
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski w Okresie   

30.12.2019 r.- 31.02.2020 r.    

1. Rozpisano II przetarg na realizację zadania pn : ,,Ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie 

Załuski". W dniu 24.01.2019 r. dokonano otwarcia ofert. 

http://ugzaluski.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=368. 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. 

2. 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). 

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 został skierowany do negocjacji ( wszystko 

wskazuje na to, że uzyska dofinansowanie- wysoka punktacja).  

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)  - znalazł się poza listą przeinaczoną do dofinansowania ( tylko 9 

podmiotów na 63 uzyskało dofinansowanie). Tak jak w przypadku 

poprzedniego naboru zarząd wo0jewództwa mazowieckiego planuje 

zwiększyć kwotę alokacji.  

4. Samochód pożarniczy dla OSP Kroczewo – jednostka złożyła wnioski o 

dofinansowanie dla jednostek KSRG oraz WFOŚiGW , gmina przygotowuje się 

http://ugzaluski.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=368


do złożenia wniosku o dotację do samorządu Województwa Mazowieckiego ( 

w przypadku uzyskania dofinansowania z w/w źródeł pokryjemy wkład 

własny)   

5. Rozpoczęliśmy procedurę wyłaniania wykonawcy modernizacji oświetlenia w 

Sali gimnastycznej SP w Kroczewie 

6. 16.01.2020 r. dzień Patrona Kamienica 

7. 24.01.2020 r. posiedzenie Rady Społecznej  

8. 28.01.2020 r. spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego i 

przedstawicielami klubów sportowych prowadzących działalność statutową 

na terenie Gminy Załuski- podsumowanie wydarzeń sportowych w 2019 r. , 

ustalenie harmonogramu imprez sportowych w 2020 r.  

9. Ruszyła I edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego  

10. 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).  

c. Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Stróżewie – nabór z Ministerstwa 

Sportu, samorządu województwa mazowieckiego – wsparcie w ramach 

Instrumentu zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza. 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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