
 

 

 

Protokół nr      / 2015 

z  XVI Sesji Rady Gminy Załuski  odbytej  

                w dniu28 października 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.11.10 

Radni obecni na sesji  – 12  osób  (nieobecni radni : I. Żakowska, R. Słupecki, S. Stangreciak) 

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

 

 

Urząd Gminy reprezentowali: 

 

  Sekretarz Urzędu  Gminy – Urszula Szybińska 

  Skarbnik Urzędu Gminy – Edyta Sachnowska 

 

    Proponowany porządek dzienny: 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 

5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 

planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Załuski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu 

nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów  

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina 

Załuski.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Załuski oraz warunków i zasad korzystania  

z przystanków.  

10. Informacja na temat zmian w prawie oświatowym.  

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych, mieszkańców, prasę 

oraz przybyłych gości.  Stwierdził qworum i odczytał porządek dzienny. 

 

Stan radnych – 12 radnych  

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośnie przyjęła porządek sesji.  

 

Ad. pkt 3) Przyjęcie protokołu z XV Sesji. 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów – jednogłośnie przyjęła protokół z XV sesji Rady Gminy 

Załuski.  

Ad. pkt 4) Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 
 

 Radny R. Ziemiński zapytał czy coś wiadomo kiedy ruszy dobudówka dróg lokalnych 

wzdłuż trasy E7. 

 Radny K. Koprowski zapytał o  świetlice w Załuskach, o godziny jej otwierania  

i zamykania. Przypomniał, że była deklaracja Wójta o zmianie tych godzin na późniejsze. 

Następnie zapytał o boisko w Szczytnie, kiedy będzie możliwe do użytkowania, powiedział, że 

złożył w tej sprawie interpelację, a nie dostał jeszcze odpowiedzi. Prosi o odpowiedź pisemną. 

Pani Sekretarz odpowiedziała radnemu R. Ziemińskiemu na interpelację, że nie ma 

żadnych informacji od GDDKiA w tej sprawie.  

Następnie odniosła się do interpelacji radnego K. Koprowskiego, wyjaśniła, że doszło do 

dewastacji boiska w Szczytnie, cały czas są prowadzone prace, nie jest dostatecznie 

przygotowane, aby przekazać go szkole. Jest odebrane technicznie, ale nie jest jeszcze 

przekazane szkole. Na wiosnę będzie możliwość użytkowania boiska.  

Następnie powiedziała, o godzinach otwarcia świetlicy. Wyjaśniła, że rozważana jest zmiana 

godzin, aby świetlica pracowała dłużej, jednak nie dłużej jak do godz. 18.00.  

 

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

 

 Na początku pani Sekretarz poinformowała, że Wójt przebywa na zwolnieniu lekarskim 

szpitalnym, w najbliższych dniach wyjdzie ze szpitala. Dodała, że praca w urzędzie przebiega 

prawidłowo, Wójt podpisuje najbardziej potrzebne dokumenty. 

Następnie podziękowała wszystkim strażakom za przeprowadzenie akcji gaśniczej 

budynku wielorodzinnego w Kroczewie, prezesowi gminnemu OSP panu J. Kazimierczakowi 

za podjętą interwencję i udaną akcję. Podziękowała również w imieniu pana Wójta.  



 

 

Następnie odczytała informację międzysesyjną, a następnie przedstawiła zmiany w prawie 

oświatowym.  

Przewodniczący Rady zauważył, że wczoraj w Zdunowie był odbiór drogi i wypadałoby 

aby oprócz urzędników był obecny sołtys albo ktoś z mieszkańców, mieszkający przy tej 

drodze. 

Następnie podziękował Komisji ds. szacowania szkód, której należy się wielki szacunek  za 

wykonaną prace. 

Sołtys wsi Olszyny Stare pan Z. Grywiński zapytał o drogę w Olszynach, o naprawę 

której wnioskował, i nie dostał żadnej odpowiedzi.  

Pani Sekretarz powiedziała, że zapyta pracownika o tą sprawę i odpowie w sprawach 

różnych.  

 

Ad.  pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania 

 i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Załuski. 

