
RADA GMIN ZAŁUSKI 
Z: Liski 67 Protokół  nr 5/X,OCIX/ 2022 

09-142 Załuski 
z XXXIX sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 28 kwietnia 2022 roku  

ii  sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.41 , zakończono o godz.17.32 

Radni obecni na sesji — 12 

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

Nieobecni radni : Pan Edward Aleksandrowski , Pan Zbigniew Pogorzelski , Roman Slupecki 

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 XXXVIII Sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.. 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaluskach 

za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej . 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją  zadań. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania komisji budżetowej za 2021 rok. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania komisji zdrowia, oświaty i kultury za 2021 rok. 

12. Rozpatrzenie sprawozdania komisji ochrony środowiska i rolnictwa za 2021 rok. 

13. Rozpatrzenie sprawozdania komisji skarg, wniosków i petycji za 2021 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Załuski.. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opiaty za 

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń  

infrastruktury technicznej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opiaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem 

dokonanym na dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego , który 

wniósł  opiaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęta XXXVIIII Sesję  Rady Gminy Załuski „powitała 
obecnych na sesji radnych „Wójta Gminy, Skarbnik Edytę  Sachnowską  , obsługę  prawną  
oraz obsługę  biura rady gminy . 

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

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 11 radnych, co daje 

wymagane quorum . Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wpłynięciu wniosku 

Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu pn: „ Podjęcie uchwały 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Załuski i nadanie jej statutu,, oraz punktu 

pn: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 

listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024, zmienionej uchwalą  nr 279/XXXV/22 Rady Gminy 

Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski 

z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawi wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024." 
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W związku z powyższym przeszła do glosowania w sprawie przyjęcia pierwszego 

z wniosków Wójta Gminy tj. rozszerzenia porządku o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy Załuski i nadanie jej statutu,, . 

Stan radnych — 11 osób  

Rada w glosowaniu: „za" -11 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada 
przyjęła wniosek .  

Następnie Przewodnicząca przeszła do glosowania w sprawie przyjęcia drugiego wniosku 
Wójta Gminy tj. rozszerzenia porządku obrad o punkt pn: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 
2019-2024, zmienionej uchwalą  nr 279/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 
r. w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 roku 
w sprawi wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski 
na lata 2019-2024." 

Stan radnych — 11 osób  

Rada w glosowaniu: „za" -11 głosów, wstrzymało sic — 0 el.,  przeciw - 0  el.-  rada 
przyjęła wniosek . 

Po przyjęciu wniosków Wójta Gminy, Przewodnicząca zarządziła glosowanie nad przyjęciem 
porządku obrad ze zmianami.  

Stan radnych — 11 osób 

Rada w Elosowaniu: „za" -11 głosów, wstrzymało się  — O gl., przeciw - 0 gl.- rada 
przyjęła porzadek obrad ze zmianami .  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie 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 powołania Młodzieżowej Rady Gminy Załuski i nadanie 

jej statutu". 

2.2 Wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu pn: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 
22 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024, zmienionej uchwalą  nr 
279/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawi 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na 
lata 2019-2024." 
2.3 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX VIII Sesji Rady Gminy. 
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4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.. 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaluskach 

za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją  zadań. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania komisji budżetowej za 2021 rok. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania komisji zdrowia, oświaty i kultury za 2021 rok. 

12. Rozpatrzenie sprawozdania komisji ochrony środowiska i rolnictwa za 2021 rok. 

13. Rozpatrzenie sprawozdania komisji skarg, wniosków i petycji za 2021 rok. 

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

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Załuski.. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opiaty za 

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń  

infrastruktury technicznej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem 

dokonanym na dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego , który 

wniósł  opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Załuski i nadanie 

jej statutu 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 
22 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024, zmienionej uchwalą  nr 
279/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawi 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na 
lata 2019-2024." 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wolne wnioski i zapytania. 
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24. Zamknięcie sesji. 

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

Ad.pkt.3) Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII 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  el.,  przeciw - O  el.-  rada 
przyjęła protokół  z XXX VIII Sesji 

Ad.pkt.4) Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca zapytała czy ktoś  z radnych chciałby zabrać  glos . Zgłosił  się  radny 
Andrzej Jasiński , który chciał  zadać  pytanie  dot.  lokalu w msc. Kamienicaljednak temat 
ten był  już  wcześniej omówiony przez Wójta Gminy. 

