
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski w Okresie  - 

24.03.2020 r.- 05.06.2020 r.     

Pozyskane środki zewnętrzne:  

1. Klub dziecięcy Kroczewo : znaleźliśmy się na liście podmiotów 

wytypowanych do dofinansowania w ramach rządowego Programu 

Maluch+ edycja 2020 - kwota dotacji na utworzenie klubu dziecięcego 

504.200 zł 

2. Wniosek o dofinansowanie zadania ,, Gmina Załuski wspiera Maluchy’’ w 

ramach RPO 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 , Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej uzyskał dofinansowanie-  kwota 

900.890,76 zł  

3. Wniosek  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i 

rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, 

wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 ( 

wymiana urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych i 

termodernizacja budynku SP w Szczytnie)  -  uzyskał dofinansowanie, 

kwota: 1.667 919 zł  

4. Pozyskaliśmy 60.000  zł na zakup 25 komputerów wraz z 

oprogramowaniem dla uczniów do zdalnej nauki w domu, która jest 

obowiązkowa w związku ze stanem epidemii w Polsce, Kwota ta stanowi 

100% dofinansowania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Gminie 

Załuski w ramach programu Zdalna Szkoła🇵� , finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)  

5. Decyzją zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy 105.500 zł 

dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-

Niepiekła, gmina Załuski, nr 301210W" ( droga w miejscowości Sobole w 

kierunku Gostolina od trasy s-7) 



6. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, Kwota 

dotacji: 150.500 zł, uzyskaliśmy informację, że wsparcie ma charakter 

pomocy publicznej, dlatego będziemy musieli wystąpić do rolników o 

oświadczenia odnośnie korzystania z pomocy publicznej,  

7. Szkoła Podstawowa w Kroczewie znalazła się na liście partnerów w ramach 

projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 

do nauczania zdalnego’. Dzięki środkom z UE placówka otrzyma sprzęt i 

oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Będą to: 

stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, 

tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. 

Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie 

sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie 

zdalnej oraz zdalne instruktaże. Uczniowie, w tym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia 

mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną 

objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa 

w zdalnych zajęciach lekcyjnych. 

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 

mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z 

budżetu państwa. 

8. Wsparcie rzeczowe - w postaci zestawów różnego rodzaju środków 

ochronnych do przeciwdziałania COVID-19. Maseczki, kombinezony, 

rękawice komplety ubrań specjalnych, worki na odpady oraz płyn 

dezynfekcyjny  trafią do OSP Kroczewo i OSP KSRG Nowe Wrońska, jako 

jednostek należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

(KSRG). Darowiznę uzyskaliśmy od Samorządu Województwa 

Mazowieckiego 

 

https://www.facebook.com/OSP-Kroczewo-1053902308079835/?__tn__=K-R&eid=ARDIcC6gZjdmh_DCo2O2MragsNwFZZMNNjpMV2ly4xMxAxBTMO89NqKqICgc8cKdN1x94_gGPtuhSuVJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_oPo4nXURMCDtxkmG6rflQRIC4QSMQTmnqZiqP8L7CJlhueNR_qqwZLGLMi29_6CyucsSXWWjkRthiKGXE8I1FRY6kYYzY1qsmHTI_sZKr67PkxgrJ8psA1yMjLxB_k6PSiZ0f_YOB7wcIb-wdAy03o-9jiULTJE5HVckKlzy7PkaLDyjOwcKPFFssAj9iCcK3wNwES6620GvyAQzwjPfVKOmsSrICFs8JSYI6Xr8P0B2-zgtQakYLgVuQxH107dZGCXf6IDjU2PINCsDkZWWvVgH7xaY52hR7FPn7K-d9ZTZ3mKpKevu4-lCLI6xqiOnSVQaA7mm759bAxUwlIqexg
https://www.facebook.com/OSPWronska/?__tn__=K-R&eid=ARDd1ChRE4FbYEllE5QiyAe50hrebrK33tvQw-R9ZHyWabCI5MJwrBzV38ZkGrR1VAGY1IybcUa8Cwge&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_oPo4nXURMCDtxkmG6rflQRIC4QSMQTmnqZiqP8L7CJlhueNR_qqwZLGLMi29_6CyucsSXWWjkRthiKGXE8I1FRY6kYYzY1qsmHTI_sZKr67PkxgrJ8psA1yMjLxB_k6PSiZ0f_YOB7wcIb-wdAy03o-9jiULTJE5HVckKlzy7PkaLDyjOwcKPFFssAj9iCcK3wNwES6620GvyAQzwjPfVKOmsSrICFs8JSYI6Xr8P0B2-zgtQakYLgVuQxH107dZGCXf6IDjU2PINCsDkZWWvVgH7xaY52hR7FPn7K-d9ZTZ3mKpKevu4-lCLI6xqiOnSVQaA7mm759bAxUwlIqexg


