
RADA GMINY ZAŁUSKI 
ul. Gminna 17 
09-142 Załuski Protokół  nr 14/XLVHI/ 2022 

z XLVIII sesji Rady Gminy Załuski 

zwołanej 

na 29 grudnia 2022 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Zaluskach 

pod przewodnictwem 

Przewodniczącej Agnieszki Dąbrowskiej 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.40 , zakończono o godz.14.35 

Radni obecni na sesji — 14 

Radni uczestniczący w obradach ( 14 osób) według załączonej listy obecności. 

Urząd Gminy reprezentowali:  

Kamil Koprowski — Wójt Gminy 

Edyta Sachnowska - Skarbnik Gminy Załuski 

Proponowany porządek dzienny: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości.. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjna Wójta Gminy. 

7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

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

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

10. Podjęcie chwaty w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski.. 

11. Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok. 

11.1 Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

11.2 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

11.3 Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy. 

11.4.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.. 
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11.5 Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Załuski , które w 2022 roku nie 

wygasają  z upływem roku budżetowego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2023-2031 . 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Załuski I 

kadencji. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zaluskach . 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 176 /XXII/20 Rady 

Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opiat , jak 

również  tryb ich pobierania. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 249/XXXI/21 Rady 

Gminy Załuski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023 Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt. 1) Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęta XLVIII Sesję  Rady Gminy Załuski „powitała 
obecnych na sesji radnych „Wójta i Skarbnik Gminy , sołtysów oraz zaproszonych gości, 
tj. członków Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy , a także mieszkańców Gminy 
Załuski.. 

Pani Monika Boj anowska przedstawiła członków Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

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

Przewodnicząca podała informację  o uczestnictwie w posiedzeniu 14 radnych, 
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następnie poinformowała o wpłynięciu wniosku Wójta Gminy Załuski o rozszerzenie 

porządku obrad poprzez dodanie punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „. oraz 

poprzez dodanie podpunktu przy punkcie : Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski a także o zmianę  porządku poprzez dodanie podpunktów przy punkcie : 

Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok tj. Autopoprawki Wójta do projektu uchwały 

budżetowej na 2023 rok oraz glosowanie wniesionych autopoprawek. 

Każdy z elementów wniosku będzie glosowany oddzielnie , przewodnicząca Rady 

Gminy zaproponowała glosowanie nad pierwszym z wniosków: 

- wniosek Wójta Gminy Załuski o zmianę  porządku obrad poprzez dodanie punktu pn. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 

Stan radnych — 14 osób  

Rada w 2losowaniu: „za" -14 alosów, wstrzymało się  — 0 EL, przeciw - 0 RI.- rada 
przyjęła wniosek Wójta Gminy .  

- wniosek Wójta Gminy w sprawie zmiany porządku obrad poprzez dodania podpunktu 
przy punkcie : Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
tj. Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w 2losowaniu: „za" -14 Elosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 21.- rada 
przyjęła wniosek Wójta Gminy  

- wniosek Wójta Gminy o zmianę  porządku poprzez dodanie podpunktów przy punkcie 

: Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok tj. Autopoprawki Wójta do projektu uchwały 

budżetowej na 2023 rok oraz glosowanie wniesionych autopoprawek. 

Stan radnych — 14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" -14 głosów, wstrzymało się  — 021., przeciw - 21.- rada 
przyjęła wniosek Wójta Gminy  

Następnie przeszła do glosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami 

Stan radnych — 14 osób  
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Rada w glosowaniu: „za" -14 glOSÓW, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0 21.- rada  
przyicla porzadek po zmianach.  

Porządek po zmianach: 

1 Otwarcie posiedzenia. 

2 Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad 

2.1 Wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie do porządku punktu 

pn:" Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej: 

2.2 Wniosek Wójta Gminy o zmianę  porządku obrad poprzez dodanie podpunktu przy 
punkcie : Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
tj. Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski 

2.3 wniosek Wójta Gminy w sprawie zmiany porządku obrad poprzez dodania 
podpunktu przy punkcie : Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej tj. Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Załuski 

2.4 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. 

3 Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy. 

