
RADA GMINY ZAŁUSKI 
ul. Gminna 17 
09-142 Załuski 

Protokół  nr 12 /XLVI/ 2022 

z XLVI sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 9 listopada 2022 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz. 14. 40 , zakończono o godz. 15.20 

Radni obecni na sesji — 14 

Radni uczestniczący w obradach ( 14 osób) według załączonej listy obecności. 

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 XLV Sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania radnych 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Informacja dotycząca oświadczeń  majątkowych.. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski na 2023 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Załuski.. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Sadówiec. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę  Załuski.. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na 

obszarze wód zbiornika wodnego położonego w Kroczewie , Stróżewie i Wilamach 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła XLVI Sesję  Rady Gminy Załuski. .Powitała obecnych 
na sesji radnych „Wójta Gminy, Skarbnik Edytę  Sachnowską  oraz sołtysów.. Przewodnicząca 
poprosiła o odświeżenie przez radnych tabletów. 

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

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 14 radnych, zatem jest 

wymagane quorum. Przewodnicząca zarządziła glosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Stan radnych —14 osób  

Rada w 2losowaniu: „za" -14 &sów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0  el.-  rada 
przyjęła porzadek obrad.  

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

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

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół  przyjąć  bez odczytywania, poinformowała 

iż  co do treści protokołu nie wpłynęły żadne zastrzeżenia , następnie przeszła do 

głosowania:: 

Stan radnych — 14 osób  

Rada w Elosowaniu: „za" — 14  2105ów,  wstrzymało się  — 0 al., priech% - O al.- rada 
przyjęła protokół  z XLV Sesji  

Ad.pkt.4 ) Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca przekazała iż  do chwili obecnej do biura rady gminy , nie wpłynęły żadne 
interpelacje w formie pisemnej . Przewodnicząca zapytała ,czy ktoś  z radnych chciałby 
zabrać  glos , zgłoszeń  nie było. 



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

Sprawozdanie dostępne na nagraniu z XLVI Sesji Rady Gminy Załuski 

https://Portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=ZPefvTopd9X7dPbc1n110goluduG41Yltd  

WfGNcAsULgPzWuUgsDM2WPOef-yeDEI  

Ad. pkt. 6) Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca podała informację  dotyczącą  składu Młodzieżowej Rady Gminy. 

Ad.pkt.7 ) Informacja dotycząca oświadczeń  majątkowych.. 

Przewodnicząca przekazała informację  dot.  oświadczeń  majątkowych radnych Gminy Załuski oraz 

błędów jakie zostały popełnione . Następnie podała informację  dot.  oświadczeń  majątkowych 

kierowników jednostek organizacyjnych i błędów jakie pozostały przez nich popełnione. 

Ad.pkt.8 ) Podjęcie uchwały Nr 337/XLVI/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski na 

2023 rok. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w tej sprawie, następnie przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 14 alosów, wstrz\ mato się  — 0 al., przeciw - () 21.- prz\ jęta 
uchwalę  .  

Ad.pkt.9 ) Podjęcie uchwały Nr 338/XLVI/22 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

Przewodnicząca odczytała poszczególne propozycję  wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Poprosiła radnych o glosowanie w tej sprawie. 

Stan radnych — 14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 14 alosów, strzN mało się  — 0 al., przeciw - 0 al.- przy jęla 
uchwale .  

Ad.pkt.10 ) Podjęcie uchwały Nr 339/XLVI/22 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

Przewodnicząca poinformowała , iż  projekt został  omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji . 

Przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 14 głosów, wstrzymało się  — 0 El., przeciw - 0 EL- przyiela 
uchwalę  .  



Ad.pkt.11) Podjęcie uchwały Nr 340/XLVI/22 w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Załuski.. 

Przewodnicząca poinformowała iż  projekt został  omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji . 

W związku z brakiem pytań,, przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 14 głosów, wstrzymało się  — 0 al., przeciw - 0  el.-  przyjęła 
uchwalę  .  

Ad.pkt.12) Podjęcie uchwały Nr 341/XLVI/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sadówiec. 

Przewodnicząca poinformowała iż  projekt został  omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji . 

W związku z powyższym , przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 14 głosów, wstrzymało sic — 0 zł., przeciw - 0  el.-  przyjęła 
uchwalę  .  

Ad. pkt. 13)  Podjęcie uchwały Nr 342/XLVI/22 w sprawie regulaminu wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę  Załuski 

Przewodnicząca podała informację, projekt został  omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji . 

W związku z powyższym , przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w 2losowaniu: „za" — 13 głosów, wstrzymało się  — 1 cal., przeciw - O ul.- przyjęła 
uchwale .  

Ad.pkt.14)  Podjęcie uchwały Nr 343/XLVI/22 w sprawie wprowadzenia regulaminu 

amatorskiego połowu ryb na obszarze wód zbiornika wodnego położonego w Kroczewie , 

Stróżewie i Wilamach. 

Przewodnicząca w związku z brakiem pytań  co do projektu uchwały, przeszła do głosowania.. 

Stan radny ch — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 14 alosów, wstrzymało się  — 0 a, przeciw - 0 a- przyjęła 
uchwalę  .  

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

Interpelacji i zapytań  nie było.. 



Przew 

A a ląbrows  

Ad.pkt.16 ) Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Aleksandrowskiemu , który poruszył  temat właściwego 
zachowania się  kierowców, którzy nie zatrzymują  się  aby dzieci mogły przejść.. 

W związku z powyższym radny prosa aby zając się  tą  sprawą.. 

Glos zabrał  Wójt Gminy przedstawiając zasady na jakich są  dowożone dzieci do placówek . Zwrócił  
także uwagę,, że przystanki są  ustalone na początku roku ale rodzice w ciągu roku szkolnego składają  
bardzo dużo ilość  wniosków o zmianę  trasy i i jej przystanków.. 

Przewodnicząca zaznaczyła, iż  w szkole także nauczyciele starają  się  uczulić  co do bezpieczeństwa w 
ruchu 

Glos zabrał  ponownie radny Aleksandrowski zaznaczając iż  zachowanie opiekunów , dzieci , 
kierowców autobusów jest właściwe . Problemem jest podejście kierowców którzy się  nie zatrzymują.. 

Glos zabrała Przewodnicząca, która zaprosiła wszystkich na obchody Dnia Niepodległości.. 

Ad. pkt 17). Zamknięcie sesji. 

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

Sporządziła : A. Januszewska 
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