Przetargi 

1. "Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w rębak, kosiarkę bijakową oraz 

pług do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego, z opcją amortyzacji u 

leasingodawcy" – I przetarg unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny, 

II przetarg unieważniony z przyczyn formalnych; oferent nie świadczy 

usług leasingowych  

2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez 

wymianę urządzeń grzewczych - etap 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza" zadanie : termodernizacja budynku SP w Szczytnie,  – 

29.05.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty, najniższa BIOŚ Sp. 

z o.o. Ul. Lokalna 31 09-410 Płock- 568.490,00 zł brutto,  Cena kosztorysowa: 

707 863,19 zł brutto 

3.  "Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła, gmina Załuski, nr 

301210W" -  Drog- Bet Marcin Głuchowski, kwota; 262.839,22 zł , gwarancja 

48- m-cy, :  cena kosztorysowa 311 574,35 zł brutto.  

4. "Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Załuski -2020"- P.H.u Oknex 

Sławomir Konofalski , zadanie 1- 106.831,65 zł brutto, zadanie 2- 12.300 zł 

brutto,  ceny kosztorysowe: Zadanie 1: 160 515,00 zł brutto, Zadanie 2: 

18 450,00 zł brutto 

5. " Zakup energii elektrycznej dla Gminy Załuski oraz innych jednostek 

organizacyjnych Gminy" PO PROSTU ENERGIA S.A., Al. Armii Ludowej 

26 00-609 Warszawa, Cena oferty wynosi: 344 844,00  brutto–  zakładana 

cena 401 841,00 zł brutto 

 

Realizowane Projekty Unijne 

1. ,,Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników 

grzewczych w Gminie Załuski".  

 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w 

Kroczewie-  zakończono realizację zadania.  

  Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, realizacja robót 

budowlanych do 15.10.2020 r. 



2. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy 

Załuski”-   zajęcia zawieszone z uwagi na stan epidemii, zajęcia zdalne i 

stacjonarne w grupach, gdzie są uczniowie klas 8,  planujemy wznowienie 

programu od września, kontrola MJWPU- nie wykazała żadnych uchybień w 

realizacji projektu,  

3. ,,Moje kompetencje, Moje perspektywy’’ – zawieszone przez stan epidemii, 

będą wznowione od 08.06.2020 r.,  końcowa faza realizacji projektu,  

4. LGD- czekamy na podpisanie umowy ,  

Złożone wnioski o dofinansowanie; 

1. Senior plus- utworzenie Klubu seniora w Załuskach, rozstrzygnięcie do 25 

czerwca  

2. Mazowiecki Instrument ochrony powietrza – wniosek o sporządzenie 

inwentaryzacji źródeł ciepła, czekamy na decyzję zarządu województwa 

odnośnie kontynuacji programu, 

3. MIAS – czekamy na decyzję zarządu województwa odnośnie kontynuacji 

programu,  

4. MIWIS- dotyczy ,,Boiska wielofunkcyjnego w Kamienicy’’- czekamy na decyzję 

zarządu województwa odnośnie kontynuacji programu, 

5. Posiłek w szkole i w domu  

 

Infrastruktura Drogowa 

1. Wykaszanie rowów- rozpoczęliśmy od 03.06.2020 r., późny termin 

spowodowany unieważnieniem II przetargów na zakup ciągnika z 

wykaszarką,  

2. Dożwirowywanie – rozstrzygnięto przetarg,  w miarę potrzeb 

modernizujemy odcinki np. Nowe Wrońska  

Edukacja 

1. Po konsultacji z dyrektorami Szkół oraz rodzicami zdecydowaliśmy o 

wprowadzeniu w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Załuski dziennika elektronicznego 



2. Do dnia 18 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Szczytnie wznowiła pracę z 

oddziałami przedszkolnymi –uczęszczających uczniów było 6 potem liczba 

zwiększyła się do 9. 

