
 

Protokół nr    1  / 2015 

z  VII Sesji Rady Gminy Załuski  odbytej  

                w dniu 14 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  

          w   Załuskach 

     pod przewodnictwem 

              Przewodniczącego Rady  Gminy Załuski 

           Edwarda Aleksandrowskiego  

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00– zakończono o godz.12.30 

Radni obecni na sesji  – 14  osób  

Radni i sołtysi uczestniczyli w obradach według załączonych list obecności (załącznik nr 1,2). 

 

 

Urząd Gminy reprezentowali: 

 

Romuald Woźniak – Wójt Gminy  

Urszula Szybińska – Sekretarz 

  Mariola Marmuziewicz –zastępca pani Skarbnik 

 

    Proponowany porządek dzienny: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych. 

5. Informacja o działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku 

na terenie  gminy Załuski. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Załuski  na lata 2015-2024. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  oraz warunki i sposób 

ich przyznawania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy 

ds.opracowania projektu Statutu Gminy Załuski. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski 

na 2015 rok. 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia ramowego planu  pracy Komisji ds. Budżetu, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  na 2015 rok. 



16. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. 

Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku  Publicznego na 2015 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

Załuski na 2015 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski na lata 2015-2022 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na lata 2015 . 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawki 

d) głosowanie uchwały. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21.  Sprawy różne. 

22. Zamknięcie sesji 

 

 

Ad. pkt. 1)  i 2) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i odczytanie porządku dziennego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych, sołtysów i przybyłych 

gości.  Stwierdził qworum i odczytał porządek dzienny. 

 

 Przewodniczący złożył wniosek aby poszerzyć porządek sesji o dodatkową uchwałę  

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Załuski do zawarcia porozumienia z Powiatowym 

Urzędem Pracy oraz Zarządem Powiatu Płońskiego w ramach którego na terenie gminy Załuski 

utworzony zostanie Punkt Rejestrowania i Wydawania Oświadczeń, którą złożył Klub 

Radnych. 

 

Głosowanie za przyjęciem uchwały do porządku:  

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie przyjęła uchwałę do porządku sesji.  

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie przyjęła porządek po poszerzeniu  

o dodatkowy punkt. . 

 

Porządek po zmianach 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych. 

5. Informacja o działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Załuski do zawarcia 

porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Powiatu Płońskiego w 

ramach którego na terenie gminy Załuski utworzony zostanie Punkt Rejestrowania  

i Wydawania Oświadczeń, którą złożył Klub Radnych. 



7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku 

na terenie  gminy Załuski. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Załuski  na lata 2015-2024. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  oraz warunki i sposób 

ich przyznawania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds.opracowania 

projektu Statutu Gminy Załuski. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 

2015 rok. 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia ramowego planu  pracy Komisji ds. Budżetu, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  na 2015 rok. 

17. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. 

Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku  Publicznego na 2015 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

Załuski na 2015 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski na lata 2015-2022 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na lata 2015 . 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawki 

d) głosowanie uchwały. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22.  Sprawy różne. 

23. Zamknięcie sesji 

 

 

Ad. pkt 3) Przyjęcie protokołu z VI sesji. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie przyjęła protokół z VI sesji. 

 

Ad. pkt 4) Interpelacje i  zapytania radnych. 

 

 Radny R. Ziemiński zapytał czy coś się wiadomo w sprawie trasy nr 7, oraz czy cos się 

zmieniło w sprawie śmieci w Koryciskach. 

 

 



 Wójt odpowiedział, że sprawie trasy nr 7 nic się nie zmieniło, a jeśli chodzi  

o Koryciska to zastał uzupełniony wniosek do SKO, i wysłany. 

 Radny J. Jaworski zapytał o możliwość rozszerzenia granic ONW. 

Wójt odpowiedział, że otrzymał pismo od podsekretarza stanu dotyczące dopłat ,i  prześle je e-

mailem radnemu.  

 

Ad. pkt 5) Informacja o działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski. 

 

 Wójt powiedział, że jest to okres poświąteczny, sesje odbywają się bardzo często  

w związku z tym informuje, że jest bieżące administrowanie, w tym dokonywanie płatności 

inwestycji, które zostały wykonane.  

