
Protokół  nr 8 /XLII/ 2022 

z XLII sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 18 sierpnia 2022 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz.16.05 , zakończono o godz. 16.41 

Radni obecni na sesji — 10 

Radni uczestniczący w obradach ( 10 osób) według załączonej listy obecności. 

Nieobecni radni : Aleksandrowski Edward , Duczman Michał  ,Piotrowski Bogdan, Stawski 
Paweł.. 

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 XLI 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 zmiany Uchwały Nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 

29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego , od nieruchomości i leśnego w 

drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia skaldów osobowych stałych komisji Rady 

Gminy Załuski.. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Załuski 
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w roku szkolnym 2022/23. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Kamienica Wygoda. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

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

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

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 10 radnych, co daje 

wymagane quorum . Przewodnicząca zarządziła glosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Stan radnych — 10 osób  

Rada w Elosowaniu: „za" -10 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada 
przyjęła porzadek obrad.  

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

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

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół  przyjąć  bez odczytywania „zaznaczyła że co 

do treści nie wpłynęły uwagi , następnie przeszła do głosowania:: 

Stan radnych — 10 osób 

Rada w Elosowaniu: „za" — 10 glosów, wstrzymało się  — 0 zł., przeciw - O  el.-  rada 
przyjęła protokół  z XLI 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=video&id=XLvuJdTuhnr9igc9kkyne  

6Fn02IwaisbnVcV8HYG n mwlOohUW1265rEP8CXIPBb7  
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Ad.pkt.6.) Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca poinformowała , iż  uczestniczyła w pracach komisji stypendialnej wraz 

z radną  Ciarką.. Ponadto podała informację  o swoim udziale w Święcie Gminy Załuski oraz 

w spotkaniu z dyrektorami szkól z terenu gminy . Na tej informacji zakończyła.. 

Ad.pkt.7) Podjęcie uchwały Nr 315 /XLII/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Załuski 

Przewodnicząca przekazała glos Skarbnik Gminy Załuski, która odczytała projekt uchwały 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.. 

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

Stan radnych — 10 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 10 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0  el.-  rada przyjęto 
ww. uchwalę  .  

Ad.pkt.8) Podjęcie uchwały Nr 316/XLII/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 

2022. 

Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnik Pani Edycie Sachnowskiej , która odczytała projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 , projekt został  poddany pod 
głosowanie:: 

Stan radnych — 10 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 10 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 21.- rada przyjęto 
ww. uchwale .  

Ad.pkt.9) Podjęcie uchwały Nr 317 /XLII/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/VI/19 Rady 

Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego , od 

nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w ww. sprawie wyjaśniła, iż  zmiana uchwały 

spowodowana jest rezygnacją  z funkcji sołtysa Pana Zbigniewa Pogorzelskiego i wyborami, 

które miały miejsce w sołectwie Załuski.. Pytań  nie było . Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie.. 

Stan radnych — 10 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 10 głosów, wstrzymało się  —0  el.,  przeciw -0  el.-  rada przyjęto 
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ww. uchwale . 

Ad.pkt.10) Podjęcie uchwały Nr 318/XLII/22 w sprawie uzupełnienia składów osobowych 

stałych komisji Rady Gminy Załuski.. 

Przewodnicząca poinformowała,, ze projekt uchwały był  omawiany na posiedzeniu wspólnym 

stałych komisji Rady Gminy „jest to związane z wygaśnięciem mandatu jednego z radnych. 

W pierwszej kolejności Przewodnicząca poprosiła o glosowanie w sprawie 

zatwierdzenia przez radnych kandydatury radnego Michała Duczmana do uzupełnienia składu 

komisji skarg, wniosków i petycji . Ponadto Przewodnicząca podała , iż  radny przebywa na 

zwolnieniu lekarskim, ale potwierdził  , iż  wyraża zgodę  na swoją  kandydaturę  do składu ww. 

komisji. 

Stan radnych — 10 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 10 glos , wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada 
zatwierdziła kandydaturę  radnego Michała Duczmana do uzupełnienia składu komisji 
skarg, wniosków i petycji.  

Następnie Przewodnicząca poprosiła o glosowanie w sprawie zatwierdzenia wyboru radnego 

Rafała Piekarczyka do uzupełnienia składu komisji zdrowia , oświaty i kultury . 

Przewodnicząca zapytała radnego Piekarczyka czy wyraża zgodę  na kandydowanie , radny 

potwierdził  , iż  wyraża zgodę  na swoją  kandydaturę  do składu komisji zdrowia , oświaty 

i kultury. 

Stan radnych — 10 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 10 glos , wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- rada  
zatwierdziła kandydaturę  radnego Rafała Piekarczyka do uzupełnienia składu komisji 
zdrowia , oświaty i kultury.  

Przewodnicząca poddała pod glosowanie projekt uchwalę  w sprawie podjęcia uchwały 
w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Załuski.. 

Stan radnych — 10 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 10 głosów, wstrzymało się  —0 gl., przeciw - 0 gl.- rada przyjęto  
ww. uchwale .  

Ad. pkt 11) Podjęcie uchwały Nr 319/XLII/22 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Załuski w roku szkolnym 2022/23. 

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

Stan radnych — 10 osób  
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Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 10 głosów; wstrzvm.- O glos „przeciw —0— podjęła  
ww. uchwalę..  

Ad. pkt 12) Podjęcie uchwały nr 320/XLII/22 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kamienica Wygoda 

Przewodnicząca poinformowała , iż  projekt byt omawiany przez Wójta Gminy Załuski na 
posiedzeniu komisji stałych,, poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 10 osób 

Glosowanie :Rada w glosowaniu - „za" - 10 głosów; wstrzvm.- O glosy , przeciw- 0 — 
podjęła ww. uchwalę..  

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

Przewodnicząca zapytała czy są  jakieś  pytania. 

Zgłosił  się  radny R. Piekarczyk, który skierował  pytanie do Wójta Gminy : jak jesteśmy 

zabezpieczeni, jeśli chodzi o gaz np. do szkól ? Czy planowane jest obniżenie temperatury 

w szkołach?? 

Odpowiedzi udzielił  Wójt Gminy : nie planuje się  takich działań  jak obniżenie temperatury 

w szkołach,, dodał  także że zmieni się  niedługo operator na terenie Gminy ale będzie to spółka 

skarbu państwa . Wójt poinformował  ponadto , iż  umowy są  wiążące , więc teoretycznie 

jesteśmy zabezpieczeni. 

Salę  opuścił  radny A. Jasiński — godz. 16.38. 

Ad.pkt.14) Wolne wnioski i zapytania. 

Glos zabrała sołtys wioski Przyborowice Dolne Pani Renata Gutowska , która zaprosiła chętne 

osoby na wyjazd w Góry Świętokrzyskie. 

Ad. pkt 15). Zamknięcie sesji. 

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

Przewo iny 

A szka Dąbrow a  

Sporządziła : A. Januszewska 
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