
 

 

 

Protokół nr      / 2015 

z  XVII Sesji Rady Gminy Załuski  odbytej  

                w dniu 16 listopada 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.12.15 

Radni obecni na sesji  – 12  osób  (nieobecni radni: D. Dybek, A. Kochański , E. Mazanek) 

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

 

 

Urząd Gminy reprezentowali: 

 

Wójt Gminy – Romuald Woźniak 

  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 XVI sesji. 

4. Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad  

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Załuski.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Załuski  

w zakresie polityki mieszkaniowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Załuski w 2016 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na 

lata 2015-2022. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 



 

 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Sprawy różne. 

21. 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 XVI Sesji. 

 

Stan radnych – 12 radnych 

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

Załuski.  

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

 Radny R. Ziemiński podziękował za pracę pani M. Maik z Tygodnika 

Ciechanowskiego.  

Następnie poruszył temat napadu dwóch kobiet w Kroczewie, i zapytał czy od godz. 16, 17 nie 

mogłaby policja patrolować takich przyciemnionych terenów.  

 Wójt powitał wszystkich obecnych. Poinformował, że jest jeszcze na zwolnieniu 

lekarskim. Podczas jego nie obecności urząd funkcjonuje stabilnie. Wszystkie zadania nałożone 

na urząd są wykonywane. Następnie poinformował, że wszystkie jednostki organizacyjne 

przedstawiły swoje projekty budżetów na rok 2016, po pewnych korektach projekt budżetu 

został skierowany w terminie do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Na koniec życzył wszystkim zdrowia i zgody oraz podziękował pracownikom i radnym  za 

nieprzerwaną pracę.  

 

Ad. pkt 5) Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy 

Załuski. 

  

  

 

 



 

 

 

 Sekretarz powiedziała, że zgodnie ze zmianą przepisów Rada Gminy może przygotować 

zasady sytuowania tablic reklamowych, i z tego tytułu mogą wpływać do budżetu środki 

finansowe. Zgodnie z art. 37 a ustawy o planowaniu przestrzennym powinna być najpierw 

podjęta uchwała zobowiązująca Wójta gminy do przygotowania takiego projektu uchwały.  

  Radny K. Koprowski powiedział, że na piątkowym wspólnym posiedzeniu komisji 

padła propozycja, aby w tym momencie nie przyjmować tej uchwały, jest to nowe rozwiązanie 

i warto z tym zaczekać jeszcze.  

 Wójt zauważył, że w nie mógł być obecny na komisjach, ale prosi, aby zauważyć, że w 

paragrafie 1 mówi się, że zobowiązuje się Wójta gminy do przygotowania projektu. Dzisiejsza 

uchwała jedynie otwiera przygotowanie właściwego projektu, którym zajmie się Rada Gminy, 

i prosi aby Rada zobowiązała Wójta do przygotowania takiego projektu uchwały. 

 Radna M. Oszczyk powiedziała, że nie chodzi o to, aby najpierw opracować projekt 

uchwały i wtedy głosować nad jego przyjęciem. Prace nad projektem powinny już zostać 

rozpoczęte.  

 Wójt dodał, że jest zobowiązany do przedstawiania takich uchwał gdyż obligują go do 

tego ustawy. Nie podjęcie żadnych kroków będzie zaniechaniem wpływom do budżetu gminy, 

co na pewno wytknie kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 Radny W. Jaworski zauważył, że z racji choroby Wójta nie mogliśmy na komisji nic 

wspólnie ustalić stąd padła decyzja o odrzuceniu na razie tej uchwały. Zaproponował, aby zdjąć 

ten pkt z porządku obrad i rozpatrzeć na następnej sesji.  

Radca prawny wyjaśnił, że w pkt 2 porządku był zatwierdzony porządek sesji, nie było 

ze strony radnych żadnych propozycji.  Należy przegłosować projekt ten uchwały bądź 

wnioskodawca jedynie może wycofać.  