  

Ad. pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Załuski do 

zawarcia porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Powiatu 

Płońskiego w ramach którego na terenie gminy Załuski utworzony zostanie Punkt 

Rejestrowania i Wydawania Oświadczeń, którą złożył Klub Radnych. 

 

 Radny A. Piotrowski powiedział, że złożył na poprzedniej sesji projekt uchwały,  

a w uzasadnieniu są wszystkie informacje.  

 Wójt powiedział, że przyjęcie dzisiejszej uchwały jest intencyjne, i pozwala na 

podpisanie porozumienia, co nie oznacza, że uda się na pewno ten punkt otworzyć, ale będzie 

się starał aby powstał w gm. Załuski.  

 

 Radny powiatowy K. Wrzesiński zauważył, jest to bardzo dobra inicjatywa, i będzie ją 

popierał na Zarządzie Powiatu Płońskiego, podobnie jak otwarcie punktu w Czerwińsku. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 15/VII/2015 w sprawie 

upoważnienia Wójta Gminy Załuski do zawarcia porozumienia z Powiatowym Urzędem 

Pracy oraz Zarządem Powiatu Płońskiego w ramach którego na terenie gminy Załuski 

utworzony zostanie Punkt Rejestrowania i Wydawania Oświadczeń 
 

Ad. pkt 7) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

 

 Przewodnicząca Komisji p. E.Sobocka odczytała sprawozdanie. 

Nie było pytań ze strony radnych.  

 

Stan radnych – 14 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu: „za” - 14 głosów – jednogłośnie, przyjęła sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

Ad. pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. 

 

Nie było pytań uwag ze strony radnych.  



Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 16/VII/2015 w sprawie 

przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych. 

 

Ad. pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Nie było uwag ze strony radnych.  

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 17/VII/2015  

w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Ad. pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości 

i porządku na terenie  gminy Załuski. 

 

 Pani Sekretarz poinformowała, że wczoraj po posiedzeniach Komisji przyszła opinia 

z Sanepidu, i nastąpiły drobne zmiany w Regulaminie w § 2 pkt 7, § 24  i  § 26. Omówiła w skrócie 

zmiany.  Radni otrzymali poprawioną wersję.  

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 18/VII/2015   

w sprawie  uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy 

Załuski. 

 

Ad. pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Załuski  na lata 2015-2024. 

 

 Pani J. Zarzycka Kierownik GOPS w Załuskach poinformowała, że radni na komisjach zostali 

zapoznani z dokumentem, wniesiona została jedna uwaga, która została już uwzględniona  

i wprowadzona do strategii. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 19/VII/2015  w sprawie 

przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Załuski  na lata 2015-2024. 

 

Ad. pkt 12) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego rodzaje 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  oraz warunki  

i sposób ich przyznawania. 

 

 Pani Sekretarz wymieniła zmiany jakie wprowadza się do obowiązującego Regulaminu w § 3:  

1) dokumenty przyjmowane będą w formie oryginałów faktur, rachunków za dany rok kalendarzowy,  

2)  wnioski należy składać do 31maja lub 30 listopada danego roku 

3) pomoc zdrowotna jest w formie zasiłku pieniężnego, który jest bezzwrotny i nauczyciel może 

otrzymać go co 2 lata. 



Pozostałe punkty Regulaminu pozostają bez zmian.  

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 20/VII/2015  w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

 

Ad. pkt 13) Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Płońsku. 

 

 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów.  

Radna E. Mazanek zgłosiła radną D. Dybek. 

Radna D. Dybek nie wyraziła zgody.  

Radny P. Stawski zgłosił Wójta Gminy Załuski. 

Radny S. Stangreciak zgłosił radnego R. Słupeckiego. 

 

 Wójt poprosił, aby radni zdali sobie sprawę, że Rada Społeczna nie jest bez znaczenia.  

Szpital ma bardzo trudną sytuację. Ciężka jest praca w Radzie, gdyż należy analizować 

wszystkie dokumenty, doradzać, jak również podejmować pewne decyzje. Nie był 

informowany przez poprzedniego radnego J. Kazimierczaka co się dzieje w szpitalu, a jako 

włodarz gminy powinien wiedzieć.  

 Radny R. Słupecki powiedział, że czytać potrafi, że on z płońskim szpitalem jest 

bardziej związany, i zna pewne sprawy. Poinformował, że będzie informował Wójta o sprawach 

bieżących szpitala.  

