
RADA GMINY ZAŁUSKI 

ul. Gmirula 17 
09-142 Załuski 

Protokół  nr 10 /XLIV/ 2022 

z XLIV sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 29 września 2022 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz.15.56 , zakończono o godz. 16.25 

Radni obecni na sesji — 13 

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

Nieobecni radni : Aleksandrowski Edward. 

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 XLIII Sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.. 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

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

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

9. Podjęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej 

SIM Północne Mazowsze  Sp.  z o.o. z siedzibą  w Ciechanowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 25 w miejscowości 

Przyborowice Dolne, w gminie Załuski.. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla 

terenu miejscowości Załuski.. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Załuski , w gminie 

Załuski.. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno , gmina Załuski.. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 261/XXXIII/21 Rady Gminy Załuski 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  
Załuski wkładu niepieniężnego do,, SIM Północne Mazowsze  Sp.  z o.o. „w postaci 

prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Załuski „. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęta XLIV Sesję  Rady Gminy Załuski „powitała obecnych 
na sesji radnych „Wójta Gminy, Skarbnik Edytę  Sachnowską  , sołtysów z terenu Gminy Załuski 
oraz obsługę  prawną.. 

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

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

wymagane quorum . Przewodnicząca zarządziła glosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Stan radnych — 13 osób 

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

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

Ad.pkt.3) Przyjęcie protokołu z obrad XLIII 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 a, przeciw - 0 21.- rada 
przyjęła protokół  z XLIII Sesji  
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Ad.pkt.4) Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca poinfo.  rmowala 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=8ow0P9fOblvWecEmoYcb  

eXZRpr8YeNWBF6YLNaCYtTKaXgHGzLXuBaMSHhyPj8Ge 

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

Przewodnicząca poinformowała,, iż  uczestniczyła w międzygminnych zawodach strażacki 

oraz w dniu wczorajszym w spotkaniu z seniorami. Na tej informacji zakończyła.. 

Ad.pkt.7) Podjęcie uchwały Nr 326/XLIV/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zaluśki 

Przewodnicząca przekazała liż  projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Załuski był  omawiany szczegółowo na posiedzeniu stałych komisji. 

Projekt został  poddany pod głosowanie:: 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 13 głosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 21.- przyjęła 
uchwale .  

Ad.pkt.8) Podjęcie uchwały Nr 327/XLI I/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 — 13 osób  

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

Ad.pkt.9) Podjęcie uchwały Nr 328/XLIV/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej SIM Północne Mazowsze  Sp.  z o.o. z siedzibą  w Ciechanowie. 

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób  
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Rada w glosowaniu: „za" — 8 2losów, wstrzymało się  — 5 gl., przeciw - 0 EL- przyjęła 
uchwale .  

Ad.pkt.10) Podjęcie uchwały Nr 329/XLIV/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 25 

w miejscowości Przyborowice Dolne, w gminie Załuski.. 

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 10 glos , wstrzN mało się  — 0  el.,  przeciw - () 21.- rada przyjęła 
uchwale .  

Ad. pkt 11) Podjęcie uchwały Nr 330/XLIV/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Załuski dla terenu miejscowości Załuski 

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 13 głosów; wstrzym.- O 2los , przeciw — 0 — 
przyiela uchwałę..  

Ad. pkt 12) Podjęcie uchwały nr 331/XLIV/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miejscowości Załuski , w gminie Załuski.. 

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 13 21osów; wstrzym.- O 210sy , przeciw- 0 — 
przyjęła uchwałę..  

Ad.pkt.13) Podjęcie uchwały Nr 332/XLIV/22 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno , 

gmina Załuski.. 

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 7 głosów; wstrzym.- 2 glosy , przeciw- 4 — 
przyjęła uchwale.  
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Ad.pkt.14 ) Podjęcie Uchwały Nr 333/XLIV/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

261/XXXIII/21 Rady Gminy Załuski z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wniesienie przez Gminę  Załuski wkładu niepieniężnego do,, SIM Północne Mazowsze  

Sp.  z 0.0. „ w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Załuski „. 

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 13 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 8 głosów; wstrzvm.- Salom; , przeciw- 0 — 
przyjęła uchwale.  

Ad. pkt. 15) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Glos zabrał  radny Paweł  Stawski : zadał  pytanie  dot.  drogi zlokalizowanej w msc. Szczytno (za byłym 

RSP) w kierunku Poczemina . Radny zapytał  o możliwość  wyasfaltowania jej. 

Salę  opuścił  radny B. Piotrowski godz. 16.12 

Radny skierował  również  pytanie  dot.  wniosków jakie były składane dotyczące gradobicia, gdyż  nie 

ma w tej sprawie żadnych informacji. 

Wójt.: Odpowiedział  że nie ma planów aby na wskazanej przez radnego drodze robić  wylewkę  

asfaltową. Co do drugiego pytania wnioski zostały przekazane do Wojewody. 

Radny Stawski zaznaczył,, iż  po okresie zimowym może być  problem na wskazanej przez niego drodze, 

gdyż  kruszywo znajdzie się  na asfalcie i mogą  być  uszkodzenia np. w autach mieszańców. 

Ad.pkt.16) Wolne wnioski i zapytania. 

Glos zabrała radna H. Ciarka: czy planowane są  prace konserwatorskie oczyszczalni na terenie 

Gminy Załuski?? 

Wójt : planowane są  przeglądy gwarancyjne , pracownik może Panią  powiadomić.. 

Glos zabrała sołtys wioski Szczytniki : podziękowała Wójtowi Gminy za montaż  lamp , jednak 

stwierdziła że świecą  dość  słabo , czy byłaby możliwość  montażu lamp  LED?  Skierowała 

również  pytanie : kiedy są  planowane wypłaty dodatku węglowego i jak będzie on wypłacany, 

skoro np. jest jeden komin a dwie rodziny? 

Wójt zaznaczył  , iż  będzie rozmawiał  z radnymi o wprowadzeniu oszczędności w związku 

z aktualną  sytuacją.. W sprawie pytania  dot.  wypłat dodatku węglowego,, część  wniosków jest 

jeszcze weryfikowana. Co do pytania dodatek jest wypłacany na jeden adres , takie są  przepisy 

ustawy .Wójt poinformowała także , iż  jest możliwość  uzyskania nowego numeru adresowego 

„ gdy są  dwa oddzielne budynki na jednym podwórku. 
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Ad. pkt 17). Zamknięcie sesji. 

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

Przewodni  ca  Rad Gminy 

Agni g rowska 

Sporządziła : A. Januszewska 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