3. Od dnia 25 maja 2020 r. w szkołach gm Załuski była możliwość 

uczestnictwa w zajęciach klas I-III oraz konsultacji z nauczycielami.  

 W Szkole Podstawowej w Szczytnie  

 oddziały przedszkolne - kontynowanie zajęcia dla 9 dzieci 

 w klasach 1-3 –brak chętnych 

 z konsultacji korzystało z kl. VIII- 9 uczniów, VI 1 uczeń, V -1 uczeń,  

kl. VII- 1 uczeń  

 

 W Szkole Podstawowej w Stróżewie  

 oddziały przedszkolne –brak chętnych 

 w klasach 1-3 –brak chętnych  

 z konsultacji korzystało z kl. V-1 uczeń, kl. VIII -2 uczniów  

 

 W Szkole Podstawowej w Kroczewie  

 oddziały przedszkolne –3 osoby były tylko jednego dnia  

 w kasach 1-3 –brak chętnych  

 z konsultacji korzystało  kl. VIII -12 uczniów  

 

 W Szkole Podstawowej w Kamienicy 

 oddziały przedszkolne  –brak chętnych 

 w klasach 1-3 – kl. II -2 osoby  

 z konsultacji korzystało  kl. VIII -8 uczniów  

 

4. Gmina Załuski złożyła wniosek „Zdalna szkoła”   i otrzymała 60 000 zł 

dofinasowania na zakup laptopów  dla 25 uczniów z gminy Załuski. Projekt 

był w 100% dofinasowany z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Laptopy 

zostały przekazane szkołom, które następnie użyczyły ten sprzęt uczniom 

na czas zdalnej nauki.   



5. Gmina Załuski złożyła wniosek „Zdalna szkoła+”  . Przewidywane 

dofinasowanie 55 000. Projekt będzie w 100% dofinasowany z Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa. Projekt jest skierowany dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych.  

6. Gmina Załuski otrzymała płyny do dezynfekcji (36 x 5 l.) dla szkół od 

Wojewody za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Płońsku   

7. Gmina Załuski złożyła dla SP w Kamienicy wniosek o „Posiłek w szkole i 

w domu” . Całkowity koszt to 34 763 zł w tym koszt dofinasowania 25 000 

zł. Czekamy na informacje o rozpatrzeniu wniosku.  

8. Gmina Załuski złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu 

Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” dla Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie. Całkowity koszt 97540,00 zł w 

tym dofinasowania 58524,00 zł .  W związku z COVID Urząd 

Marszałkowski zaproponował Gminie Załuski na zmianę projektu i 

przystąpienie do „Mazowieckiego  programu przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Czekamy na podpisanie 

umowy.  

 

Działanie związane z COVID-19 - Załącznik nr 1  

 

Planowane nabory  

1. Przygotowujemy się dom naborów: 

a. 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału 

turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, RPMA.05.03.00-

IP.01-14-105/20- Park w Kroczewie,  

b. 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20- SP 

w Kamienicy, Budynek Niepublicznego Przedszkola w Karolinowie ( ew. 

SP w Szczytnie- w sytuacji nie zwiększenia kwoty alokacji przez zarząd 

województwa mazowieckiego).  

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-3-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-wzrost-regionalnego-potencjalu-turystycznego-poprzez-ochrone-obiektow-zabytkowych-rpma-05-03-00-ip-01-14-105-20/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-3-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-wzrost-regionalnego-potencjalu-turystycznego-poprzez-ochrone-obiektow-zabytkowych-rpma-05-03-00-ip-01-14-105-20/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-3-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-wzrost-regionalnego-potencjalu-turystycznego-poprzez-ochrone-obiektow-zabytkowych-rpma-05-03-00-ip-01-14-105-20/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typ-projektow-termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-nr-rpma-04-02-00-ip-01-14-104-20/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typ-projektow-termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-nr-rpma-04-02-00-ip-01-14-104-20/


c. 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu- RPMA.09.01.00.-IP.01-14-

095/20 

Inne informacje:  

1.Pośrednictwo pracy  

2.Sprzatanie Gminy  

3. W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego podjąłem decyzję o 

odwołaniu organizacji X Festiwalu Truskawki, który planowany był na 27 czerwca 

2020 r.  

4.Spotkanie z przedstawicielami Energa Invest odnośnie lokalizacji GPZ (Główny 

Punkt Zasilania  na terenie Gminy Załuski oraz linii 110 KW 

 

 

 

 

 

 

 

 


