
RADA ZAŁUSKI 

Załuski 67 
09-142 Załuski 

Protokół  nr 9 /XLIII/ 2022 

z XLIII sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 9 września 2022 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz.14.00 , zakończono o godz. 14.13 

Radni obecni na sesji — 12 

Radni uczestniczący w obradach ( 12 osób) według załączonej listy obecności. 

Nieobecni radni : Aleksandrowski Edward ,Piotrowski Bogdan. 

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 XLII Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej . 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę  w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych nauczycieli nie wymienionych 

w  art.  42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, na terenie 

gminy Załuski.. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę  w sprawie wysokości opłat za świadczenie 

udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkotach podstawowych 

prowadzonych przez gminę  Załuski.. 
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9. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła XLIII Sesję  Rady Gminy Załuski „poinformowała iż  
jest to sesja nadzwyczajna zwalana na wniosek Wójta Gminy . 

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

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 12 radnych, co daje 

wymagane quorum . Przewodnicząca zarządziła glosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" -12 alosów, wstrzymało się  — 0 al., przeciw - 0 al.- przyjęła 
porządek obrad.  

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

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

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół  przyjąć  bez odczytywania , następnie 

przeszła do głosowania:: 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało się  — 0 al., przeciw - 0al.- przyjęła 
protokół  z XLII Sesji 

Ad.pkt.4) Podjęcie uchwały Nr 321/XLIII/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Załuski 

Projekt uchwały został  poddany pod głosowanie:: 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 210S45w, wstrZVIllab3 się  —0 21., przeciw - 0 al.- przyjęła ww. 
uchwale .  

Ad.pkt.5) Podjęcie uchwały Nr 322/XLII l/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 

2022. 

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie:: 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało się  —0 al., przeciw - 0 al.- przyjęła ww. 
uchwale .  
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Przewodni 

Ad.pkt.6) Podjęcie uchwały Nr 323/XLIII/22 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Przewodnicząca poinformowała iż  projekt został  przedstawiony przed posiedzeniem, następnie 

poddała projekt pod glosowanie. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 12 głosów, wstrzymało się  — 0 zł., przeciw - 0  el.-  przyjęła ww. 
uchwalę  .  

Ad.pkt.7) Podjęcie uchwały Nr 324/XLII/22 zmieniającej uchwalę  w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych nauczycieli nie 

wymienionych w  art.  42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

na terenie gminy Załuski.. 

Przewodnicząca poddała pod glosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. 

Stan radnych — 12 osób  

Rada w glosowaniu: „za" — 11 głosów, wstrzymało się  — 1 (2l., przeciw - 0 zł.- rada przyjęła 
ww. uchwale .  

Ad. pkt 8) Podjęcie uchwały Nr 325/XLII/22 zmieniającej uchwalę  w sprawie wysokości 

opiat za świadczenie udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę  Załuski.. 

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.. 

Stan radnych — 12 osób  

Glosowanie :Rada w głosowaniu - „za" - 12 1410s(m; strzi m.- O 210s , przeciw — O — 
przyjęła ww. uchwalę..  

Ad. pkt 9) Zamknięcie sesji. 

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

Agnieszka Dąbrows a 

Sporządziła : A. Januszewska 
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