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

Sprawozdanie dostępna na nagraniu: 

https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=IEX9c1cIUqrzKZsEM4db  

YybpfpoAPow6KazvU78fAbeDwhFNWci4gbDyjpZGcIPf 

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

Przewodnicząca poinformowała „iż  w czasie pomiędzy sesjami razem z radną  Ciarką  

uczestniczyła w posiedzeniu Rady Seniorów Gminy Załuski . Ponadto uczestniczyła także 

w pracach komisji statutowej Młodzieżowej Rady Gminy Załuski . Przewodnicząca 

poruszyła także temat informacji)  jaUotarla do radnych a konkretnie pomysłu sprzedaży 

gruntu parafialnego w msc. Kroczewo .Po interwencji radnych gminy oraz Wójta Gminy, 

uzyskano zapewnieniel  że grunt nie zostanie sprzedany . Na tym zakończyła swoją  

informację.. 

Na sesje przybył  radny Bogdan Piotrowski — godz. 16.50 

Ad. pkt. 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zaluskach za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy 
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społecznej.. 

Przewodnicząca poinformował  , iż  sprawozdanie było omówione na posiedzeniu komisji 

stałych . W związku z brakiem pytań  , zostało poddane pod głosowanie.. Przewodnicząca 

poinformowała także o przybyciu na sesję  , radnego Bogdana Piotrowskiego w związku 

z powyższym stan radnych w chwili obecnej to 12 osób.. 

Stan radnych — 12 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 12 glosów, wstrzymało się  — 0 al., przeciw - 0 21.- rada  
przyjęła sprawozdanie.  

Ad.pkt.8) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny 

za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją  zadań. 

Pytań  nie było . Przewodnicząca przeszła do głosowania.. 

Przewodnicząca skierowała pytanie do prawnika w związku z tym  it  za pomocą  łącza 

internetowego połączył  się  radny Aleksandrowski ale nie oddaje głosu.. 

Przewodnicząca zarządziła przerwę.. 

Przerwa w obradach od godz. 17.05 do godz.17.10 

Przewodnicząca podała wyniki głosowania.. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało sic — 0 gl., przeciw - 0 i ł.- rada 
przyiela sprawozdanie.  

Ad.pkt.9) Rozpatrzenie sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2021 rok. 

Przewodnicząca przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało się  — 0 a, przeciw - 0 ul.- rada 
przyjęła sprawozdanie.  

Ad.pkt.10) Rozpatrzenie sprawozdania komisji budżetowej za 2021 rok 

Przewodnicząca przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 glosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada 
przyjęła sprawozdanie.  
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Ads.pkt.11) Rozpatrzenie sprawozdania komisji zdrowia , oświaty i kultury za 2021 

rok. 

Przewodnicząca zaproponowała przejście do głosowania.. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0gl.- rada 
przyjęła sprawozdanie.  

Ad.pkt.12) Rozpatrzenie sprawozdania komisji ochrony środowiska i rolnictwa za 

2021 rok. 

Przewodnicząca poddała sprawozdanie pod głosowanie.. 

Stan radnych — 12 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 12 alosów, N% str/A malo się  — 0 al., przeciw - O rada 
przyjęła sprawozdanie.  

Ad.pkt.13) Rozpatrzenie sprawozdania skarg, wniosków i petycji za 2021 rok. 

Przewodnicząca przeszła do głosowania.. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało sic — 0 al., przeciw - 0 21.- rada 
przyjęła sprawozdanie.  

Ad.pkt.14) Podjęcie uchwały Nr 295/XXXIX/22 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Załuski 

Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnik Gminy która odczytała najważniejsze zapisy z 
projektu uchwały w tej sprawie. 

W związku z brakiem pytań  projekt został  poddany pod głosowanie:: 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada 
przyjęto ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.15) Podjęcie uchwały Nr 296/XXXIX/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej 

na rok 2022. 

Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnik Gminy która odczytała najważniejsze zapisy 
projektu uchwały w tej sprawie , w związku z brakiem pytań  projekt został  poddany pod 

7 



głosowanie:: 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w 2losowaniu: „za" — 12 OOSÓW, wstrZVITIal0 się  — 0 21., przeciw - 0 21.- rada 
przyjęto ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.16) Podjęcie uchwały Nr 297/XXXIX/22 w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Załuski.. 

