
RADA CNIINY ZAŁUSKI 

ul. Gminna 17 
09-142 Załuski 

Protokół  nr 13 /XLVH/ 2022 

z XLVII sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 5 grudnia 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 — 13 

Radni uczestniczący w obradach ( 13 osób) według załączonej listy obecności ( załącznik Nr 
1). Nieobecny radny Edward Aleksandrowski . 

Urząd Gminy reprezentowali:  

Kamil Koprowski — Wójt Gminy 

Edyta Sachnowska — Skarbnik Gminy 

Proponowany porządek dzienny: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 

2.1 Wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu pn:" 91 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci , młodzieży 

i uczniów oraz rodziców.. 

2.2 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania radnych 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 

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 zmieniającej Uchwalę  Rady Gminy Nr 277/XXXV/22 z dnia 21 

stycznia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia potyczki na wyprzedzające 

finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej . 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru 

Należności Publicznoprawnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru o zawarcie umowy najmu 

lokalu mieszkalnego , budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną  
Inicjatywę  Mieszkaniową  Północne Mazowsze  Sp  .z 0.0. , w tym określenia kryteriów 

pierwszeństwa , zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów 

pierwszeństwa oraz dla kryteriów pierwszeństwa.. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opiaty za pobyt dziecka i 

wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie po zakończeniu 

projektu unijnego,, Gmina Załuski wspiera Maluchy ! — utworzenie Klubu 

Dziecięcego w Gminie Załuski „. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęta XLVII Sesję  Rady Gminy Załuski. .Powitała 
obecnych na sesji radnych „Wójta Gminy, Skarbnik Edytę  Sachnowską  , obsługę  prawną  oraz 
sołtysów.. 

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

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 13 radnych. Przewodnicząca 

poinformowała o wpłynięciu wniosku Wójta Gminy o zmianę  w porządku obrad poprzez 

rozszerzenie porządku o punkt  dot.  `; „Podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 1 

kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci , młodzieży i uczniów oraz rodziców" , zarządziła glosowanie nad przyjęciem 

wniosku. 

Stan radnych —13 osób  

Rada w Elosowaniu: „za" -13 głosów, wstrzymało się  — O al., przeciw - 0 21.- rada 
przyjęła wniosek Wóita Gminy.  



Następnie Przewodnicząca zaproponowała glosowanie nad przyjęcie porządku obrad wraz 
ze zmianami. 

Stan radnych —13 osób  

Rada w 2losowaniu: „za" -13 21osów, wstrzymało się  — 0 El., przeciw - 0 al.- rada 
przyjęła porzadek obrad ze zmianami.  

Porzadek obrad po zmianach:  

1.0twarcie 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 określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci , młodzieży 

i uczniów oraz rodziców.. 

2.2 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania radnych 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 

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 zmieniającej Uchwalę  Rady Gminy Nr 277/XXXV/22 z dnia 21 

stycznia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru 

Należności Publicznoprawnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru o zawarcie umowy najmu 

lokalu mieszkalnego , budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną  

Inicjatywę  Mieszkaniową  Północne Mazowsze  Sp  .z 0.0. , w tym określenia kryteriów 

pierwszeństwa,, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów 

pierwszeństwa oraz dla kryteriów pierwszeństwa.. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opiaty za pobyt dziecka i 

wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie po zakończeniu 

projektu unijnego „Gmina Załuski wspiera Maluchy ! — utworzenie Klubu 



Dziecięcego w Gminie Załuski „. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 

młodzieży i uczniów oraz rodziców.. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie sesji. 

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

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

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół  przyjąć  bez odczytywania, poinformowała 

iż  co do treści protokołu nie wpłynęły żadne uwagi, następnie przeszła do głosowania:: 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 13 glosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0  el.-  rada 
przyjęta protokół  z XLVI 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 XLVII Sesji Rady Gminy Załuski 

Ad. pkt. 6) Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca przekazała informacje  i  iż  oprócz koordynacji prac biura rady uczestniczyła 

w pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy Załuski.. 