Wójt poinformował, że ten rok jest rokiem kontrolnym, i gdy RIO zapyta dlaczego Wójt 

nie podjął żadnych działań dotyczących tej ustawy odpowie, że Rada nie wyraziła zgody. 

Zauważył również, że warto byłoby zasilić budżet gminy zwłaszcza, że jest duży bałagan  

w tych sprawach patrząc z perspektywy trasy E7.  

Radny R. Ziemiński zauważył, że jeżeli nie ma żadnych skutków finansowych to jest 

podobnie jak z poprzednią uchwałą na poprzedniej sesji o gospodarce niskoemisyjnej.  

Rdany K. Koprowski powiedział, że zgadza się z tym ,że samorządy muszą szukać 

nowych dochodów, ale na posiedzeniu komisji padło stwierdzenie, że nie jest to aż tak pilne 

dlatego prosi Wójta o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały jako wnioskodawca. Na kolejnych 

komisjach na spokojnie to przedyskutować raz jeszcze i na sesji podjąć uchwałę.  

Wójt odpowiedział, że za miesiąc będzie to samo przedstawione, jedynie wydłuży  

o miesiąc pracę. 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – nie było „wstrzymało się” – 12 głosów, „przeciw” – nie było, odrzuciła 

projekt uchwały.  



 

 

 

Ad.  pkt 6) Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

 Radny K. Koprowski poinformował, że pierwotny projekt uchwały zakładał poszerzenie 

pracy Komisji Rewizyjnej o 2 kontrole. Na komisjach padł wniosek formalny, aby kontrolę 

związaną z użytkowaniem samochodu służbowego przenieść na późniejszy termin bo nie 

wszyscy zostali zapoznani z I protokołem Komisji Rewizyjnej, dlatego prosi o przyjęcie tej 

uchwały bez pkt 1. Kontroli poddana zostanie modernizacja boiska w Nowych Wrońskach, 

gdyż wynika to z wielu niedomówień i złej atmosfery wobec tego boiska. Komisja chciałaby 

po cichu zająć się tym problemem, i poczynić ewentualnie jakieś kroki.  

 Radny R. Ziemiński zauważył, że do tej pory nie trzeba było dodatkowej uchwały Rady 

Gminy. Dodał następnie, że w końcu radni będą mieli możliwość zapoznania się  

z protokołem kontroli. 

 Radny K. Koprowski powiedział, że problem został poruszony na komisji,  

i poinformował, że protokół jest dostępny w Biurze Rady wiec jeśli ktoś chciał się zapoznać 

mógł to zrobić. Zadeklarował, że protokół z I kontroli zostanie radnym przesłany, jak również 

kolejne protokoły i pisma będą przekazywane radnym.  

 Przewodniczący Rady przypomniał, że wpłynął do niego protokół z kontroli, a on 

przekazał do Wójta, następnie Wójt udzielił odpowiedzi kierując ją do Komisji Rewizyjnej. 

  Wójt wyjaśnił, że często omawiany był obiekt we Wrońskach. Nie ma nic przeciwko 

kontroli i się jej nie boi, chciałby tylko aby Komisja Rewizyjna wzięła pod uwagę protokół 

kontroli jednostki finansującej obiekt.  

 Radny K. Koprowski odpowiedział, że komisja zapozna się z nim. Dodał, że dziwi fakt, 

że mimo odbioru inwestycji boisko nie jest użytkowane. 

 Wójt poprosił, aby zważyć na przyczyny atmosferyczne.  

 Radny R. Ziemiński zauważył, że boisko jest użytkowane jak widać na załączonych 

zdjęciach.  

 Radny K. Koprowski powiedział, że nie jest użytkowane przez uczniów ZSO Szczytno 

i to jest zasadniczy problem.  

  

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  62/XVII/2015  

w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej 

Ad. pkt 7)  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy 

Załuski w zakresie polityki mieszkaniowej. 

 

 Radny K. Koprowski powiedział, że  Komisja Rewizyjna w I kwartale dokonała nalizy 

sytuacji mieszkaniowej w gminie Załuski. Obecny zasób mieszkaniowy nie jest wystarczający, 



 

 

lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu są w złym stanie technicznym jak np. 

kamienica w Załuskach.  