4 Wystąpienia zaproszonych gości.. 

5 Interpelacje i zapytania radnych. 

6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjna Wójta Gminy. 

7 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. 

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

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

10 Podjęcie chwaty w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Załuski.. 

10.1 Autopoprawka 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski : zwiększa 

się  o kwotę  3.507.224,06 z1 — dochody ogółem ; dochody majątkowe ;z tytułu dotacji 

oraz środków przeznaczonych na inwestycję; 

10.2 Autopoprawka 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski : zwiększa 

się  o kwotę  4.133.978,06 zł : wydatki ogółem;; wydatki majątkowe ; inwestycje i zakupy 

inwestycyjne ; wydatki objęte limitem 3.507.224,06 zł ; 

10.3 Autopoprawka 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski : usuwa się  
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spłatę  pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 626.754  Ana  inwestycję  pn: 

„ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Załuski z pozycji : rozchody 

budżetu;; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek : łączna kwota przypadająca na 

dany rok ustawowych wyłączeń  z limitu spłaty zobowiązań  ; zwalnia się  środki w 

kwocie 626.754 z1 co przeznacza się  na w/w inwestycję;; 

10.4 Autopoprawka 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski: zwiększa 
się  o kwotę  2.907.224,06 Apozycję  WPF : wydatki objęte limitem , o którym mowa w  
art.  226 ust.3 pkt.4 ustawy : z tego majątkowe;; 

10.5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski wraz z autopoprawkami. 

11 Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok. 

11.1 Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

11.2 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

11.3 Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy. 

11.4.Autopoprawki Wójta do projektu uchwały budżetowej 

11.5 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

11.6 Glosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta 

11.7 Autopoprawka 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok : wprowadza się  środki na dział  
926 rozdział  92601 par. 6300 — kwota 820.000 zł ,, Budowa hali sportowej z zapleczem 
szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie"; 

11.8 Autopoprawka 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok: ( dochody ) : wprowadza się  
środki na dział  900 rozdział  90005 par. 6300- kwota 600.000 z1 
„ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski"; 

11.9 Autopoprawka 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok: ( dochody ) : wprowadza się  
środki na dział  600 rozdział  60016 par. 6370-kwota 2.087.224,06 „Budowa drogi gminnej 
nr 301229W Slotwin-Poczemin,  gm.  Załuski"; 

11.10 Autopoprawka 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok: ( wydatki ) : wprowadza się  
środki na dział  926 rozdział  92601 par. 6050 — kwota 820.000 zł ,, Budowa hali sportowej 
z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie"; 

11.11 Autopoprawka 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok: ( wydatki ) : wprowadza się  
środki na dział  900 rozdział  90005 par. 6050 kwota 600.000 z1 
„Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski"; 

11.12 Autopoprawka 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : przenosi się  środki 
z dział  600 rozdział  60016 par. 4300 w kwocie 15.000 z1 na 600 60016 par. 4590 

5 



11.13 Autopoprawka 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : wprowadza się  
środki na dział  600 rozdział  60016 par. 6370-kwota 2.087.224,06, „Budowa drogi gminnej 
nr 301229W Slotwin-Poczernin,  gm.  Załuski"; 

11.14 Autopoprawka 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : - wprowadza się  
środki na dział  010 rozdział  01044 par. 6050 w kwocie 626.754 zł  na inwestycję  pn.„ 
Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski" 

11.15 Autopoprawka 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : Usuwa się  z 
budżetu gminy na 2023 rok spłatę  pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 
626.754 zł  na inwestycję  pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Załuski" (zwalnia się  wolne środki w kwocie 626.754 zł  co przeznacza się  na inwestycję  .„ 
Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski").;; 

11.16 Podjęcie uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami na 2023 rok. 

12 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Załuski , które w 2022 roku nie 

wygasają  z upływem roku budżetowego. 

13 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2023-2031 . 

14 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Załuski I 

kadencji. 

15 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zaluskach . 

16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 176 /XXII/20 Rady 

Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opiat , jak 

również  tryb ich pobierania. 