 Radny K. Koprowski zgłosił wniosek, aby przeprowadzić głosowanie tajne, gdyż jest to 

głosowanie osobowe.  

 

----------------------------------------------5 min  przerwy ------------------------------------------------ 

 

Przewodniczący Rady przytoczył art. 11 b i art. 14 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 30 

Statutu Gminy Załuski, stwierdzając, ze głosowanie musi być jawne.  

 

Głosowanie kandydatury Wójta Gminy Załuski: 

 

„za”- 6 głosów 

„przeciw” – 6 głosów 

„wstrzymało się” – 2 głosy 

 

Głosowanie kandydatury radnego R. Słupeckiego: 

 

„za”- 7 głosów 

„przeciw” – 4 głosy 

„wstrzymało się” – 2 głosy 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzenie się prawników w obecnej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady po zaciągnięciu opinii przez prawników powiedział, że głosowanie 



kandydatury Wójta zostało przeprowadzone z zachowaniem całej procedury, zaś głosowanie 

nad osobą radnego R. Słupeckiego nie, gdyż radny R. Ziemiński nie wziął udziału  

w głosowaniu, a powinien, zgodnie z §62 Statutu Gminy Załuski.  

 

Wójt stwierdził, że skoro nikt nie uzyskał wymaganej większości, należy  zrobić 

przerwę, a jeśli nie to zdjąć ten punkt z porządku obrad, przedyskutować go i na następnej sesji 

podjąć uchwałę. 

Radny R. Słupecki poparł decyzję Wójta o zdjęcie tego punktu z porządku obrad,  

i przeniesienie na następną sesję.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zdjęciem tej uchwały z porządku obrad. 

 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie, zdjęła uchwałę z porządku obrad.  

 

Ad. pkt 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. 

opracowania projektu Statutu Gminy Załuski. 

 

 Radny K. Koprowski zaproponował, aby w skład komisji wszedł Przewodniczący Rady 

oraz Przewodniczący 3 stałych komisji, i pani Sekretarz.  

 Przewodniczący komisji ds. Budżetu powiedział, że A. Piotrowski będzie reprezentował 

ich komisję.  

Pozostali zaproponowani przez radnego Koprowskiego wyrazili zgodę.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zaproponowanym składem osobowym: 

 

„za” – 14 głosów jednogłośnie 

  

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród wybranego składu na 

Przewodniczącego komisji. 

 

Radny R. Słupecki zgłosił radnego K. Koprowskiego.  

Radny K. Koprowski wyraził zgodę. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 21/VII/2015  sprawie 

powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. opracowania projektu Statutu Gminy 

Załuski. 

 

Radny K. Koprowski zadeklarował, że do 31 sierpnia zostanie opracowany projekt statutu.  

 

Ad. pkt 15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady 

Gminy Załuski na 2015 rok. 

 

 Nie było uwag.  

 

 

 



Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 22/VII/2015 w sprawie 

uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2015 rok. 

 

 

Ad. pkt 16) Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia ramowego planu  pracy Komisji 

ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  na 2015 rok. 

 

Nie było uwag. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 23/VII/2015  w sprawie 

uchwalenia ramowego planu  pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska  na 2015 rok. 

 

Ad. pkt 17) Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji 

ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku  Publicznego na 2015 rok. 

 

Nie było uwag. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 24/VII/2015 w sprawie 

uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i 

Porządku  Publicznego na 2015 rok. 

 

 

Ad. pkt 18) Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy  Załuski na 2015 rok. 

 

 Wójt zauważył, że w I kwartale Komisja ma kontrole samochodu służbowego wpisaną, 

a powinno być samochodów, gdyż auto jest również  w GOPS-ie, autobus, jak również 

samochody strażackie.  

 Radny podziękował za słuszną uwagę. 

 Wójt zapytał również jak będzie wyglądała analiza działalności Wójta.  

 Radny K. Koprowski odpowiedział, że chodzi tu o ocenę współpracy Wójta z Radą, 

podjęte inicjatywy oraz bieżące działania. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 25/VII/2015 w sprawie 

ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Załuski na 2015 rok. 

 

 

 

 

 

 



Ad. pkt 19) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski na lata 2015-2022 

 

 Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta gminy Załuski projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-

2022. Następnie odczytała projekt uchwały.  

  

 Radny W. Jaworski poprosił o 10 min przerwy. 