Stwierdził, że Rada poprzez uchwałę wskazuje Wójtowi, aby poważnie potraktować ten 

problem, jako jeden z ważniejszych problemów w gminie. Następnie powiedział o rządowym 

programie wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, gdzie jest możliwość 

pozyskania 50 % środków finansowych.  

 Sekretarz zauważyła, że Wójt może pozyskiwać środki trzema źródłami: na remont 

dotychczasowego zasobu, dobudową nowych obiektów i  może zakupywać nowe lokale 

mieszkalne. Na komisji ustalono, że jak Rada podejmie dziś uchwałę Wójt będzie miał prawo 

zgłoszenia środków finansowych, które będą potrzebne na tą inwestycję. Jeżeli  ma być 

budownictwo nowe to również radni powinni wskazać lokalizację nieruchomości.   

 Radny R. Ziemiński zauważył, że w Banku Gospodarstwa Krajowego jest bardzo dużo 

podań, i czy w ogóle będzie szansa pozyskać środki finansowe.  

 Wójt zauważył, że nie jest to nowy temat, odkąd został Wójtem boryka się z tym 

problemem.   

Powiedział, że do każdego zasobu który gmina posiada należy podejść indywidualnie. 

Zauważył, że mieszkańcy kamienicy w Załuskach odkąd tam mieszkają nie wnieśli żadnych 

opłat do budżetu gminy, gdyż  takie padły ustalenia przez jego poprzedników.  

Następnie wyjaśnił, że Bank Gospodarstwa Krajowego wymaga co najmniej 50 % wkładu 

własnego. Dopóki Nadzór Budowlany nie wnosił uwag do naszego zasobu uważał, że na tym 

etapie są inne potrzeby w gminie. Chciałby, aby część rodzin mieszkająca w tych zasobach 

przemyślała swój status jak dalej ułożyć sobie życie.  

Pod koniec stycznia przedstawi możliwości pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego 

środków finansowych.  

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

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

podjęła uchwałę Nr  63/XVII/2015  w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta 

Gminy Załuski w zakresie polityki mieszkaniowej. 

 

Ad. pkt 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

 Pan M. Decyk poinformował, że przygotował dwie wersje projektów uchwał. I wersja 

zakłada naliczanie opłaty od gospodarstwa, druga zaś od gospodarstwa i od osoby. W obecnym 

systemie opłata wynosi 7 zł i 10 zł. Podczas prac komisji mówiono, że raczej druga wersja jest 

korzystniejsza, i stawki wynoszą 9 zł i 15 zł i stawka od gospodarstwa 45 i 60 – propozycja 

urzędu, zaś na komisji padły propozycje stawki od gospodarstwa 40 zł i 65 zł.  

 



 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  64/XVII/2015 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

 

Ad. pkt 9) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 65/XVII/2015 w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

Ad. pkt 10)  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pan M. Decyk poinformował, że dotychczas opłata była płatna do 10 –ego każdego 

miesiąca, zaś teraz będzie płatna do dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek wniesienia opłaty.  

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 66/XVII/2015 w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Ad. pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Załuski  

w 2016 roku. 

 

 Radny K. Koprowski powiedział, że na komisji padały różne propozycje opłat.  

W przypadku ceny skupu żyta padła propozycja obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 

45 zł. Jest to taka sama stawka jak w ubiegłym roku. Na komisjach ustalono również, aby stawki 

podatkowe w tym roku zachować na poziomie z lat ubiegłych, z wyjątkiem od środków 

transportu.  