Przewodnicząca poinformował  iż  projekt byt omawiany i przedstawiany na posiedzeniu 

komisji w dniu dzisiejszym . Pytań  nie było , Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie.. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w 2losowaniu: „za" — 12  2105ów,  wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0 21.- rada  
przyjęto ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.17) Podjęcie uchwały Nr 298/XLXIX/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opiaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Gminnym Klubie 

Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie . 

Przewodnicząca odczytała najważniejszy zapis projektu uchwały w ww. sprawie , następnie 

zarządziła glosowanie w sprawie. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w 2l050waniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 21.- rada  
przyjęto ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opiaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń  

infrastruktury technicznej. 

Przewodnicząca poinformował  iż  projekt był  omawiany i przedstawiany na posiedzeniu 

komisji . Pytań  nie było , Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 12 osób 

Rada w 2losowaniu: „za" — 1 210s , wstrzymało się  — 0 cł., przeciw - 11 rada nie 
podiela ww. uchwały .  

Ad.pkt.19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opiaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem 
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dokonanym na dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego , 

który wniósł  opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. 

Przewodnicząca poinformował  iż  projekt był  omawiany i przedstawiany na posiedzeniu 

komisji . Pytań  nie było , Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 12 osób 

Rada w 2losowaniu: „za" — 0 alosów, wstrzymało się  — O ;41., przeciw - 12 21.- rada nie 
podjęła ww. uchwały..  

Ad.pkt.20 ) Podjęcie uchwały Nr 299/XXXIX/22 w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Gminy Załuski i nadanie jej statutu. 

Przewodnicząca poinformował  iż  projekt był  przedstawiany na posiedzeniu komisji . Pytań  

nie było , Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 12 osób 

Rada w 2losowaniu: „za" — 12 2losów, wstrzymało się  — O al., przeciw - 0 21.- rada 
przyjęto ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.21) Podjęcie uchwały Nr 300/XXIX/22 w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/19 
Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024, 
zmienionej uchwalą  nr 279/VOCV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 
roku w sprawi wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Załuski na lata 2019-2024." 

Przewodnicząca poinformował  iż  w związku z tym że projekt byt omawiany na posiedzeniu 

komisji oraz nie ma pytań  , poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w 2losowaniu: „za" — 12 2l0sów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 El.- rada 
przyjęto ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.22) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca poinformowała iż  interpelacji nie było. 

Ad.pkt.23) Wolne wnioski i zapytania. 

W tym punkcie Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu B. Piotrowskiemu, który 

skierował  zapytanie do Wójta Gminy dotyczące remontu dróg asfaltowych na terenie gminy 
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Wójt poinformował  iż  remonty zaczną  się  po weekendzie majowym i w pierwszej 

kolejności będą  to odcinki najbardziej zdewastowane . 

Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu J. Antosikowi . 

Skierował  on pytanie do Wójta Gminy dotyczące dożwirowania dróg gminnych. 

Wójt odpowiedział  iż  jest to planowane na przełomie czerwca i lipca, zaznaczył  

jednocześnie iż  ceny surowców wzrosły . W związku z tym nie wiadomo czy zgłaszane 

odcinki w 100 % będą  mogły być  zrealizowane. 

Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu A. JasińskiemOdóry zwrócił  się  z prośbą/ aby 

Wójt powiedział  cols  więcej o planach dotyczących lokalu w msc. Kamienica. 

Wójt stwierdzillże są  podmioty chętne )aby wynająć  ww. lokal. 

Przewodnicząca zapytała czy ktoś  jeszcze chciałby zabrać  glos . Udzieliła głosu 

Wójtowi Gminy , który wrócił  jeszcze do poruszanego wcześniej tematu tj,.najmu lokalu w 

msc. Kamienica. Poinformował  iż  wie że duża część  mieszkańców jak i radny chcieliby 

aby loakl został  wynajęty przez bank , lecz nie ma w tej chwili chętnego podmiotu 

świadczącego usługi bankowe aby ten lokalu wynająć  .Na koniec wypowiedzi Wójt 

stwierdził  iż  banki będą  raczej likwidować  takie placówki na terenach wiejskich. 

Ad. pkt 24). Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Załuski Przewodnicząca 
Agnieszka Dąbrowska zamknęła XXXVIII Sesje Rady Gminy. 

Przewodmczca Rady Gminy 

Agnieszka  Dą  row a  

Sporządziła : A. Januszewska 
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