
 

Protokół nr 6   / 2015 

z  XII  Sesji Rady Gminy Załuski  odbytej  

                w dniu 18 maja 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.12.30 

Radni obecni na sesji  – 14  osób  (nieobecny radny S. Stangreciak) 

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

 

 

Urząd Gminy reprezentowali: 

 

  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 XI sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczenie wody  

z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie gminy Załuski.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 16/VII/2015 Rady Gminy załuski z dnia 

14 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Załuski.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na 

lata 2015-2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 

10. Informacja przedstawiciela Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku pana Jana 

Kazimierczaka na temat sytuacji płońskiego szpitala.  

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

12. Sprawy różne. 

13. 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. 

 

 Radny K. Koprowski zawnioskował o poszerzenie porządku obrad sesji o uchwałę  

w sprawie udzielania stypendium motywacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych  

i gimnazjalnych.  

 Pani Sekretarz zauważyła, że ten projekt uchwały nie ma opinii prawnej. 



 Radny K. Koprowski odpowiedział, że zapewnienie obsługi prawnej jest zadaniem 

Wójta Gminy. Dodał, że nie chce, aby dzieci przez to na tym ucierpiały.  

 Pani Sekretarz powiedziała, że zwróciła tylko uwagę na kwestię proceduralną.  

 Radna M. Oszczyk powiedziała, że regulamin został opracowany na Komisji  

ds. Szkolnictwa, na której obecni byli dyrektorzy szkół. Powiedziała, że jak będą potrzebne 

jakieś zmiany to zostaną naniesione jeszcze. 

 Radny R. Ziemiński zapytał czy projekt ten uchwały jest wypracowany przez Komisję 

czy radnego K. Koprowskiego, jak pisze pod projektem. 

 Radna M. Oszczyk powiedziała, że projekt uchwały sporządził radny K. Koprowski, za 

co mu podziękowała, ale został on jeszcze  dopracowany na Komisji wraz z dyrektorami szkół.  

 

 

Głosowanie za przyjęciem uchwały do porządku:  

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie przyjęła uchwałę do porządku sesji.  

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie przyjęła porządek po poszerzeniu  

o dodatkowy punkt. . 

 

Porządek sesji po zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w 

nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczenie wody  

z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie gminy Załuski.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 16/VII/2015 Rady Gminy załuski z dnia 

14 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Załuski.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na 

lata 2015-2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 

11. Informacja przedstawiciela Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku pana Jana 

Kazimierczaka na temat sytuacji płońskiego szpitala.  

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

  

 

 



Ad. pkt 3) Przyjęcie protokołu z XI sesji. 

 

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

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

Załuski.  

 

 

Ad. pkt 4) Interpelacje i  zapytania radnych. 

 

 Radny W. Jaworski zapytał czy jest przewidziana jakaś pomoc dla rolników w związku 

z ostatnimi przymrozkami.  

 Radny R. Ziemiński podziękował i złożył gratulacje Koronie Karolinowo za awans do 

A klasy. Zapytał czy Wójt w związku z tym przewiduje zwiększenie nakładu pieniężnego  

na drużynę. 

 Radny K. Koprowski zapytał o proces decyzyjny podczas nieobecności Wójta. Zapytał 

również o świetlicę w Załuskach, kiedy będzie czynna. Następnie odczytał trzy interpelacje 

jakie złożył do pana Wójta. 

 Radny J. Antosik zapytał o przetarg na dożwirowanie dróg. 

 

 Pani Sekretarz odpowiedziała w tym punkcie na interpelacje. 

Na początku odpowiedziała na zapytanie radnego W. Jaworskiego i wyjaśniła, ze już dziś 

można pobierać w urzędzie wnioski  dotyczące pomocy w związku z zaistniałymi 

przymrozkami. 

 Następnie powiedziała, że wszyscy są zadowoleni z awansu naszej drużyny do A klasy, 

co do kwestii finansowych nie będzie na razie się wypowiadać. 

 Wyjaśniła radnemu K. Koprowskiemu, że opóźnienie otwarcia świetlicy jest wynikiem 

problemów z licznikami, nie jest to z winy urzędu gminy.  