17 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 249/XXXI/21 Rady 

Gminy Załuski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023 Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

19 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia i 

zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

20 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

21 Wolne wnioski i zapytania. 
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22 Zamknięcie sesji. 

Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 

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

Przewodnicząca zaproponowała, aby protokół  przyjąć  bez odczytywania, nikt nie zgłosił  
uwag , następnie przeszła do głosowania:: 

Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" — 14 ulosów, wstrzymało się  — O ł., przeciw - 0 a- rada 

przyjęta protokół  z XLVII Sesji .  

Ad.pkt4) Wystąpienia zaproszonych gości.. 

Glos zabrał  Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Załuski Pan Piotr Gruszczyński,, 

który złożył  życzenia na nowy rok. Glos zabrał  Pan Ryszard Niedźwiecki członek Rady 

Seniorów Gminy Załuski całość  wystąpienia dostępna na nagraniu pod adresem: 

https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=dNrTnjHJTUKRy7106z1sJLx   

DxfzGPa9u1pIVIJK62onofDeunta4rAgKjSUNNBVrZ6 . 

Ad.pkt.5)Interpelacje i zapytania radnych. 

Zgłoszeń  nie było. 

Ad.pkt.6 )Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 

Sprawozdanie dostępna na nagraniu: 

https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=dNrTnjHJTUKRv71qn6z1s1Lx  

DxfzGPa9u1pM1K62onofDeunta4rAgKiSUwBVrZ6 . 

Ad.pkt.7 ) Informacja Przewodniczącej Rady Gminy 

Przewodnicząca podała kilka informacji  dot.  statystyk w związku z mijającym rokiem , 
następnie złożyła podziękowania radnym za udział  w uroczystościach i bardzo dobrą  
współpracę. Poinformowała również  obecnych o swojej obecności na m.in. spotkaniu 
wigilijnym Gminy Załuski oraz odbiorze inwestycji w msc. Załuski tj. budowa kompleksu 
szatniowo — sanitarnego. 

Ad.pkt.8 ) Podjęcie uchwały Nr 350/XLVIII/22 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Załuski.. 

Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnik Gminy która odczytała najważniejsze zapisy 
projektu uchwały w tej sprawie , w związku z brakiem pytań  projekt został  poddany pod 
głosowanie:: 
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Stan radnych — 14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 al., przeciw — 0 al.- przyjęto 
ww . uchwałę..  

Ad.pkt.9) Podjęcie uchwały Nr 351/XLVIII/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej 

na 2022 rok. 

Przewodnicząca udzieliła głosu Skarbnik Gminy która odczytała najważniejsze zapisy 
projektu uchwały w tej sprawie , w związku z brakiem pytań  projekt został  poddany pod 
głosowanie:: 

Stan radnych — 12 osób 

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

Ad. pkt. 10.) Podjęcie uchwały Nr 352/XLVIII/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Załuski. 

Przewodnicząca poinformowała o autopoprawkach do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.. 

Następnie przedstawiła zaproponowane autopoprawki do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i poddała pod glosowanie : 

Autopoprawka 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski : zwiększa się  o 

kwotę  3.507.224,06 zł  — dochody ogółem ; dochody majątkowe ;z tytułu dotacji oraz 

środków przeznaczonych na inwestycję;; 

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 al.- przyjęto 
ww.  . autopoprawkę  do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.  

Autopoprawka 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski : zwiększa się  o 

kwotę  4.133.978,06 z1 : wydatki ogółem ; wydatki majątkowe ; inwestycje i zakupy 

inwestycyjne ; wydatki objęte limitem 3.507.224,06 zł ; 

Rada  iv  aiOSONN aniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 a., przeciw - o  el.-  przyjęto 

WIN . autopoprawkę  do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski 

Autopoprawka 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski : usuwa się  spłatę  

pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 626.754 zł  na inwestycję  pn: 
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„ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Załuski z pozycji : rozchody 

budżetu;; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek : łączna kwota przypadająca na dany 

rok ustawowych wyłączeń  z limitu spłaty zobowiązań  ; zwalnia się  środki w kwocie 

626.754 z1 co przeznacza się  na w/w inwestycję  

Rada w glosowaniu: „za” - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- przyjęto 
ww . autopoprawkę  do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.  

