
GNIJ!' IUSKI 
Zał uski 67 

09-142 Załuski 
Protokół  nr 6/XL/ 2022 

z  XL  sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 26 maja 2022 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 , zakończono o godz.13.08 

Radni obecni na sesji — 13 

Radni uczestniczący w obradach ( 13 osób) według załączonej listy obecności. 

Nieobecni radni : Pan Marcin Brześkiewicz . 

Urząd Gminy reprezentowali:  

Kamil Koprowski — Wójt Gminy 

Edyta Sachnowska — Skarbnik Gminy 

Proponowany porządek dzienny: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.. 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Załuski z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2021 . 

8. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z 

przeznaczeniem na zakup nowoczesnej aparatury medycznej na potrzeby 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka 

1 



Józefa Piłsudskiego w Plońsku . 

12. Debata nad raportem o stanie Gminy Załuski.. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 

14. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

14.1 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 

2021 rok. 

14.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

14.3 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy 

14.4 Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. 

17. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 

rok. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęta  XL  Sesję  Rady Gminy Załuski „powitała 
obecnych na sesji radnych „Wójta Gminy, Skarbnik Edytę  Sachnowską  , obsługę  prawną  
oraz obsługę  biura rady gminy oraz sołtysów z terenu Gminy Załuski i mieszkańców.. 

Ad. pkt. 2) Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 13 radnych, co daje 

wymagane quorum Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wpłynięciu dwóch 

wniosków , pierwszy w wniosków został  złożony przez Wójta Gminy i dotyczy rozszerzenie 

porządku obrad poprzez dodanie punktu pn: „ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

161/XXI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.. 
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W związku z powyższym przeszła do glosowania w sprawie przyjęcia pierwszego z nich tj. 

wniosku Wójta Gminy o rozszerzenia porządku o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 161/XXI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 

opłaty. 

Stan radnych — 13 osób 

Rada w glosowaniu: „za" -13 głosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0  el.-  rada 
przyjęła wniosek .  

Następnie Przewodnicząca podała informację  o drugim z wniosków o wysłuchanie publiczne. 
Przewodnicząca poinformowała iż  w związku z tym , że mieszkaniec nie jest podmiotem który 
może rozszerzyć  porządku obrad , a wniosek był  kierowany do wszystkich radnych 
Przewodnicząca zgłasza ten wniosek pod glosowanie , następnie przeszła do glosowania w 
sprawie przyjęcia drugiego wniosku , który dotyczył  wysłuchania publicznego mieszkańca 
Gminy Załuski.. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" -1 glos, wstrzymało się  —2 gl., przeciw - 10 gl.- rada odrzuciła 
wniosek w sprawie wysłuchania publicznego.  

W związku ze zgłoszeniem radnego Bogdana Piotrowskiego , iż  prosi o powtórzenie 
glosowania ze względu na to iż  zagłosowała nie tak jak chciał.. Przewodnicząca zarządziła 
reasumpcję  głosowania.. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" -0 glos, wstrzymało się  —3 21., przeciw - 10 21.- rada odrzuciła 
wniosek .  

Po przyjęciu wniosku Wójta Gminy, Przewodnicząca zarządziła glosowanie nad przyjęciem 
porządku obrad ze zmianami. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" -13 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 21.- rada 
przyjęła porządek obrad ze zmianami .  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad 

2.1 Wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu pn: 

„ Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXI/20 Rady Gminy 

Załuski z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opiaty „. 
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2.2 Wniosek mieszkańca gminy o wysłuchanie publiczne. 
2.3 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.. 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Załuski z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 . 

8. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z 

przeznaczeniem na zakup nowoczesnej aparatury medycznej na potrzeby 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Plońsku . 

12. Debata nad raportem o stanie Gminy Załuski.. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 

14. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za 2021 rok 

14.1 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 

2021 rok. 

14.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

14.3 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy 

14.4 Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Załuski.. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXI/20 Rady Gminy Załuski z 

dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.. 
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19.0dpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20.Wolne wnioski i zapytania. 

21.Zamknięcie sesji. 

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

Ad.pkt.3) Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy. 

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół  przyjąć  bez odczytywania ,następnie 

przeszła do głosowania:: 

Stan radnych — 13 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 13 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 al.- rada 
przyjęła protokół  z XXXIX Sesji 

Ad.pkt.4) Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca poinformowała iż  żadne interpelację  w formie pisemnej do chwili obecnej 
nie wpłynęły zapytała,, czy ktoś  z radnych chciałby zabrać  glos . Zgłoszeń  nie było.. 

Ad. pkt. 5) Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.. 

Sprawozdanie dostępna na nagraniu 

https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=yideo&id=yDekwLgqrA5DCiGtwkP  

jfHplcsQbPk5xwzPO4oRyLIcZUkN8JWW5HsUIxr6R5Qr1C 

Ad.pkt.6.) Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca poinformowała , iż  w czasie pomiędzy sesjami zostały złożone 

oświadczenia majątkowe przez prawie wszystkich radnych , jednemu z nich został  

wyznaczony termin dodatkowy . Ponadto razem z radną  Ciarką  uczestniczyły w spotkaniu 

Kobiety w Centrum — Mazowsze Północ, najbliższy zjazd odbędzie się  w czerwcu 

w Plońsku 

Ad. pkt. 7) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy 

Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. 

Przewodnicząca w związku z brakiem pytań  , poddała przyjęcie sprawozdania pod 

głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 13 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada 
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przyjęła sprawozdanie. 

