
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski w okresie 18.08. - 

29.09.20222 r.  

Dodatek węglowy: - 1456 wniosków, na inne źródła ciepła 48 wniosków, wypłaty od 30 

września 

Infrastruktura drogowa i oświetlenie uliczne  

 W ramach porozumienia z wykonawcą; firmą Aldesa wykonano Remont drogi w m. 

Szczytno ( bez kosztowo ) 

 Zakończono realizacje inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Stróżewo- 

Przyborowice’’ 

 Rozpoczęliśmy realizację kolejnych  inwestycji drogowych: ,,Budowa drogi gminnej 
w m.  Załuski’’ ,   ,,Budowa drogi gminnej nr 301225 Słotwin-Poczernin’’ 

-  trwają już prace przygotowawcze,   

 Na bieżąco trwa wykaszanie rowów i poboczy wzdłuż dróg gminnych, 

 Na początku października planujemy rozpocząć profilowanie dróg gminnych,  

 Podpisaliśmy umowę na montaż dodatkowych punktów świetlnych na słupach 

energetycznych w m.  Niepiekła ( Sobole), Naborowo,  Złotopolice, Sadówiec – 

planowany termin montażu 31.12.2022 r.  

Środki zewnętrzne  

 Podpisaliśmy  umowy dotacyjne w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

zrównoważonego rozwoju Mazowsza :  

- ,,Rozbudowa Remizy OSP Kroczewo " na kwotę 600.000  zł  

- ,,Rozbudowa drogi gminnej Stróżewo- Przyborowice " na kwotę 170.000 zł. 

 Podpisaliśmy umowę dotacyjna  na realizację zadania ,,Zwiększenie usług 

wodnościekowych na terenie Gminy Załuski " w ramach PROW. Dzięki wsparciu z 

programu Rozwoju Obszarów Wiejskich możliwa będzie budowa stacji uzdatniania 

wody w Załuskach, ponad 1600 m sieci wodociągowej w m. Załuski i Szczytno oraz 

budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności 

publicznej w m. Załuski i Karolinowo. Kwota dotacji: 3.260.688 zł  

 Umowa dotacyjna na kwotę 13.173,30 zł  na utworzenie młodzieżowej Rady Gminy 

Załuski w ramach programu ,,Mazowsze dla Młodzieży "  

 Umowa dotacyjna na zadanie: ,, Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie 
Gminy Załuski’’- kwota dotacji 34.101,67 zł .  

 

Realizacja inwestycji  

 Park w Kroczewie – planowane zakończenie prac do 14 października,  

 Hala Sportowa w Stróżewie- trwają prace, II etap do listopada,  

 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw- oświetlenie Stare Wrońska, 

Michałówek, Kamienica- Wygoda, Szczytniki, Sobole, Sadówiec, Słotwin- montaż 

ogrodzenia- ukończono realizację zadania 

 Mazowsze dla Klimatu – planowany montaż 15 punktów świetlnych w m. Załuski, 

Nowe Olszyny, Stróżewo, Zdunowo, Złotopolice, Nowe Wrońska – realizacja do 8 

listopada 

 Budowa stacja wodociągowej w m. Nowe Olszyny składającej się z przepompowni 

strefowej wody i dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody o pojemności 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064590976208&__cft__%5b0%5d=AZXdWnnhy0MoP-jx7iG-cbi6id6WMGt2OwFJ4JdC4JdQoHte8JXzVWMkyRIJbJGak9FtubkIc9W-_NCV8XuVSoeHPD9gtXmQrjtzVkYKneWYc7qKmWl5jE-my1tlK0kR67mPguIAUSAu43Bfj6PIWU8HE-d79iamJ_4MGGQbJCjh7w&__tn__=-%5dK-R


100m/3 każdy wraz z niezbędną infrastrukturą- trwa realizacja zadania, termin 

realizacji zadania- listopad 2022 

 Wszczęliśmy procedurę przetargową dotyczącą budowy kontenera szatniowego wraz 

z zapleczem na boisku sportowym w Załuskach- otwarcie ofert 30.09.2022 r.  

 

Wydarzenia Kulturalne, Integracyjne i inne informacje  

 20 sierpnia na boisku sportowym w Załuskach odbył się  Festyn ,,Zdrowy i Aktywny 

Senior’’ organizowany w ramach ,,Mazowieckiego instrumentu wsparcia rad 

senioralnych’’.  

 30 sierpnia w siedzibie PSP podpisaliśmy porozumienie z Jednostką OSP Kroczewo 

oraz komendantem PSP ws włączenia ( kontynuacji ) do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego   

 1 września uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w SP w Kamienicy i SP w 

Kroczewie,  

 2 września na Sali konferencyjnej UG Załuski odbyło się ,, Narodowe czytanie’’ z 

udziałem uczniów wszystkich szkół z terenu Gminy Załuski,  

 16 września na boisku sportowym w Karolinowie odbyły się ,,Międzygminne zawody 

sportowo pożarnicze’ dla jednostek OSP z terenu Gminy Załuski, Gminy Płońsk i 

Miasta Płońsk. 

 24 września uczestniczyłem w Gminnym Dniu Seniora organizowanym przez Koło 

Emerytów i Rencistów  

 29 września odbyło się ,,spotkanie z kulturą ‘ – wydarzenie zorganizowane w ramach 

,,Mazowieckiego instrumentu wsparcia rad senioralnych’’.  

 Od 1 października będą obowiązywały nazwy ulic w m. Załuski i Kroczewo  

 

 

 

 