Ad.pkt.7 ) Podjęcie uchwały Nr 344/XLVII/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Załuski.. 

Przewodnicząca poinformowałai  iż  projekt w tej sprawie byt omawiany na posiedzeniu komisji stałych 

Rady Gminy , następnie przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 13 21001V, wstrZVIllai0 Się  — 0 al., przeciw - 0 al.- przyjęła 



uchwale . 

Ad.pkt.8 ) Podjęcie uchwały Nr 345/XLVII/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 

rok 2022 

Projekt był  omawiany na posiedzeniu komisji stałych , w związku z brakiem pytań  poprosiła radnych 

o glosowanie w tej sprawie. 

Stan radnych — 13 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 13 glosów, strzvmalo się  — 0 zł., przeciw - 0  el.-  prz\ jela  
uchwalę  .  

Ad. pkt. 9) Podjęcie uchwały Nr 346/XLVII/22 zmieniającej Uchwalę  Rady Gminy Nr 

277/XXXV/22 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

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

Przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 13 głosów, wstrzymało się  — O al., przeciw - O al.- prz\ jela 
uchwale .  

Ad.pkt.10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do 

Rejestru Należności Publicznoprawnych. 

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

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

Stan radnych — 13 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 2 glos, wstrzymało się  — 1 al., przeciw - 10 al.-rada odrzuciła 
uchwale .  

Ad.pkt.11) Podjęcie uchwały Nr 347/XLVII/22 w sprawie zasad przeprowadzania naboru 

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego , budowanego w ramach inwestycji 

realizowanej przez Społeczną  Inicjatywę  Mieszkaniową  Północne Mazowsze  Sp  .z o.o. , w 

tym określenia kryteriów pierwszeństwa , zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla 

dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryteriów pierwszeństwa.. 



Przewodnicząca poinformowała iż  projekt został  szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu 

komisji . W związku z brakiem zgłoszeń  w sprawie pytań  , przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w 2losowaniu: „za" — 13 210s6w, wstrzymało się  — 0 2i., PrZeChir - 0 21.- przyjęła 
uchwale .  

Ad. pkt. 12)  Podjęcie uchwały Nr 348/XLVII/22 w sprawie ustalenia wysokości opiaty za 

pobyt dziecka i wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie po 

zakończeniu projektu unijnego „ Gmina Załuski wspiera Maluchy ! — utworzenie Klubu 

Dziecięcego w Gminie Załuski „. 

Przewodnicząca podała informację, co do wysokości opiaty za miesiąc pobytu dziecka która wynosi 

800 z1 oraz kosztów wyżywienia tj.150 zł  za miesiąc .W związku z powyższym , przeszła do 

glosowania. 

Stan radnych — 13 osób  

Rada w alosowaniu: „za" — 13 210sów, wstrzymało się  — 0 L przeciw - 0 21.- przyjęła  
uchwale .  

Glos zabrał  Wójt Gminy Załuski , przekazał  iż  w związku z paragrafem 2 ww. uchwały opłata 
za pobyt jest pomniejszana o wysokość  dofinansowania dla rodziców czyli wysokość  opiaty za 
miesiąc pobytu dziecka w klubie będzie wynosić  400 zł . 

Ad.pkt.13)  Podjęcie uchwały Nr 349/XLVII/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dzieci , młodzieży i uczniów oraz rodziców.. 

Przewodnicząca odczytała proponowane wysokości stawek ,następnie przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 13 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 13  2105ów,  wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 21.- przyjęła  
uchwale .  

Ad.nkt.14.)  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacji i zapytań  nie byk) . 

Ad.pkt.15 ) Wolne wnioski i zapytania. 

Zgłoszeń  nie było.. 



Ad. pkt 16). Zamknięcie sesji. 

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

Przewodnic ęa Ęądy Gminy 

Agniesżk Dąbrowska 

Sporządziła : A. Januszewska 
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