
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski w Okresie 29.03.2019- 

07.06.2019 r.  

Spotkania: 

01.04.2019r. spotkanie założycielskie stowarzyszenia ,,Droga Ekspresowa s-10’’ 

02.04.2019 r. spotkanie z dyrektorami szkół ws. strajku nauczycieli, organizacji zajęć i 

przebiegu egzaminów  

13.04.2019 uroczyste otwarcie strażnicy PSP w Płońsku 

25.04.2019 Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich  

30.04.2019 r. spotkanie z Wójtem Gminy Międzyrzecz Podlaski ws. projektów OZE/ wymiana 

doświadczeń 

03.04.2019 r. Gminny Dzień Strażaka   

10.05.2019 r. otwarcie strażnicy PSP  

13.04.2019 r. narada z dyrektorami szkół ws. arkuszy organizacyjnych na rok szkolny  

2019/2020 

16.04.2019 r. Spotkanie Wójtów Powiatu Płońskiego w Starostwie z przedstawicielami 

stowarzyszenia ,,Do góry uszy’’ dotyczące opieki nad zwierzętami i zwalczaniem 

bezdomności wśród zwierząt .  

15.05.2019 r. TAS BUD – spotkanie z przedstawicielami firmy, 05 lipca podpisanie listu 

intencyjnego, spotkanie w Urzędzie Gminy   

22.05.2019r. podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych 

24.05.2019 r. Dzień Patrona Stróżewo 

27.05.2019 r. Kongres Promocji Mazowsza 

31.05. 2019 r. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszeń z Terenu Gminy Załuski,   

03.06.2019 r. Rada Społeczna Szpitala   

Złożone wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych: 

1. Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Załuski- RPO 9.2.1 – 

tzw. ,,Dom Seniora’’, pozytywna ocena formalna,  w trakcie oceny merytorycznej. 

2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- przyznane 80.000 dotacji, złożony wniosek o 

zmianę przedsięwzięcia na drogę w Naborowie.  

3. Fundusz Dróg Samorządowych – droga ,,Sobole’’ nie spełnia kryteriów, potrzeba 

zmienić projekt, na sesji zabezpieczymy środki na ten cel 

4. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw- komisja powołana zarządzeniem Wójta 

wybrała 5 przedsięwzięć: Załuski- rozbudowa strefy rekreacyjno- sportowej poprzez 

montaż oświetlenia i rozbudowę placu zabaw i siłowni plenerowej, Kamienica- 



Budowa boiska do siatkówki plażowej, Stróżewo-  Budowa boiska do siatkówki 

plażowej, Nowe Olszyny- zakup strojów ludowych dla zespołu Stróżewiacy, Zdunowo- 

zakup i montaż lamp ledowych zasilanych panelem fotowoltaicznym i hybrydą 

wiatrową.  

5. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019- wniosek 

o ,,Budowę boiska przy SP w Stróżewie’’ 

6. Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 

wniosek o modernizację pracowni komputerowej przy SP w Stróżewie,  

7. Samochód OSP- wniosek o dofinansowanie  zakupu średniego samochodu 

pożarniczego dla potrzeb OSP Kroczewo, 

8. Mazowieckie Strażnice- wniosek o dofinansowanie remontu pomieszczeń bojowych 

OSP Nowe Wrońska,   

9. Interaktywna Tablica- otrzymaliśmy 42.000 zł dofinansowania. Trzy szkoły 

podstawowe z terenu gminy Załuski tj. w Stróżewie, Szczytnie i Kamienicy będą mogły 

zakupić tablice interaktywne lub projektory, głośniki lub inne urządzenia pozwalające 

na przekaz dźwięku. Wkład własny gminy 20%. 

10. Program Posiłek w Szkole i Domu-  wniosek o utworzenie jadalni przy SP w Kamienicy, 

wniosek o modernizację stołówki w Kroczewie, wniosek nie uzyskał dofinansowania  

11. OSA – otrzymaliśmy 150.000 zł dofinansowania na budowę 4 Otwartych Stref 

Aktywności w miejscowościach: Kroczewo, Koryciska, Kamienica, Nowe Wrońska 

12. RPO- - zwiększenie kwoty alokacji, otrzymaliśmy dofinansowanie. W ramach projektu 

będzie zamontowanych 37 pieców na gaz, 43 piece na pellet, 3 pompy ciepła, 2 na 

zgazowane drewno. Łącznie w ramach projektu objętych będzie 85 gospodarstw 

domowych. Ponadto z projektu zostaną zrealizowane termomodernizacje budynku 

Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Kroczewie wraz z wymianą systemu grzewczego. 

