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142 Załuski Protokół  nr 7 /XLI/ 2022 

z XLI sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 29 czerwca 2022 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz.13. 10 , zakończono o godz. 13.45 

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  XL  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 nadania nazw ulic w miejscowości Kroczewo. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Załuski. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zaluskach 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie sesji. 
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Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła XLI Sesję  Rady Gminy Załuski „powitała obecnych 
na sesji radnych „Wójta Gminy, Skarbnik Edytę  Sachnowską  obsługę  prawną  oraz obsługę  
biura rady gminy oraz sołtysów z terenu Gminy Załuski . 

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

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 14 radnych, co daje 

wymagane quorum. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wpłynięciu wniosku który 

został  złożony przez Wójta Gminy i dotyczy rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie 

punktu pn: „ Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów.. 

W związku z powyższym przeszła do glosowania w sprawie przyjęcia wniosku Wójta Gminy 

o rozszerzenia porządku o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów „. 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" -14 2losów, wstrzN mało się  — 0  el.,  przeciw - 0 al.- rada 
przyjęła wniosek .  

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

Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" -14 głosów, wstrzymało się  — 0 at., przeciw - rada 
przyięla porządek 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 wysokości diet dla sołtysów „. 

2.2 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad  XL  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. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kroczewo 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Załuski 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zaluskach . 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów.. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie sesji. 

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

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

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół  przyjąć  bez odczytywania ,następnie 

przeszła do głosowania:: 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 14 glosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - o 0.- rada 
przyjęła protokół  z  XL  Sesji 

Ad.pkt.4) Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca poinformowała 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=ogShKeYg7bGIORKEGR  

F0g35cSm12qHyoiZ8QoZpelAlsPEyoSREpdJt7BBeeEoym 

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

Przewodnicząca poinformowała , iż  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

pokrywają  się  z informacjami Wójta Gminy. Ponadto podała informację  o sowim udziale 

w obchodach gminnego dnia strażaka i dnia dziecka, złotych i diamentowych godach. 

Ad.pkt.7) Podjęcie uchwały Nr 309/XLI/22  iv  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Załuski 

Przewodnicząca poinformowała,, iż  Pani Skarbnik szczegółowa omówiła projekt uchwały 
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w tej sprawie na posiedzeniu komisji stałych.. 

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

Stan radnych — 14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 14 alosów, wstrzymało się  —0al., przeciw - 0 al.- rada przy jęto 
ww. uchwale .  

Ad.pkt.8) Podjęcie uchwały Nr 310ALI/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 

2022. 

Przewodnicząca poinformowała,, iż  projekt był  omawiany na posiedzeniu komisji stałych , 
w związku z brakiem pytań  projekt został  poddany pod głosowanie:: 

Stan radnych — 14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 14 2losów, wstrzymało się  — 0 al., przeciw - O ul.- rada przyjęto 
ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.9) Podjęcie uchwały Nr 311/XLI/22 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Kroczewo . 

Przewodnicząca zapytała czy są  pytania, pytań  nie było . Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie.. 

Stan radnych — 14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 14 głosów, wstrzymało się  —0 21„ przeciw - 0 21.- rada przy jęto 
ww. uchwale .  

Ad.pkt.10) Podjęcie uchwały Nr 312/XLI/22 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Załuski.. 

Pytań  nie było. Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 14 210S , wstrzymało Się  — 0 al., przeciw - 0 21.- rada podiela 
ww. uchwały .  

Ad. pkt 11) Podjęcie uchwały Nr 313/XLI/22 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaluskach 

Przewodnicząca poinformowała,, iż  projekt był  omawiany na posiedzeniu komisji stałych . 
Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 14 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 1-1 alosów; strzy m.- () alos , przeciw —0— podjęła 
ww. uchwałę..  
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Ad. pkt 12) Podjęcie uchwały nr 314/XLI/22 w sprawie wysokości diet dla sołtysów 

Żadnych pytań  nie było , przewodnicząca poddała projekt pod glosowanie informując , że 
wysokość  diety nie ulega zmianie. 

Stan radnych — 14 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 14 głosów; wstrzym.- O glosy , przeciw- 0 — 
podjęła ww. uchwalę..  

Ad.pkt.13) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca poinformowała,, iż  interpelacji w formie pisemnej nie było. Zapytała czy są  

jakieś  pytania. 

Ad.pkt.14) Wolne wnioski i zapytania. 

Glos zabrała sołtys wioski Szczytniki kierując pytanie do Wójta Gminy w sprawie dodatku 

węglowego. 

Wójt zaznaczył,, że otrzymuje wiele pytań.. Ustawa nie została jeszcze wprowadzona w życie. 

Jeśli ustawodawca nałoży takie obowiązki gmina będzie je realizować.. 

Ad. pkt 15). Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad XLI sesji Rady Gminy Załuski Przewodnicząca Agnieszka 
Dąbrowska,, złożyła życzenia udanych wakacji i zamknęła XLI Sesję  Rady Gminy. 

Przewodn ąca Rady Gmin 

Agń  eszka Dąbrowska 

Sporządziła : A. Januszewska 
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