 Następnie odpowiedziała radnemu J. Antosikowi, że przetarg zostanie rozstrzygnięty 

jeżeli dziś Rada przyzna kwotę 15 tys. do brakującej kwoty.  

  

Następnie odpowiedziała radnemu K. Koprowskiego na interpelację którą złożył do Wójta, że 

mecenas R. Marchewka w ramach przyjacielskiej umowy nie wystawił rachunku za 

reprezentowanie urzędu w sądzie. 

  

  

Ad. pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za 

wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia. 

 

Radny K. Koprowski podziękował dyrektorom za współpracę w opracowywaniu tej 

uchwały.  Przedstawił w skrócie projekt uchwały.  

Radny A. Piotrowski zapytał co z klasami 1-3. 

Radna M. Oszczyk odpowiedziała, że nie są tu uwzględnione.  

Radny R. Ziemiński zapytał co z dziećmi z naszej gminy które uczą się w innych 

szkolach poza naszą gminą.  

Radna M. Oszczyk powiedziała, że sam tytuł uchwały mówi, że dotyczy tylko dzieci  

z naszych szkół. Taka jest propozycja. 

Radny R. Ziemiński zauważył, że rodzice dzieci uczęszczających do innych szkół to 



nasi podatnicy. 

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 40/XII/2015 w sprawie  

zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w nauce, sporcie, 

osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia. 

 

Ad. pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczenie 

wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie gminy Załuski.  
 

 Pani Sekretarz poinformowała, że Zakład Usług Wodnych w terminie złożył do nas 

wniosek. W załączeniu do uchwały są rozpisane wszystkie stawki. Propozycja jest 3,10 za  

1 m ³ dostarczonej  wody. 

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 41/XII/2015 w sprawie  

zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczenie wody z gminnych urządzeń wodociągowych 

na terenie gminy Załuski.  
 

Ad. pkt 7)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 16/VII/2015 Rady Gminy 

załuski z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 Sekretarz wyjaśniła, że z uwagi na konkretny przypadek w naszej przedstawiony został 

dzisiejszy projekt uchwały – chodzi o finansowanie specjalistycznego sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 42/XII/2015 w sprawie  

zmiany uchwały Nr 16/VII/2015 Rady Gminy załuski z dnia 14 stycznia 2015 roku w 

sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Ad. pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy 

Załuski.  

 

 Sekretarz wyjaśniła, że sprawa ta wynikła na konwencie wójtów i burmistrzów powiatu 

płońskiego. Chodzi tu o światowe Dni Młodzieży w 2016 roku i upoważnienie Wójta do 

podejmowania działań organizacyjnych.  

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 43/XII/2015 w sprawie  

ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Załuski.  

 

 



 

 

Ad. pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski na lata 2015-2022. 

 

 Radny K. Koprowski zauważył, że było wszystko analizowane na posiedzeniach 

komisji, i wnosi o przyjęcie tych uchwał.  

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 44/XII/2015 w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022. 

 

 

Ad. pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 45/XII/2015 w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022. 

 

Ad. pkt 11) Informacja przedstawiciela Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku 

pana Jana Kazimierczaka na temat sytuacji płońskiego szpitala.  

 

 Pan J. Kazimierczak podziękował za zaproszenie.  

Na wstępie powiedział, że 80 % szpitali powiatowych ma ten sam problem co płoński szpital. 

Jednakże nigdy nie będzie zwolennikiem zamykania oddziałów lub prywatyzacji szpitala. 

Zauważył, że powiat pracuje nad różnymi rozwiązaniami, i Rada Społeczna czeka na 

propozycje.  

Następnie powiedział o trudnej sytuacji pracowników, mających niskie wynagrodzenie. Jego 

zdaniem ordynatorzy powinni pracować na etatach, a pozostali na kontraktach. I na pewno taka 

decyzja przyniosłaby rezultaty. Zaapelował, aby wszyscy dążyli do wyjścia z tej sytuacji.  

Do zadań Rady Społecznej należy opiniowanie jedynie, a wszelkie decyzje podejmuje Rada 

Powiatu i Starostwo.  

Na koniec powiedział, że jak będzie coś wiadomo więcej to poinformuje o tym radnych.  