Kwota projektu: 1 874 959,78 zł Kwota dofinansowania z UE: 1 499 967,82 zł 

13. Wniosek o realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy 

Załuski” został rozpatrzony na posiedzeniu zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie. Uchwałą Zarządu 

przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 21.000,00 zł, co stanowi 

do 50% kosztu kwalifikowanego zadania.  Pozostałe koszty finansowane są ze środków 

własnych gminy. Całkowity koszt zadania 57.178,40 zł. Termin realizacji zadania 

przewidziany jest do końca października 2019 roku. 

14. 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 – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18- 

złożyliśmy wniosek ; 38 mieszkańców i termodernizację SP w Szczytnie. 

15. „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” 

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014-2020 - ,,Lepszy start w przyszłość dla 

uczniów szkół podstawowych gminy Załuski’’ wniosek skierowany do negocjacji.  

 

 

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/


Realizowane projekty unijne 

1. Rozwój OZE w Gminach Wiejskich-  dokonaliśmy przeglądu instalacji, zbieramy dane 

do wstępnego wyliczenia efektu ekologicznego 

2. Podniesienie kompetencji cyfrowych województwa mazowieckiego, 

3. Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski- projekt realizowany do 31 sierpnia.  

 

Gospodarka nieruchomościami : 

1. Stróżewo- decyzja starosty o uznaniu gruntów za mienie gromadzkie, można wystąpić 

do wojewody o przejęcie na rzecz Gminy, 

2.  Wilamy- odbyła się wizja lokalna, trwa procedura wydawania decyzji o uznaniu za 

mienie gromadzkie, 

3. Falbogi- odbyła się wizja lokalna, , trwa procedura wydawania decyzji o uznaniu za 

mienie gromadzkie, 

4. Do końca roku pozostały do uregulowania grunty w sołectwach: Niepiekła, Sadówiec, 

Naborowo, Kamienica Wygoda.  

Drogi: 

1. Rozstrzygnęliśmy przetarg "Przebudowę drogi gminnej Nr 301216W w 

miejscowości  Naborowo , gm. Załuski , działka 39 i 49", najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma Drog Bet Marcin Głuchowski- 273.693,33 zł, termin wykonania prac do 31 

września.  

2. Rozstrzygnęliśmy postępowanie na "Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. 

Załuski 2019", najkorzystniejsza oferta : Usługi Handlowo Budowlane Michał 

Kleniewski, termin wykonania prac do 31 lipca 2019 r. , 90% kruszywo, 10% żwir  

3. Rozstrzygnęliśmy postepowanie na wykaszanie rowów i poboczy, najkorzystniejszą 

ofertę złożył Gminny Zakład komunalny w Płońsku 17.500 zł,  termin wykonania 

zadania do 15 lipca. 

4. Podpisaliśmy umowy na oświetlenie uliczne w sołectwach: Szczytniki, Przyborowice 

Górne, , Nowe Wrońska, Stare Wrońska, Kamienica .  

Sprawy oświatowe: 

1. Odbyły się egzaminy gimnazjalne,  

2. Ustaliliśmy arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020- mimo zmian w systemie 

oświaty udało nam się zapewnić etaty dla wszystkich nauczycieli.  

3. Wymiana ogrodzenia przy SP w Szczytnie 

Podjęte inicjatywy: 

1. Gminny Dzień Sportu  

2. Turniej Siatkówki Plażowej  

 

Komisja ds. szacowania szkód w rolnictwie wywołanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi 



 Wpłynęło 119, w dniach 28.05- 31.05 dokonano wizji w terenie i szacowania na 

miejscu, aktualnie trwa sporządzanie protokołów , szkody szacowano; truskawki 10- 

35%, sady 85%.  

Inne ważne informacje:  

24.04.2019  sesja rady powiatu- przekazanie budynku na rzecz gminy  

  zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania do zabiegów sterylizacji 
lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Załuski w 2019 roku". Zgodnie z 
regulaminem w 2019 roku gmina Załuski dofinansuje 50 procent kosztów 
przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, lecz nie więcej niż 100 zł 
brutto za zabieg na jedno zwierzę domowe.  

 Rozpoczynamy wymianę tablic informacyjnych w sołectwach 

 
 

 


