

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XV sesję Rady Gminy 

Załuski o godz. 11. 20.  

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

   Edward Aleksandrowski 

 

 

 

 

Sporz. M. Szydłowska 

 

 

 

 


