
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski w Okresie 

27.09.2019- 22.11..2019 r.  

 

1. 11.11.2019 r. Gminne obchody Dnia Niepodległości w Kroczewie  

2. Rozliczono dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 

zakresie realizacji zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu 

Gminy Załuski”-  w roku 2020 będziemy kontynuować zadanie. 

3. Złożono wniosek o dotację do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego 2.8 „ Racjonalne 

gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” .  Bag. 

W sumie deklaracje złożyło 94 rolników. Rolnicy zadeklarowali następujące 

ilości: folia- 276 ton, siatka i sznurek – 4 tony, opakowania po nawozach – 12 

ton, opakowania typu Big Bag – 9 ton. Po otrzymaniu dofinansowania 

planowany termin realizacji zadania to połowa marca 2020 r. 

4. Rozpisaliśmy przetarg na realizację zadania: ,,Ograniczenie zanieczyszczenia 

powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie Załuski"  

W  ramach projektu zostaną zrealizowane dwa odrębne zadania. 

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w 

Kroczewie- realizacja robót budowlanych - do 30.06.2020 r.  

 Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, realizacja robót 

budowlanych do 15.10.2020 r. 

5. Ogłosiliśmy przetarg na zadanie "Doposażenie bazy dydaktyczne szkół" w 

ramach projektu "Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych 

gminy Załuski", w ramach którego zostanie zakupione m.in. 80 laptopów, 80 

tabletów, 80 zestawów klocków do robotyki oraz inne pomoce dydaktyczne dla 

naszych szkół. 

6. W dniach 3 i 4 grudnia odbędą się ostatnie szkolenia z Projektu UE 

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego". Jeśli są jeszcze chętni muszą zgłosić swój udział jak najszybciej 

do Urzędu Gminy. 



7. Rozpisano przetarg na ,,Kompleksową obsługa  bankową budżetu Gminy 

Załuski,  jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji 

Kultury w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2023 r." 

8. Rozstrzygnięto przetarg na ,,Utworzenie nowej pracowni informatycznej w 

Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w 

Stróżewie"   Zadanie 1- wpłynęła jedna oferta: Xeroserwis Ireneusz Golatowski 

Ul. Dworcowa 12 B  kwota 83.230,00 zł ( dotacja od samorządu województwa 

48.500 zł), zadanie 2- Educarium spółka z o.o. – 52.339,00 zł ( rezerwa subwencji 

oświatowej).  

9. Złożono wniosek o dofinansowanie utworzenia Klubu Dziecięcego w 

Kroczewie, w ramach Programu Maluch+ edycja 2020.  Wniosek o 

dofinansowanie zadania ,, Gmina Załuski wspiera Maluchy’’ w ramach RPO 

8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi do lat 3 , Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej – pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do 

oceny merytorycznej.  

10. Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana 

urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 ( wymiana urządzeń 

grzewczych w domach jednorodzinnych i termomodernizacja budynku SP w 

Szczytnie)  pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do 

oceny merytorycznej,  

11. Rozliczono dotację z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. 

12. Odbiór Otwartych Stref Aktywności- złożono wniosek do Ministerstwa Sportu 

i Turystyki o rozliczenie dofinansowania ( 150.00 zł). 

13. Wniosek ,, Gospodarka Wodno-Ściekowa " w ramach PROW 2014-2020 został 

bardzo wysoko oceniony i znalazł się na 21 miejscu ( spośród 153 ) na liście 



rankingowej operacji przeznaczonych do dofinansowania. Aplikowaliśmy o 

dofinansowanie na kwotę blisko 2 mln zł na budowę 100 przydomowych 

oczyszczalni ścieków, rozbudowę przepompowni strefowej z dwoma 

zbiornikami retencyjnymi o pojemności 100 m/3 każdy w miejscowości Nowe 

Olszyny oraz budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego przepompowni w 

Smulskach. Uzupełniono braki formalne, czekamy na podpisanie umowy- 

prawdopodobnie w styczniu 2020 r.  

14.  Zakończenie I etapu renowacji stawu w Kroczewie . 
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