 Pani Sekretarz wyjaśniła, że plan jest potrzebny do złożenia wniosku do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie możemy uzyskać 85 % dofinansowania 

na opracowanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Załuski. Wyłoniona 

firma w wyniku zapytania ofertowego gwarantuje opracowanie planu zgodnie z wymogami 

dotyczącymi pozyskiwania przede wszystkim środków finansowych. Mówiła, że plan będzie 

potrzebny do zgłaszania projektu modernizacji oświetlenia ulicznego, wymiany pieców 

grzewczych na bardziej oszczędne źródła energii. Plan będzie również służył do pozyskiwania 

środków przez przedsiębiorców. Następnie wyjaśniła, że jest to dokument strategiczny, nie 

przepis gminny. Plan ma służyć jedynie w pozyskiwaniu środków unijnych.  

 Radna M. Oszczyk zapytała o zapis „dokument powinien wyznaczać konkretne cele w 

zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych”, czy wiadomo jakie będą to cele.  

Pani Sekretarz wyjaśniła, że będzie wiadomo jak będzie opracowany już ten plan 

 i będzie radnym przedstawiony, w celu poprawy bądź odrzuceniu.  

Radna M. Oszczyk powiedziała, że w dzisiejszej uchwale jest zapis o wyrażeniu woli 

przystąpienia i wdrożenia planu. Wyjaśniła, że w jej ocenie niebezpieczne są takie plany bo 

oprócz możliwości pozyskania środków finansowych, łączy się to ze zobowiązaniem, że 

będziemy musieli pewne rzeczy zmieniać.  

 Pani Sekretarz wyjaśniła, że jeżeli będzie trzeba coś zmieniać to nakładać na nas będą 

ustawy a nie plany, np. zmiana pieców.  

 Radna M. Oszczyk zapytała dlaczego samodzielnie nie możemy wykonać takiego 

planu, który jest tak kosztowny. Zauważyła, że są gotowe wzorce takich programów.  

 Sekretarz wyjaśniła, że kosztorys zatwierdzany jest przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska, plan musi być przygotowany zgodnie ze wszystkimi wymogami 

prawnymi.  

 

 



 

 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 11 głosów, „wstrzymał się” – nie było, „przeciw” – 1 głos –podjęła 

uchwałę Nr 59/XVI/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania 

 i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Załuski. 

Ad. pkt 7)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym 

wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych 

drzew. 

 Sekretarz wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy uschniętej lipy drobnolistnej objętej 

ochroną przyrody. Lipa rośnie w pasie drogi gminnej, i nie można uzyskać pozwolenia na 

wycięcie bez podjęcia niniejszej uchwały, której domaga się konserwator zabytków.  

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 60/XVI/2015 w sprawie 

zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych 

drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew. 

 

Ad. pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 

Gmina Załuski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Koprowski poinformował, że Komisja 

Rewizyjna i Komisja ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku Publicznego  

z uwagi na niskie wpływy do budżetu nie będzie przyjmować tej uchwały.  

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Porządku Publicznego 

poinformował, że Komisja odrzuciła tą uchwałę.  

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów, jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Załuski oraz warunków i zasad 

korzystania z przystanków. 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” - 12 głosów, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 61/XVI/2015 w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Załuski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. 

 

 

 



 

 

 

 

Ad. pkt 10) Informacja na temat zmian w prawie oświatowym. 

Pani Sekretarz omówiła w pkt 5. 

Ad. pkt 11) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń 

majątkowych. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że  wszyscy radni zobligowani do złożenia 

oświadczenia majątkowego złożyli je zgodnie z terminami określonymi w ustawie  

o samorządzie gminnym. 

Wobec z żadnej z osób nie podjęto decyzji o wystąpieniu do Dyrektora Urzędu kontroli 

skarbowej w związku z podaniem nieprawdy.  

 Wszystkie złożone oświadczenia zostały przekazane do urzędów skarbowych 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oraz opublikowane na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

 Następnie poinformował, że wszyscy zobligowani do złożenia oświadczenia 

majątkowego Wójt, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy  

złożyli oświadczenia majątkowe zgodnie z terminami określonymi w ustawie. 

Wobec z żadnej z osób nie podjęto decyzji o wystąpieniu do Dyrektora Urzędu kontroli 

skarbowej w  związku z podaniem nieprawdy. 

Wszystkie złożone oświadczenia zostały przekazane do urzędów skarbowych 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oraz opublikowane na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

 

Ad. pkt 12) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 Odpowiedź udzielona w pkt 4.  