 Wójt powiedział, że zaproponował inne wyższe stawki podatkowe. Wynika to z troski, 

jak w perspektywie kilku lat gmina będzie się rozwijać. Głównym źródłem dochodów są 

podatki. O ile sytuacja w gminie Załuski w porównaniu z innymi gminami jest dobra to nie 

oznacza, żeby nie mieć obaw w nadchodzącej perspektywie. Stawki podatku rolnego są bardzo 

niskie oparte o ceny żyta. W poprzednich latach zawarta umowa była, iść za wskaźnikiem 

inflacji, aby uniknąć w którymś roku drastycznego podejścia do podwyżki chociażby podatku 

rolnego. Nie możemy również miarą naszej gminy stosować się do żyta, gdyż źródłem 

utrzymania w gminie są owoce miękkie. 



 

 

Następnie powiedział, że chcemy ubiegać się o środki unijne, m.in. aplikować będzie o środki 

z PROWu na drogi, a zatem trzeba mieć wkład własny. 

Dalej powiedział o zmianie kwoty wolnej od podatku, która ma wynosić od 6 do 8 tyś. ,wtedy 

drastycznie zmniejszą się dochody gminy. 

Na koniec zaapelował, aby spojrzeć w perspektywę czasu, i żeby nie było takiej sytuacji że 

zabraknie nam środków na niezbędne inwestycje.  

Radny W. Jaworski powiedział, że dyskusja na komisjach była bardzo długa na ten temat. 

Wymienił następujące argumenty: Główny Urząd Statystyczny zmniejszył cenę żyta w tym 

roku, nie wszyscy mieszkańcy utrzymują się z uprawy owoców miękkich, wielu rolników 

odczuło klęskę suszy i przymrozków. Dodał, że Państwo zwróciło na to uwagę i dało pomoc 

suszową, to gmina nie może być na to ślepa.  

Następnie powiedział, że będą trwały rozmowy nad przyszłorocznym budżetem i może uda się 

znaleźć jakieś oszczędności, niekoniecznie obciążające rolników.  

 Wójt powiedział, że jest odpowiedzialny za realizację budżetu, i jest zobowiązany 

poinformować mieszkańców jaka jest sytuacja. Dodał, że podatek rolny nie jest decydujący 

 o rozwoju infrastruktury gminy.  

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 10 głosów,  „wstrzymał się” – 2 głosy, „przeciw”- nie było, podjęła 

uchwałę Nr 67/XVII/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Załuski  

w 2016 roku. 

 

Ad. pkt 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

 Radny K. Koprowski powiedział, że konsekwentnie tak jak podatek rolny proponuje się 

pozostawienie stawek z ubiegłego roku. 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 68/XVII/2015  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Ad. pkt13) Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

 

 Radny K. Koprowski powiedział, że biorąc pod uwagę skalę tej opłaty, wnioskuje się 

o niepodejmowanie tej uchwały.  

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie odrzuciła uchwałę.  

 



 

 

Ad. pkt 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji 

podatkowych. 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 69/XVII/2015  

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. 

Ad. pkt15) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportu. 

 Radny K. Koprowski powiedział, że wpływów z tego podatku jest 100 tyś. zł, objęta 

jest niewielka ilość podmiotów w gminie, bo tylko 22 samochody. Na komisji ustalono, aby 

obniżyć ten podatek o 10 % dla wszystkich kategorii pojazdów, aby dać przez to sygnał 

przedsiębiorcom, że o nich pamiętamy. Dodał, że skutki dla budżetu to kwota 10 tyś zł.  

 Skarbnik zauważyła, że po obniżce 10 % w pewnych miejscach będzie kwota poniżej 

Rozporządzenia.  

 Wójt stwierdził, że radnemu K. Koprowskiemu brakuje konsekwencji, miały być 

podatki na tym samym poziomie. Następnie oznajmił, że podatkiem od środków transportu są 

objęte pojazdy o dużym gabarycie, a gmina na remonty dróg przeznacza bardzo duże kwoty.  

Przewodniczący Rady zarządził 5 min przerwy  

 

---------------------------------------------------Przerwa 5 MIN--------------------------------------- 

 

Radny R. Słupecki powiedział, że podtrzymuje się obniżkę 10 %, a w tych punktach, 

gdzie jest poniżej Rozporządzenia wpisać stawkę maksymalną zgodnie z Rozporządzeniem.  

