
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski w okresie 

07.06.2019 r. – 23.08.2019 r.  

 

Spotkania/ ważne wydarzenia 

1. Rada Społeczna Szpitala 24.06.2019 r.  

2. Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Załuskach 26.06.2019 r. 

3. IX Festiwal Truskawki 29.062019 r.  

4. Wyjazd do Sejmu z Laureatami I Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym, 04.07.2019 

5. F.B.I Tasbud- podpisanie listu intencyjnego, 

6. Podpisanie umowy MIAS- 10.06.2019 r.   

7. Podpisanie umowy na  realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z 

terenu Gminy Załuski” 12.07.2019 r. 

8. 15.07-27.07 Urlop wypoczynkowy  

9. Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego 21.08.2019 r. 

10. Przekazanie karetek dla szpitala w Płońsku 22.08.2019 r.  

Oświata  

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

młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014-2020 – 

Projekt ,,Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy 

Załuski’’ został skierowany do dofinansowania- kwota dofinansowania 1.621 

961 

2. Wniosek o zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Stróżewie - 0,4% rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019; przyznano pomoc 

3. W okresie wakacyjnym przeprowadzono remonty w Szkołach- z 

wykorzystaniem pracowników gospodarczych,  

4. Dowożenie – ustaliliśmy nowe trasy, zgodnie z sugestiami rodziców z uwagi 

na komfort dzieci i młodzieży szkolnej, godziny dojazdu ustalono w godzinach 

późniejszych niż dotychczas,  



 przetarg- najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HM Trans s.c. Hubert Kalman, 

Marcin Stasiak ( zadanie 1-3), zadanie 4- unieważniono postepowanie, dowóz dzieci 

w obwodzie SP w Kroczewie będzie realizowany czasowo autokarem gminnym,  

5. Stypendia motywacyjne- komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy 

Załuski, wnioski złożyło 112 uczniów na 2019 różnych stypendiów, z czego 

pozytywnie rozpatrzono 148 wniosków na kwotę 36.550 zł.  

6. Audyt oświatowy; wnioski; trzeba zabiegać o każde dziecko. 

7. Prognozowane skutki podwyżek nauczycieli: do końca 2018 r.-  235.099 zł ,  w 

2020 r. – 705.297 zł  

Drogi  

1. Rozpoczęcie realizacji zadania "Przebudowę drogi gminnej Nr 301216W w 

miejscowości  Naborowo , gm. Załuski , działka 39 i 49", firma Drog Bet Marcin 

Głuchowski- 273.693,33 zł, przyznano 80.000 dotacji z funduszu ochrony gruntów 

rolnych- 193.693,33 zł. 

2. Przygotowujemy się do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi 

gminnej w miejscowości nr 301012 W Kroczewo- Niepiekła ( Sobole ) w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych,  

3. Wykonano wykaszanie rowów i poboczy , Gminny Zakład Komunalny w Płońsku 

17.500 zł 

4. "Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski 2019", najkorzystniejsza 

oferta : Usługi Handlowo Budowlane Michał Kleniewski, , 90% kruszywo, 10% żwir- 

wszystkie prace zostały wykonane. 

 

Inwestycje i realizowane projekty :  

1. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 

a. Załuski; rozbudowa strefy rekreacyjna -sportowej poprzez montaż oświetlenia i 

rozbudowę placu zabaw i siłowni plenerowej,  I – oświetlenie; termin do 15.10.2019 r.  

Firma Ekosolary  4 lampy 27.600 zł brutto, zabawki i elementy siłowni plenerowej -  

do 15.10.20019 r. 

b. Kamienica- budowa boiska do siatkówki plażowej,  InstalBud Stanisław 

Konopczyński 19.680 do 30.09  



c. Stróżewo- budowa boiska do siatkówki plażowej, InstalBud Stanisław 

Konopczyński 19.680 do 30 września  

d. Nowe Olszyny- zakup strojów ludowych dla zespołu Stróżewiacy- termin realizacji 

do 30.09.2019 r. ,  

e. Zdunowo- zakup i montaż lamp ledowych zasilanych panelem fotowoltaicznym i 

hybrydą wiatrową,  Ekosaolary- 3 lampy 23.850, realizacja do 15.10.2019 r. 

