
Protokół nr 11/XXXIII/ 2021 

z XXXIII sesji Rady Gminy Załuski   

zwołanej 

na  16 grudnia 2021 roku 

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy 

w   Załuskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

                               

Obrady rozpoczęto o godz. 14.20 , zakończono o godz.14.30 

Radni obecni na sesji – 12 

Radni  uczestniczący w obradach ( 12 osób) według załączonej listy obecności. 

Nieobecni radni : Pan Jarosław Antosik , Bogdan Piotrowski, Zbigniew Pogorzelski  . 

Urząd Gminy reprezentowali: 

Kamil Koprowski  –  Wójt Gminy 

Edyta Sachnowska - Skarbnik Gminy Załuski 

 

Proponowany porządek dzienny: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia                                   

i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej . 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok. 

8. Podjęcie chwały 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 . 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 



komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi .   

10. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt. 1 )   Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła XXXIII Sesję Rady Gminy Załuski informując iż 

jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Wójta Gminy . Powitała obecnych na sesji 

radnych ,Wójta i Skarbnik Gminy  . 

 

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

Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad , poinformowała że w sesji 

uczestniczy 12 radnych a następnie przeszła do głosowania w sprawie przyjęcia porządku 

obrad . 

Stan radnych – 12 osób 

Rada w głosowaniu: „za” -12 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.- rada 

przyjęła  porządek obrad  . 

Przystąpiono do realizacji  poszczególnych punktów porządku obrad. 

 

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

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół przyjąć bez odczytywania, gdyż nikt nie 

zgłosił uwag czy zastrzeżeń , następnie  przeszła do głosowania : 

Stan radnych – 12 osób 

Rada w głosowaniu: „za” – 12  głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.- rada 

przyjęła protokół z XXXII Sesji  .  

Ad.pkt.4) Podjęcie uchwały Nr 257/XXXIII/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . 

Przewodnicząca w związku z tym iż projekt był omawiany wcześniej przez Panią Skarbnik 

, zaproponowała aby przejść do głosowania :  

Stan radnych – 12 osób 

Rada w głosowaniu: „za” - 12 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw – 0 gł.- przyjęto 

ww . uchwałę . 

 



Ad.pkt.5 ) Podjęcie uchwały Nr 258/XXXIII/21  w sprawie zaciągnięcia                                      

i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 

środków pochodzących                  z budżetu Unii Europejskiej . 

Przewodnicząca poinformowała iż projekt był omawiany już przez Panią Skarbnik , 

zaproponowała aby przejść do głosowania : 

Stan radnych – 12 osób 

Rada w głosowaniu: „za” - 12 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw – 0 gł.- przyjęto 

ww . uchwałę . 

 

Ad.pkt.6) Podjęcie uchwały Nr 259/XXXIII/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Załuski. 

Przewodnicząca zaproponowała aby radni przeszli do głosowanie : 

Stan radnych – 12 osób 

Rada w głosowaniu: „za” - 12 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw – 0 gł.- przyjęto 

ww . uchwałę . 

 

Ad.pkt.7) Podjęcie uchwały Nr 260/XXXIII/21 w sprawie zmian uchwały budżetowej 

na rok 2021 . 

Przewodnicząca w związku z faktem omówienia ww. projektu przed sesją zaproponowała  

aby radni przeszli do głosowania nad  projektem uchwały : 

Stan radnych –12 osób 

Rada w głosowaniu: „za” - 12 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.- przyjęto 

ww. uchwałę . 

 

Ad.pkt.8) Podjęcie uchwały Nr 261/XXXIII/21 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. 

Przewodnicząca Rady Gminy  poddała projekt pod głosowanie:  

Stan radnych –12 osób 

Rada w głosowaniu: „za” - 12 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.- przyjęto 

ww. uchwałę.   

 



 

Ad.pkt.9) Podjęcie uchwały Nr 262/XXXIII/21 w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących           

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .   

Przewodnicząca  poddała projekt pod głosowanie.  

Stan radnych –12 osób 

Rada w głosowaniu: „za” - 12 głosów, wstrzymało się – 0 gł., przeciw - 0 gł.- przyjęto 

ww. uchwałę.   

 

Ad.pkt.10 Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Załuski, Przewodnicząca 

Agnieszka Dąbrowska zamknęła XXXIII Sesje Rady Gminy . 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Agnieszka Dąbrowska  

 

Sporządziła : A. Januszewska  