Radca prawny powiedział, że należy przeredagować uchwałę zgodnie z ustalonymi 

stawkami.  

Radny R. Ziemiński zaproponował, aby odczekać jeszcze ten rok, i popracować nad tym 

jeszcze bądź przenieść uchwałę na następną sesję.  

Wójt powiedział, że uchwały podatkowe wiążą terminy, należy opublikować je w 

Dzienniku Urzędowym. Zaproponował, aby pani Skarbnik w formie autopoprawek zgłosiła tam 

gdzie będzie zmiana stawki i radni to przegłosują.  

Pani Skarbnik odczytała autopoprawki : 

1 autopoprawka –  „za” - 12 głosów 

2 autopoprawka  - „za” – 12 głosów 

3 autopoprawka – „za” – 12 głosów 

4 autopoprawka – „za” – 12 głosów 

5 autopoprawka – „za” - 12 głosów 



 

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 70/XVII/2015  

w określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. 

Ad. pkt 16) Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego 

 i leśnego. 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

Rada w głosowaniu - „za” – 12 głosów,  jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 71/XVII/2015  

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Ad. pkt 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski na lata 2015-2022. 

 Pani Skarbnik odczytał proponowane zmiany w WPF.  

 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

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

podjęła uchwałę Nr  72/XVII/2015  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski na lata 2015-2022. 

 

Ad. pkt 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 

 

 Pani Skarbnik odczytała proponowane zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 . 

Stan radnych – 12 radnych 

Głosowanie : 

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

podjęła uchwałę Nr 73/XVII/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 . 

 

Ad. pkt 19) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ad. pkt 20) Sprawy różne. 

 Radny powiatowy pan K. Wrzesiński powiedział, o 3 inwestycjach, które może uda 

zrealizować się na terenie naszej gminy. Chodzi o budowę dróg: Wrońska- Omięciny –Joniec, 

następnie Kroczewo- Wojny-Wilamy. Zaapelował o wsparcie finansowe dla tych inwestycji. 

Dalej wymienił budowę chodnika w Kamienicy, również prosi o zabezpieczenie środków na 

ten cel.  

Mieszkaniec pan S. Raczyński zgłosił 3 sprawy: uszkodzenie przepustu podczas instalacji 

światłowodu – od państwa Kątnych, zdewastowany odcinek chodnika należący do GDDKiA  



 

 

w Załuskach, następnie poprosił o kontakt z właścicielką stawu w Załuskach, gdyż chce 

ponownie przeprowadzić akcję czyszczenia stawu.  

 Wójt bardzo podziękował radnemu powiatowemu za dbanie o interesy naszej 

społeczności. Jak najbardziej jest za realizacją tych inwestycji o których mówił radny, jednak 

ma obawy czy te inwestycje powstaną.  

 Następnie odpowiedział panu S. Raczyńskiemu, że zainterweniuje w poruszonych przez 

niego sprawach. Następnie wyjaśnił, że nie ma zgody z GDDKiA i właścicielki stawu  aby go 

ogrodzić.  

 Sołtys wsi Kroczewo pani H. Choła zapytała w czyjej gestii jest wycinanie krzaków i 

czyszczenie rowów przy posesji. Powiedziała również o napadzie jednej z mieszkanek 

Kroczewa.  

 Radna M. Oszczyk dodała, że konieczne jest oświetlenie w tych terenach. 

 Wójt odpowiedział, że poleci służbom, aby się tym zajęły, chociaż każdy przy swoich 

posesjach powinien tego pilnować.  

 Radny R. Ziemiński zapytał o przetarg na odśnieżanie. 

 Wójt odpowiedział, że jest po negocjacjach, zostanie wkrótce podpisana umowa.  

 

Ad. pkt 21) Zamknięcie sesji.  

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVII sesję Rady Gminy 

Załuski o godz. 12. 15.  

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

   Edward Aleksandrowski 

 

 

 

 

Sporz. M. Szydłowska 

 

 

 

 