Ad.pkt.8) Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 

Przewodnicząca poinformowała,, iż  ocena była omawiana przez Kierowniku GOPS na 

posiedzeniu komisji stałych w dniu dzisiejszym . Następnie poddała sprawozdanie pod 

głosowanie.. 

Stan radnych —13 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 13 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada 
przyjęła sprawozdanie.  

Ad.pkt.9) Podjęcie uchwały Nr 301 /XL/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Załuski 

Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnik Gminy , która odczytała najważniejsze zapisy z 
projektu uchwały w tej sprawie. 

W związku z brakiem pytań  projekt został  poddany pod głosowanie:: 

Stan radnych — 13 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 13 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada  
przyjęto ww. uchwale .  

Ad.pkt.10) Podjęcie uchwały Nr 302 /XL/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 

rok 2022. 

Przewodnicząca poinformowała,, iż  projekt uchwały pokrywa się  ze zmianami w WPF , w 
związku z brakiem pytań  projekt został  poddany pod glosowanie 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 13 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 al.- rada 
przyjęto ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.11) Podjęcie uchwały Nr 303 /XL/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej aparatury medycznej 

na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Plońsku 

Przewodnicząca poinformował,, iż  projekt był  omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 

dzisiejszym. Pytań  nie było , Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 21o54fm, wstrzymało się  — 1 ttl„ przeciw - 0 21.- rada 
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przyjęto ww. uchwale . 

Ad.pkt.12) Debata nad raportem o stanie Gminy Załuski. 

Przewodnicząca otworzyła debatę  nad raportem o stanie Gminy Załuski i udzieliła głosu 
Wójtowi Gminy Załuski . W swojej wypowiedzi Wójt Gminy przedstawił  najważniejsze 
rozpoczęte jak i zakończone w roku 2021 inwestycję. Całość  wypowiedzi dostępna na filmie: 

Ad.pkt.13) Podjęcie uchwały Nr 304/XL/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum 

zaufania. 

Pytań  nie było Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 13 glos , wstrzymało się  — 0 ul., przeciw - rada pod jela 
ww. uchwały .  

Ad.pkt.14) Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za 
rok 2021 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała ,  it  Pani Skarbnik omówiła szczegółowo na 
posiedzeniu komisji stałych sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2021 
rok.. Skierowała pytanie do radnych , czy ktoś  chciałby zabrać  glos . Zgłoszeń  nie było. 

14.1) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy 
za 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł  Stawski który odczytał  najważniejsze z 
zapisów zawartych w opinii ww. komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok i 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu. 

14.2) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z 
wykonania budżetu gminy za rok 2021; 

Opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 kwietnia 2022 r. o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Załuski sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 odczytała Pani Skarbnik 
- Edyta Sachnowska. Opinia była pozytywna. 

14.3) przedstawienie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy 

Uchwalę  z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Załuski z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Załuski odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Załuski — Agnieszka Dąbrowska.. Uchwała 
była pozytywna. 
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14.4) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu; 

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski otworzyła dyskusję  . Zgłoszeń  nie było.. 

Ad. pkt 15) Podjęcie uchwały Nr 305/XL/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Dyskusji nie było . Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 13 głosów; wstrzvm.- O glos , przeciw — 0 — podjęła  
ww. uchwałę..  

Ad. pkt 16) Podjęcie uchwały nr 306/XL/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Żadnych pytań  nie było , przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 13 głosów; wstrzvm.- O glosy , przeciw- 0 — 
podjęła ww. uchwałę..  

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwalę  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium i złożyła podziękowania Wójtowi oraz Skarbnik Gminy . Glos zabrał  Wójt Gminy 
składając podziękowanie dla Rady Gminy , mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy 
Załuski.. 

Salę  opuścił  radny A. Jasiński — godz. 12.55 

Ad.pkt.17) Podjęcie uchwały Nr 307/XL/22 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa 

w sołectwie Załuski.. 

Przewodnicząca poinformował  , iż  został  zaproponowany termin 29 czerwca, godz. 18.30 , 

projekt był  omawiany na posiedzeniu komisji ,. Przewodnicząca poinformowała , iż  Pan 

Zbigniew Pogorzelski złożył  rezygnację  z funkcji sołtysa , następnie poddała projekt pod 

glosowanie . Przewodnicząca poinformował  , iż  stan radnych w chwili obecnej to 12 radnych, 

salę  opuścił  radny Andrzej Jasiński.. 

Stan radnych — 12 osób 

Rada  iv  alosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało się  —0 a, przeciw - 0 gl.- rada przyjęto 
Ilyv. uchwalę  .  
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18. Podjęcie uchwały Nr 308 / XL/22 w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXI/20 Rady 

Gminy Załuski z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.. 

W związku z brakiem pytań,, Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 12 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 12 kłosów, wstrzymało się  —0 al., przeciw - O ul.- rada przyjęto 
1111. uchwalę  .  

Ad.pkt.19) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca poinformowała,, iż  interpelacji w formie pisemnej nie było. 

Ad.pkt.20) Wolne wnioski i zapytania. 

W tym punkcie nikt z zebranych nie wyraził  chęci zabrania głosu.. 

Ad. pkt 21). Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad  XL  sesji Rady Gminy Załuski Przewodnicząca Agnieszka 
Dąbrowska,, złożyła wszystkim mamą  z terenu Gminy Załuski życzenia i zamknęła  XL  Sesję  
Rady Gminy. 

Sporządziła : A. Januszewska 
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