Autopoprawka 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski: zwiększa się  o 
kwotę  2.907.224,06 z1 pozycję  WPF : wydatki objęte limitem , o którym mowa w  art.  226 
ust.3 pkt.4 ustawy : z tego majątkowe;; 

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 21.- przyjęto 
ww . autopoprawkę  do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.  

Przewodnicząca poddała uchwalę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Załuski wraz z autopoprawkami pod głosowanie:: 

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 gl.- przyjęto 
uchwalę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski 
wraz z autopoprawkami.  

Ad.pkt.11 ) Podjęcie uchwały Nr 353/XLVIII/22 budżetowej na 2023 rok. 

Przewodnicząca przekazała glos Skarbnik Gminy , która omówiła projekt budżetu na 2023 

rok. Glos zabrał  Wójt Gminy, podziękował  on pracownikom, zarówno Urzędu Gminy, 

jak i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pracę  . W dalszej części swojej 

wypowiedzi Wójt wymienił  najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w roku 

2023. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Wójtowi Gminy za sprawczość  i 

zaangażowanie.. 

Następnie Przewodnicząca oddala glos Skarbnik Gminy Załuski , która odczytał  opinię  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok - 

była ona pozytywna. 

Przewodnicząca udzieliła głosu Przewodniczącym poszczególnych stałych komisji Rady 

Gminy, którzy przedstawili opinie w zakresie projektu uchwały budżetowej na rok 2023, 

- wszystkie były pozytywne. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła autopoprawki do budżetu na 2023 rok: 
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Autopoprawka 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( dochody): wprowadza się  środki na 
dzid 926 rozdział  92601 par. 6300— kwota 820.000 zł ,, Budowa hali sportowej z zapleczem 
szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie" 

Autopoprawka 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok( dochody ) : wprowadza się  środki 
na dział  900 rozdział  90005 par. 6300- kwota 600.000 z1 „ Poprawa efektywności 
energetycznej w Gminie Załuski" 

Autopoprawka 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( dochody ) : wprowadza się  środki 
na dział  600 rozdział  60016 par. 6370-kwota 2.087.224,06 
„Budowa drogi gminnej nr 301229W Slotwin-Poczernin,  gm.  Załuski" 
Autopoprawka 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : wprowadza się  środki 
na dział  926 rozdział  92601 par. 6050 — kwota 820.000 z1 „ Budowa hali sportowej z 
zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie" 

Autopoprawka 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : wprowadza się  środki 
na dział  900 rozdział  90005 par. 6050 kwota 600.000 z1 
„ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski" 

Autopoprawka 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : przenosi się  środki z 
dział  600 rozdział  60016 par. 4300 w kwocie 15.000 z1 na 600 60016 par. 4590 

Autopoprawka 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : wprowadza się  środki 
na dział  600 rozdział  60016 par. 6370-kwota 2.087.224,06 , „Budowa drogi gminnej nr 
301229W Slotwin-Poczernin,  gm.  Załuski" 

Autopoprawka 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : - wprowadza się  środki 
na dział  010 rozdział  01044 par. 6050 w kwocie 626.754 z1 na inwestycję  pn.„ Budowa 
przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski" 

Autopoprawka 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : Usuwa się  z budżetu 
gminy na 2023 rok spłatę  pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 626.754 z1 
na inwestycję  pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski" 
(zwalnia się  wolne środki w kwocie 626.754 zł  co przeznacza się  na inwestycję  .„ Budowa 
przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski"). 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję  w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zgłoszeń  ze 

strony radnych nie było.. 

