
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski w Okresie  

22.11..2019 r. – 30.12.2019 r.   

 

1. 27.11.2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu dla komisariatu 

Policji w Załuskach , 

2. 02.12.2019 r. odbyła się II rozprawa w sprawie z powództwa Zygmunta 

Aleksandrowicza o dyskryminację, postepowanie zawieszono do czasu 

prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowo-administracyjnym,   

3. Imprezy sportowe: 30.11.2019 – Turniej Tenisa stołowego, 06.12.2019 r. – 

Mikołajkowy Turniej Siatkówki,  

4. 12.12.2019 r. ; Spotkanie opłatkowe GOPS, 20.12.2019 r. Gminne spotkanie 

opłatkowe ,  uczestnictwo w kilkunastu spotkaniach opłatkowych szkół, 

jednostek OSP i stowarzyszeń gminnych,  

5. 18.12.2019 r. Spotkanie ws. wykorzystania wyremontowanej świetlicy OSP 

Szczytno, koncepcja utworzenia Centrum Aktywności Społecznej, 

6. 19.12.2019 r. odbyły się pomiary geodezyjne na terenie sołectwa Niepiekła,  

7. 05.11.2019 r. odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego, 

podczas którego przyjęto dwa stanowiska: Stanowisko ws. sytuacji finansowej 

samorządów i programu Agroenergia, 

8. Rozesłanie zawiadomienia odnośnie wysokości opłaty za wywóz i 

zagospodarowanie odpadów.  

9. Unieważniliśmy I przetarg na realizację zadania: ,,Ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie 

Załuski"  - zbyt wysoka cena, 

W  ramach projektu zostaną zrealizowane dwa odrębne zadania. 

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w 

Kroczewie- realizacja robót budowlanych - do 30.06.2020 r.  

 Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, realizacja robót 

budowlanych do 15.10.2020 r. 

10. Rozstrzygnięto przetarg na zadanie "Doposażenie bazy dydaktyczne szkół" w 

ramach projektu "Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych 



gminy Załuski", Zadanie 1- BCS Balcerzak,, Holisz, Jaworski Spółka Jawna– 

cena oferty 469 063,11 zł brutto, zadanie 2- KOM-PAP Office Partners- cena 

oferty: 27 890,00 brutto. W ramach projektu zostanie zakupionych m.in. 80 

laptopów, 80 tabletów, 80 zestawów klocków do robotyki oraz inne pomoce 

dydaktyczne dla naszych szkół. 

11. Zakończono realizację zadania ,,Utworzenie nowej pracowni informatycznej w 

Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w 

Stróżewie"   Zadanie 1- 83.230,00 zł ( dotacja od samorządu województwa 

48.500 zł), zadanie 2- – 52.339,00 zł ( rezerwa subwencji oświatowej).  

12. Złożono wniosek dotację w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw;  

a. sołectwo Wilamy- rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w 

miejscowości Wilamy 

b. sołectwo Falbogi Wielkie- rekultywacja terenu działki o nr ew. 119 oraz 

zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa 

c. sołectwo Kroczewo- zakup ławek ogrodowych i lamp parkowych z 

przeznaczeniem do montażu wokół stawu oraz zakup i instalacja systemu 

monitoringu wizyjnego 

d. sołectwo Szczytno - zakup i montaż oświetlenia ulicznego typu Led 

zasilanego panelem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową 

e. sołectwo Smulska - zakup i montaż oświetlenia ulicznego typu Led 

zasilanego panelem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową . 

Wnioski pozostałych sołectw ( Gostolin, Nowe Wrońska, Naborówiec)  zostaną 

zrealizowane bezpośrednio z budżetu Gminy na 2020 r. lub automatycznie 

zakwalifikowane do następnej edycji MIAS 2021. Każde sołectwo może tylko 

jednokrotnie skorzystać z wsparcia w/w programu. 

13. Złożono wniosek o dotację w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 

przebudowę drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła ( zadanie 1) , Zdunowo- Stare 

Olszyny etap I (  zadanie 2)  



14. Rozstrzygnięto przetarg na bieżące remonty dróg na terenie gminy Załuski ( 

Sołectwo Niepiekła) – zadanie zostało wykonane,  

15. Dokonano montażu oświetlenia ulicznego zasilanego panelem 

fotowoltaicznym i hybrydą  wiatrową na terenie Sołectw Słotwin, Smulska, 

Złotopolice,  Kamienica Wygoda, Nowe Olszyny. 

16. Zamontowano tablice informacyjne z numerami posesji na terenie Sołectw: 

Naborowo, Naborowo Parcele, Naborówiec, Kamienica, Kamienica Wygoda. ( 

sołectwo Szczytno czekamy na transport obramowania, tablice już przyszły)  

17. Dokonano instalację punktów świetlnych na terenie Sołectw: Michałówek, 

Kamienica, Kamienica Wygoda, Koryciska, Kroczewo, Wrońska Nowe, 

Wrońska Stare,  Smulska, Sobole, Szczytniki, Przyborowice Dolne, Wojny.  

18. Powołano spółkę ds. zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Słotwin 

19. Nowy regulamin organizacyjny UG Załuski, godz. Pon- śr. 8-16, czw. 8-18, 

piątek 8-14.  
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