Ad. pkt 13) Sprawy różne. 

 Sołtys wsi Olszyny Stare przypomniał, że wielokrotnie składał już wniosek w sprawie 

drogi w Olszynach, i nie wiadomo nic kiedy będą jakieś remonty.  

 Pani Sekretarz wyjaśniła, że póki co możemy wykonać  prace w ramach umowy na 

remonty. 

 Sołtys prosi o informacje kto jest prawnym właścicielem drogi.  

 Pani Sekretarz wyjaśniła, że regulowane są sprawy własnościowe, zaczęta została 

procedura.  

 Sołtys zapytał kiedy dostanie odpowiedź na piśmie.  

 Pani Sekretarz odpowiedziała, że jak tylko będzie miała informację  

o komunalizacji to przekaże sołtysowi.  

 Następnie sołtys zapytał o naprawę oczyszczalni przydomowych.  

 Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest wyłoniony wykonawca i rozpocznie on remonty  

20 oczyszczalni. Pozostała tylko kwestia podpisania umowy, po 1 listopada wykonawca 



 

 

zamierza rozpoczęcie prac, zaś zakończenie 18 grudnia. Dodała, że o środki finansowe na 

naprawę kolejnych oczyszczalni będziemy wnioskować do Rady Gminy. 

 Radny R. Ziemiński zasugerował, aby w Szczytnie przy boisku postawić znak zakaz 

wjazdu samochodów i innych pojazdów oraz poprosić naszą policję jak i z Płońska  

o kontrolowanie tego obiektu.  

 Mieszkaniec pan R. Ziółkowski zapytał o Statut Gminy, który miał być gotowy już 

| w sierpniu. Następnie zapytał o uchwałę dotyczącą wynajmowania  strażnic, gdyż projekt tej 

uchwały został ostatnio zdjęty z porządku obrad. Kolejne pytanie dotyczyło sprawy w sądzie 

Wójt – Rada Gminy, jaki jest stan sprawy, i jakie są dotychczasowe koszty tej sprawy.  

 Rany K. Koprowski poinformował, że Statut poddawany jest ostatnim poprawkom pod 

względem prawnym i redakcyjnym, na następnej Komisji statutowej zostanie zakończona 

praca. Dodał, że projekt statutu dostępny jest w Biurze Rady. 

 Następnie odniósł się do wynajmu strażnic, i zadeklarował, że ten temat będzie 

omawiany na następnej Komisji Rewizyjnej. 

Następnie wyjaśnił, że kosztów ze strony Rady Gminy nie ma żadnych, nie pobierane są 

delegacje, a reprezentacja Rady Gminy ze strony pana R. Dłuzniewskiego jest w ramach 

umowy na obsługę prawną Rady Gminy.  

 Przewodniczący Rady  dodał, że sprawa jest jeszcze niezakończona.  

Radca prawny R. Dłużniewski zapytał p. R. Ziółkowskiego czy zadane przez niego 

pytanie służy zaspokojeniu jego ciekawości.  

 Pan R. Ziółkowski zauważył, że pyta bo chce uzyskać informację publiczną, zarówno 

on jak i społeczeństwo chce wiedzieć.  

 Mecenas wyjaśnił, że zapytał bo chce uzyskać jaki jest zakres jego zainteresowania, bo 

jeżeli chodzi o przebieg postepowania, to inicjatorem sprawy jest Wójt, występujący jako osoba 

fizyczna wobec tego jest to pytanie o jego prywatne rzeczy. W związku z tym póki nie zapadnie 

żadne rozstrzygnięcie nie ma żadnej informacji publicznej którą Rada Gminy mogłaby 

rozpowszechnić. Dodał, że nie ma wyłączonej jawności postępowania. 

 Pan R. Ziółkowski wyjaśnił, że jego pytanie wynikało z tego, że Wójt występował do 

Rady z propozycją zawarcia ugody , a Rada jej nie przyjęła i dlatego pyta o koszty i stan sprawy.  

 

 Ad. pkt 14) Zamknięcie sesji.  

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVI sesję Rady Gminy 

Załuski o godz. 11. 10.  

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

   Edward Aleksandrowski 

 

 

 

 

Sporz. M. Szydłowska 



 

 

 

 

 

 


