
 

Protokół nr  3  / 2015 

z  IX Sesji Rady Gminy Załuski  odbytej  

                w dniu 10 lutego 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.10.35 

Radni obecni na sesji  – 13  osób  

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

 

 

Urząd Gminy reprezentowali: 

 

Urszula Szybińska – Sekretarz 

  Mariola Marmuziewicz –zastępca Skarbnika 

 

    Proponowany porządek dzienny: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Sprawy różne. 

8. 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. 

 

 Pani Sekretarz zawnioskowała, aby wprowadzić do porządku obrad  uchwałę w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. 

 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 13 głosów – jednogłośnie przyjęła uchwałę do porządku obrad. 

 

 

 

 

 

 

 



Porządek sesji po zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2022 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

Głosowanie: 

Rada w głosowaniu - „za” - 13 głosów – jednogłośnie przyjęła porządek po zmianach.  

 

Ad. pkt 4) Interpelacje i  zapytania radnych. 

 

 Radny R. Ziemiński zaproponował, aby w przyszłości wybory sołeckie odbywały się  

w późniejszych godzinach.  

 Przewodniczący Rady powiedział, że wybory powinny odbywać się w dniach wolnych 

od pracy, jednakże należy najpierw podjąć prace nad zmianami statutów sołectw.  

 Radny P. Stawski zaproponował, aby po zakończonych wyborach podziękować starym 

sołtysom za współpracę. 

 Przewodniczący Rady odpowiedział, że na pewno zostanie coś zorganizowane z panem 

Wójtem w tym kierunku.  

 

  

Ad. pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2015-2022 

 

 

 Pani Skarbnik wyjaśniła, że po otwarciu przetargu dot. odbioru odpadów komunalnych 

okazało się, że w budżecie gminy zabezpieczona jest za zbyt niska kwota o niecałe 13 tyś. zł 

stąd dzisiejsza sesja. Dodała, że umowa podpisana zostanie na 20 miesięcy.  

 Radny W. Jaworski zapytał o harmonogram wywozu śmieci. 

 Pani Sekretarz wyjaśniła, że będzie dopiero jak wyłoniony zostanie wykonawca.  

 Przewodniczący Rady zapytał ile wynoszą zaległości. 

 Pani Skarbnik odpowiedziała, że ok. 10 % jest zaległości. 

 Radny P. Stawski zapytał co się robi w kierunku ściągalności tych zaległości.  

 Pani Skarbnik wyjaśniła, że wysyłane są cały czas z urzędu upomnienia, jednakże 

zmieniła się teraz ustawa i od kwietnia Urząd Skarbowy będzie się tym zajmował.  

 Mieszkaniec S. Raczyński zasugerował, aby sołtysi zbierali opłatę za śmieci, tak jak 

podatek.  

 Pani Sekretarz wyjaśniła, że sołtysi nie są zobowiązani do odbierania tych opłat. 

Dodała, że pracownicy urzędu dzwonią i przypominają o dokonywaniu opłat.  

 

 

 



Stan radnych – 13 Radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 13 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 30/IX/2015  sprawie  

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 

 

Ad. pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. 

 

 Przewodniczący Rady doprecyzował, że kwota przetargu jest znana, a Rada Gminy 

dokłada teraz środki własne.  

 Pani Sekretarz wyjaśniła, że od strony ustawy o zamówieniach publicznych jest to 

dopuszczalne, Rada Gminy może uzupełnić środki. Od otwarcia oferty jesteśmy związani 30 

dni z ofertą, a po upływie zaś tego terminu przetarg należy unieważnić ze względu na brak 

środków finansowych. 

  

Stan radnych – 13 Radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 13 głosów – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 31/IX/2015  sprawie  

zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. 
 

 

Ad. pkt 7) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 

Nie było.  

 

Ad. pkt 8) Sprawy różne 

 

 Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęły pisma do Rady Gminy od jednostek 

straż pożarnych, o zakup samochodów pożarniczych : OSP Smulska i OSP Szczytno. Poprosił 

o wypowiadanie się w tej sprawie.  

 Radny B. Piotrowski powiedział, że jest przeciwny zakupowi, bo są ważniejsze 

potrzeby w gminie, niż zakup samochodów.  

Radne E. Mazenek i D. Dybek również przychyliły się do wypowiedzi radnego.  

Pani Sekretarz zauważyła, ze wnioski te należy rozpatrywać przy rozdzielaniu środków 

finansowych na inwestycje, w uzgodnieniu z panem Wójtem.  

 

 

Ad. pkt 9) Zamknięcie sesji.  

 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IX sesję Rady Gminy 

Załuski o godz. 10.30. 

 
 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

   Edward Aleksandrowski  

Sporz. M. Szydłowska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


