
RADA GMINY ZAŁUSKI 
ul. Gminna 17 
09-142 Załuski 

Protokół  nr 11 /XLV/ 2022 

z XLV sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 18 października 2022 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz.15.00 , zakończono o godz. 15.07 

Radni obecni na sesji — 11 

Radni uczestniczący w obradach ( 11 osób) według załączonej listy obecności. 

Nieobecni radni : Aleksanilrowski Edward, Bogdan Piotrowski , Paweł  Stawski 

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 XLIV Sesji Rady Gminy. 

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

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu. 

7. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęta nadzwyczajną  XLV Sesję  Rady Gminy Załuski 
zwołana na wniosek Wójta Gminy .Powitała obecnych na sesji radnych „Wójta Gminy , 
Skarbnik Edytę  Sachnowską  oraz obsługę  biura rady gminy. 

Poinformowała, iż  jest problem z łączem internetowym i aby nie przedłużać  tej sytuacji 
glosowanie odbędzie się  bez urządzeń  , poprzez podniesienie ręki.. 
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Ad. pkt. 2) Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 11 radnych, wymieniła 

nieobecnych radnych : Edward Aleksandrowski , Piotrowski Bogdan oraz Paweł  

Stawski.Poinformowala iż  posiedzenie jest prawomocne Przewodnicząca zarządziła 

glosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Stan radnych — 11 osób  

Rada w glosowaniu: „za" -11 głosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0 rada 
przyjęła porządek obrad.  

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

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

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół  przyjąć  bez odczytywania , następnie 

przeszła do głosowania:: 

Stan radnych — 11 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 11 głosów, wstrzymało się  — 0 al., przeciw - 0  el.-  rada 
przyjela protokół  z XLIV Sesji 

Ad.pkt.4 ) Podjęcie uchwały Nr 334/XLV/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Załuski 

Przewodnicząca przekazała iż  projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Załuski byt omawiany przed sesją  .Pytań  nie było.. 

Projekt został  poddany pod glosowanie . Przewodnicząca zdecydowała iż  radni będą  
wyczytywani i będą  glosować  aby nie było wątpliwości.. 

Stan radnych —11 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 11 głosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0 zł.- przyjęła 
uchwalę  .  

Ad.pkt.5) Podjęcie uchwały Nr 335/XLV/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 

2022. 

Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 
pod głosowanie:: 

Stan radnych — 11 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 11 głosów, wstrzymało się  — 0g1., przeciw - 0 gl.- przyjęła 
uchwale .  
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Ad.pkt.6) Podjęcie uchwały Nr 336/XLV/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Płońskiemu . 

Przewodnicząca oddała glos radnemu Antosikowi , który skierował  pytanie do Wójta Gminy 

dotyczące odcinków drogowych przewidzianych do remontu i objętych dofinansowaniem dla 

powiatu. 

Wójt odpowiedział  , że planowany jest remont drogi na odcinkach od miejscowości Załuski 

( 1 km) oraz w drugim etapie na odcinku Koryciska — Wilamy , natomiast trzeci etap zakończy 

remont tego ciągu drogowego. Wójt poinformowała ponadto , że pod koniec listopada zostanie 

rozpisany przetarg na remont dróg gminnych m.in. Koryciska — Karolinowo . 

Więcej pytań  niw było. Pizewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 11 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 11 głosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0  el.-  przyjęła  
uchwalę  .  

Ad. pkt 7). Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad XLV sesji Rady Gminy Załuski Przewodnicząca Agnieszka 
Dąbrowska zamknęła XLV Sesję  Rady Gminy.  

\f

t  Przewodni  ca G 

Agniesz a ąbrowska  

Sporządziła : A. Januszewska 
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