 

 

 

---------------------------------------------- 10 min przerwy ----------------------------------------------- 

 

 

Radny J. Antosik zgłosił poprawkę, odnośnie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań, 

aby z kwoty 2.500.000 mln zmniejszyć  do 2.000.000 mln.  

Wójt powiedział, że jeśli będzie potrzeba to zwróci się do Rady o zwiększenie.  

 

Głosowanie wniosku radnego J. Antosika: 

 

„za” – 14 głosów, jednogłośnie przyjęto wniosek radnego. 

 

Stan radnych – 14 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 14 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 26/VII/2015 w sprawie  

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022 

 

Ad. pkt 20) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na lata 2015 . 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawki 

d) głosowanie uchwały. 

 

Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej na rok 2015. 

Następnie odczytała: 

Dochody w łącznej kwocie : 17.664.056,78 zł w tym: 

1) Dochody bieżące w kwocie : 15.961.246,36 zł 

2) Dochody majątkowe w kwocie : 1.702.810,42 zł 

Wydatki  w łącznej kwocie 16.307.846,66 zł w tym: 

1) Wydatki bieżące w kwocie: 16.120.322,34 zł 

2) Wydatki majątkowe w kwocie 187.524,32 zł 

Pani Skarbnik poinformowała, że na posiedzeniach komisji budżet został szczegółowo 

przedstawiony i dokładnie omówiony radnym.  

 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Koprowski zgłosił następujące autopoprawki  

do budżetu: 

1) Z działu 750  Administracja Publiczna (WYNAGRODZENIA) przenieść do  

działu 900 –  kwotę 38.000,00 zł 

2) Z działu 750 Administracja Publiczna (rozdział PROMOCJA) przenieść do  

działu 854 -  kwotę 15.000,00 zł na stypendia motywacyjne 

3) Z działu 750 Administracja Publiczna (rozdział PROMOCJA) przenieść do 

 działu 854 – kwotę 5.000,00 zł na stypendia socjalne 

4) Z działu 750 Administracja Publiczna (rozdział PROMOCJA) przenieść do 

 działu 926 – kwotę 15.300,00 na realizację Gminnego Programu Rozwoju Sportu 

Wójt powiedział, że słyszał o proponowanych zmianach, i przychyla się do nich.  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie autopoprawek, skoro nie ma już więcej uwag.  

 

Głosowanie  1 autopoprawki: 

„za”  - 14 głosów 

„przeciw” : nie było 

„wstrzymało się” – nie było 

 

Głosowanie  2 autopoprawki: 

„za”  - 14 głosów 

„przeciw” : nie było 

„wstrzymało się” – nie było 

 

Głosowanie  3 autopoprawki: 

„za”  - 14 głosów 

„przeciw” : nie było 

„wstrzymało się” – nie było 

 

Głosowanie  4 autopoprawki: 

„za”  - 14 głosów 

„przeciw” : nie było 

„wstrzymało się” – nie było 

 

 



Głosowanie uchwały: 

Rada w głosowaniu: „za” – 14 głosów, „przeciw”- nie było, „wstrzymało się” – nie było, 

jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 27/VII/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Załuski na 2015 rok. 

Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu. 

Ad. pkt 21) Odpowiedzi na interpelacje.  

 

Ad. pkt 22)  Sprawy różne. 

 

Wójt poprosił o zakup biletów na bal charytatywny, który odbędzie się 17 lutego  

w Płońsku.  

Radny R. Ziemiński przypomniał, że zgłaszał na komisji, aby rozdać mapki dróg 

gminnych, osobom, które będą odśnieżać nasze drogi.  

 Wójt odpowiedział, że wszyscy radni otrzymają dziś wykazy. 

 Sołtys W. Zieliński zapytał czy coś wiadomo odnośnie odszkodowań za gazociąg.  

 Wójt odpowiedział, że jest po rozmowie telefonicznej z firmą, zrobionych jest 40 

operatów, a potrzeba ok. 100 i najprawdopodobniej we Wrońskach udostępnione zostanie 

pomieszczenie do spotkania.  

 

 

Ad. pkt 23) Zamknięcie sesji.  

 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VII sesję Rady Gminy Załuski o 

godz. 12.30. 

 

 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

 

                         Edward Aleksandrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz. M. Szydłowska 