2. Budowa Otwartych Stref Aktywności; unieważnienie 1 przetargu; w dwóch 

przypadkach z powodu zawyżonej ceny, co do trzeciej oferty- z powodów 

formalnych,  II przetarg OSA wraz z plac zabaw Karolinowo i Załuski- otwarcie ofert 

22.08.2019 r. najkorzystniejsza oferta ARCADIS Usługi Projektowo- Wykonawcze 

Jarosław Rachocki- 416850,56 zł- termin realizacji do 20.09.2019 r.  

3. Realizacja zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Załuski”. 

Podpisanie umowy, 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. Duże 

zainteresowanie mieszkańców, zadanie będziemy kontynuować w następnych latach. 

- jeśli chodzi o odbiór zdemontowanych elementów to zakończono, realizacja odbioru 

z demontażem do 30.09 

4. 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.  Termin podpisania umowy to 02.09.2019 r.  

5. Rozwój OZE w Gminach Wiejskich- kontrola realizacji projektu, brak uwag 

6. Fundusz sołecki: 

a. Falbogi Wielkie-  oświetlenie led z panelem fotowoltaicznym i hybrydą 

wiatrową, Ekosolary  7.950 do 15.10.2019 r.   

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/


b. Gostolin, Nowe Olszyny, Stare Olszyny, Przyborowice Dolne, Stróżewo, 

Szczytniki, Wilamy, Wojny-  nawiezienie Kruszywa na drogę gminą - 

zrealizowano,  

c. Kamienica, Nowe Wrońska, Stare Wrońska, Michałówek, Przyborowice 

Górne, Smulska, Szczytniki, Wojny, Złotopolice- zakup usług podniesienia 

standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych, - 

podpisano umowy – do 30 listopada montaż,  lampy zaświecą później do 

końca marca  

d. Kamienica Wygoda-  konieczność zmiany wniosku w części dotyczącej 

progów zwalniających,  

e. Karolinowo-  zakup i montaż urządzeń placu zabaw, 22.08.2019- 

rozstrzygnięcie przetargu, realizacja do 20.09.2019 r.  

f. Naborowo, Naborówiec, Stróżewo- odnowienie rowu- Naborowo i Stróżewo- 

zrealizowano, Naborówiec w trakcie do 31 sierpnia  

g. Niepiekła- zmiana wniosku,  

h. Słotwin- konieczność zmiany wniosku, spotkanie z mieszkańcami, 

uporządkowanie spraw wspólnoty gruntowej,   

i. Smulska- konieczność zmiany wniosku w części dotyczącej progów 

zwalniających,  

j. Szczytno- remont budynku świetlicy wiejskiej OSP- zrealizowano, instalacja 

tablic- w trakcie realizacji, 

k. Załuski – w trakcie realizacji, oświetlenie- , plac zabaw i siłownia-  

l. Zdunowo- wiata przystankowa- zrealizowano podbudowę, do 30 września  

 

Planowane Nabory:  

1. PROW Gospodarka wodno- ściekowa, zakres przedmiotowy wniosku: rozbudowa 

przepompowni w Smulskach poprzez wybudowanie nowego zbiornika retencyjnego 

o V= 100m3, budowa przepompowni strefowej w miejscowości Nowe Olszyny,  

przydomowe oczyszczalnie ścieków etap III,  



2. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 8.3 Ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 

 

Inne ważne informacje; 

Komisja ds. szacowania strat w rolnictwie: 

 Szkody wyrządzone przez wiosenne przymrozki- wpłynęło 119 wniosków, 

aktualnie są wydawane protokoły potwierdzone przez wojewodę. 

 Szkody wyrządzone przez suszę- wpłynęło 214 wniosków, trwa sporządzanie 

wniosków, w dniu 20.08.2019 r. dostarczono do Urzędu Wojewódzkiego 

pierwszą turę wniosków- tj. 100.  