Następnie przewodnicząca poddała autopoprawki przedstawione wcześniej pod 
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glosowanie: 

Autopoprawka 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok: wprowadza się  środki na dział  926 
rozdział  92601 par. 6300 — kwota 820.000 z1 „ Budowa hali sportowej z zapleczem 
szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie" 

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 al., przeciw - 0 al.- przyjęto 
ww. autopoprawkę   

Autopoprawka 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok: ( dochody ) : wprowadza się  środki 
na dział  900 rozdział  90005 par. 6300- kwota 600.000 z1 
„Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski" 

Rada w, alosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0 al.- przyjęto 
ww. autopoprawkę   

Autopoprawka 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok : ( dochody ) : wprowadza się  środki 
na dział  600 rozdział  60016 par. 6370-kwota 2.087.224,06 „Budowa drogi gminnej nr 
301229W Slotwin-Poczernin,  gm.  Załuski" 
Rada w glosowaniu: ,,za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 a, przeciw - 1 gl.- przyjęto 
ww. autopoprawkę..  

Autopoprawka 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok : ( wydatki ) : wprowadza się  środki 
na dział  926 rozdział  92601 par. 6050 — kwota 820.000 z1 „ Budowa hali sportowej z 
zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie" 
Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 1 21.- PrnriętO  
WW.  autopoprawkę..  

Autopoprawka 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok: ( wydatki ) : wprowadza się  środki 
na dział  900 rozdział  90005 par. 6050 kwota 600.000 z1 
„ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski" 

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 1  el.-  przyjęto 
ww. autopoprawkę..  

Autopoprawka 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : przenosi się  środki z 
dział  600 rozdział  60016 par. 4300 w kwocie 15.000 z1 na 600 60016 par. 4590 
Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało sie — 0 gl., przeciw - 1 gl.- przyjęto 
ww. autopoprawkę..  

Autopoprawka 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : wprowadza się  środki 
na dział  600 rozdział  60016 par. 6370-kwota 2.087.224,06 , „Budowa drogi gminnej nr 
301229W Slotwin-Poczernin,  gm.  Załuski" 
Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 d., przeciw - 1 21.- PriViętO 
ww. autopoprawkę..  

Autopoprawka 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : - wprowadza się  środki 
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na dział  010 rozdział  01044 par. 6050 w kwocie 626.754 zł  na inwestycję  pn.„ Budowa 
przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski" 
Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 1 21.- przyjęto 
ww. autopoprawkę..  

Autopoprawka 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok ( wydatki ) : Usuwa się  z budżetu 
gminy na 2023 rok spłatę  pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 626.754 zł  
na inwestycję  pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski" 
(zwalnia się  wolne środki w kwocie 626.754 zł  co przeznacza się  na inwestycję  .„ Budowa 
przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski"). 
Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 21., Przeciw - 1 ai.- przViei0 
ww. autopoprawkę..  

Przewodnicząca poddała projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z autopoprawkami 
pod glosowanie: 
Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 gl.- przyjęto 
uchwalę  budżetowa na 2023 rok.  

Przewodnicząca złożyła gratulacje Wójtowi , następnie oddała mu glos. 
Wójt Gminy Załuski podziękował  radnym za zaufanie i wsparcie oraz przyjęcie uchwały 
budżetowej na 2023 rok. 

Ad.pkt.12. Podjęcie uchwały Nr 354 / XLVIII/22 w sprawie wydatków budżetu Gminy 

Załuski , które w 2022 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego. 

Projekt w sprawie wydatków budżetu Gminy Załuski które w 2022 nie wygasają  z upływem 
roku odczytała Pani Skarbnik Edyta Sachnowska . 

W związku z awarią  jednego z tabletów do glosowania nastąpiła krótka przerwa w obradach 

Przerwa od godz. 

Projekt został  poddany pod glosowanie. 

Stan radnych —14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0  el.-  przyjęto 
ww. uchwalę.  

Ad.pkt.13. Podjęcie uchwały Nr 355/XLVII/22 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2023-

2031. 

Przewodnicząca poinformowała iż  projekt był  omawiany na posiedzeniu komisji a 
następnie odczytała najważniejsze z założeń  projektu uchwały w ww. sprawie, następnie w 
związku z brakiem pytań, poddała projekt pod glosowanie. 

Stan radnych —14 osób 
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Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 al.- przyjęto 
ww. uchwale.  

Ad.pkt.14. Podjęcie uchwały Nr 356/XLVIII/22 w sprawie wyboru opiekuna 

Młodzieżowej Rady Gminy Załuski I kadencji. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w ww. sprawie , opiekunem została Pani 
Monika Bojanowska, w związku z brakiem pytań, poddała projekt pod glosowanie. 