Następnie pan J. Kazimierczak poruszył sprawę samochodu strażackiego.  Powiedział, że 

zwrócił się do Wójta z prośbą o przekazanie samochodu strażackiego w Wrońsk do Załusk. 

Pani Sekretarz powiedziała, że nie została podjęta jeszcze decyzja w tej sprawie. Poprosił, aby 

pod nieobecność Wójta nie poruszać tej sprawy.  

 Radny powiatowy K. Wrzesiński powiedział, że temat jest bardzo złożony, radni 

powiatowi otrzymali program restrukturyzacji szpitala.  

 Radna powiatowa B. Lubczyk Stranz zauważyła, że sytuacja szpitala nie jest jeszcze 

taka zła, choć należy dmuchać na zimne , dodała, że szpital posiada płynność finansową. 

Mówiła o dużych kosztach utrzymania szpitala Na koniec powiedziała, że obecnie szukane są 

najlepsze rozwiązania, aby zapobiec prywatyzacji.  

 Mieszkaniec pan R. Ziółkowski zapytał co takiego się stało, że jeszcze do grudnia nie 

mówiło się o trudnej sytuacji szpitala. Zauważył, że pan J. Kazimierczak musiał wcześniej 

wiedzieć o tych problemach.  

 Pan J. Kazimierczak odpowiedział, że nikt wcześniej nie pytał. Zauważył,  

że Rada Społeczna nie ma wpływu na pewne sprawy. Obecnie Rada czeka na decyzję Starostwa 



i Rady Powiatu.  

 Mieszkaniec pan S. Raczyński powiedział, że zbyt dużo dyskutuje się publicznie w 

sprawie szpitala, co może jedynie zagrozić szpitalowi. Jego zdaniem podstawowym błędem 

Starostwa było nieprzyjęcie rezygnacji dyrektora J. Świerczka, gdyż szpitalowi potrzebny jest 

sprawny menadżer.  

 Radny R. Ziemiński stwierdził, że konieczne jest podniesienie składki zdrowotnej.  

 

Ad. pkt 12) Sprawy różne. 

 

Sekretarz przedstawiła radnym umowę użyczenie dot. Internetu dla Mazowsza. 

Poprosiła o przegłosowanie tej sprawy. 

 

Rada w głosowaniu : „za” – 12 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy, „przeciw” – nie 

było, pozytywnie zaopiniowała ww. umowę. 

 

Następnie radny K. Koprowski odczytał pismo w sprawie pomocy mieszkańcom 

Michałówka. Powiedział również, że 15 maja Komisja Rewizyjna dokonała analizy zasobu 

mieszkaniowego w gminie Załuski.  

Radny R. Słupecki zapytał o przydomowe oczyszczalnie, kiedy nastąpi ich naprawa.  

Sekretarz wyjaśniła, że jesteśmy na etapie wyłonienia projektanta, do końca czerwca 

podpisana zostanie umowa.  

R. Ziemiński zaproponował, aby radni wspólnie przejechali autokarem po naszych 

drogach gminnych. 

Radny B. Piotrowski zapytał co z oświetleniem w Kamienicy oraz na jakim etapie jest 

sprawa budowy sali gimnastycznych w Kamienicy i w Stróżewie.  

Pani Sekretarz wyjaśniła, że oświetlenie w Kamienicy już jest zamontowane, a co do 

sal gimnastycznych to nie ma jeszcze wyłonionego projektanta.  

Mieszkaniec pan R. Niedźwiecki powiedział, że minęło pół roku od wyborów radnych 

i Wójta, pozytywnie ocenił pracę rady. Odczytał 17 pytań jakie wystosuje do Rady Gminy.  

Radny A. Piotrowski powiedział o sprawie odszkodowań dla rolników związanych  

z budową gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn.  

Poszkodowany mieszkaniec w tej sprawie pan P. Smoliński poprosił aby Rada podjęła 

jakieś stanowisko w najbliższym czasie.  

 Sekretarz powiedziała o możliwości pomocy prawnej ze strony gminy. Powiedziała 

również, że Wójt nie może być stroną w indywidualnych sprawach.  

 

 

 

Ad. pkt 13) Zamknięcie sesji.  

 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XII sesję Rady Gminy 

Załuski o godz. 12.30. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

   Edward Aleksandrowski 

Sporz. M. Szydłowska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