Stan radnych —14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" - 14 2losów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 21.- przyjęto 
ww. uchwale.  

Ad.pkt.15.  Podjęcie uchwały Nr 357/XLVIII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w 

statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaluskach 

Przewodnicząca poinformowała iż  projekt został  pozytywnie zaopiniowany oraz omówiony 
na posiedzeniu komisji stałych , w związku z brakiem pytań, poddała projekt pod 
glosowanie. 

Stan radnych —14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" - 14 alosów, wstrzymało się  — 0 21., przeciw - 0 21.- przyjęto 
ww. uchwale.  

Ad.pkt.16. Podjęcie uchwały Nr 358 XLVIII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w 

Uchwale Nr 176 /XXII/20 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opiat , jak również  tryb ich pobierania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski odczytała projekt uchwały w tej sprawie, w związku 
z brakiem pytań, poddała projekt pod glosowanie. 

Stan radnych —14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" - 14 2losów, strn mali) się  — 0 al., przeciw - 0 21.- przyjęto  
ww. uchwale.  

Ad.pkt.17. Podjęcie uchwały Nr 359/XLVIII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w 

Uchwale Nr 249/XXXI/21 Rady Gminy Załuski z dnia 29 października 2021 r. w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Załuski odczytała projekt uchwały w ww. sprawie, 

w związku z brakiem pytań, poddała projekt pod glosowanie. 

Stan radnych —14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 gl., przeciw - 0 al.- przyjęto 
ww. uchwale.  

Ad.pkt.18. Podjęcie uchwały Nr 360 /XLVIII/22 w sprawie przyjęcia na rok 2023 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski odczytała najważniejsze zapisy projektu uchwały w 
ww. sprawie, w związku z brakiem pytań, poddała projekt pod glosowanie. 

Stan radnych —14 osób 

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0 gl„ przeciw - 0  el.-  przyjęto 
ww. uchwale 

Ad.pkt.19. Podjęcie uchwały Nr 361/XLVIII/22 w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski przekazała glos Skarbnik Gminy Załuski która 
odczytała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Stan radnych —14 osób  

Rada w glosowaniu: „za" - 14 głosów, wstrzymało się  — 0  el.,  przeciw - 0 al.- przyjęto 
ww. uchwalę.  

Ad.pkt.20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacji nie było . Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Slupeckiemu który poruszył  

temat wymiany dowodów rejestracyjnych w miejscowościach w których zostały nadane 

nazwy ulic. Zwrócił  się  z prośbą  do Wójta Gminy , czy byłaby możliwość, aby wystąpić  do 

Starostwa Powiatowego w Plońsku , ponieważ  przedsiębiorcy, którzy mają  więcej tych 

dowodów muszą  cały dzień  spędzić  w ww. urzędzie , czy dałoby radę  ,aby można było to 

załatwić  jednego dnia. 

Wójt odpowiedział  , iż  wystosował  pismo do Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z opiat 

mieszkańców , jednak Zarząd Powiatu zaopiniowała pismo negatywnie . A prośbę  Pana 

radnego przekaże do Starostwa, aby obsługa była sprawniejsza. 
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Agnie ska 

Ad.pkt.24 ) Wolne wnioski i zapytania. 

Glos zabrał  Wójt Gminy który podziękował  radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu 

Gminy , GOPS , placówek oświatowych , Klubu Malucha , Radzie Seniorów za udana 

współpracę  w mijającym roku .Złożył  tyczenia mieszkańcom Gminy Załuski , oraz poprosił  

o uczczenie pamięci osób zmarłych w minionym roku . 

Glos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Załuski , która również  podziękowała za 

współpracę  i złożyła życzenia noworoczne dla mieszkańców Gminy Załuski . 

Ad. pkt 22. Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad XLVIII sesji Rady Gminy Załuski, Przewodnicząca 
Agnieszka Dąbrowska,, zamknęła XLVIII Sesje Rady Gminy. 

Przewodniczą miny 

Sporządziła : A. Januszewska 
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