
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski w okresie 

23.08.2019 r. – 27.09.2019 r.  

 

Spotkania/ ważne wydarzenia 

 26.08.2019 r. - Spotkanie założycielskie Gminnego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego GUKS Sparta Szczytno  

 02.09.2019 r. -Podpisanie umowy RPO Wymian pieców, gospodarka 

niskoemisyjna , kwota dofinansowania 1. 668 714,20 zł 

 06.09.2019 r. -Narodowe Czytanie  

 07.09.2019 r.-Pożegnanie Lata w Załuskach/ Festiwal Kolorów  

 8.09.2019 r. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Załuski  

 14.09.2019 r. -Akcja Społeczna ,, Sprzątanie Kroczewa’’  

 16.09.2019 r - Wybory sołtysa sołectwa Smulska, 

 19.09.2019 r. - Święto Patrona SP w Szczytnie  

 21.09.2019 r.- Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze   

 22.09.2019 r.- Dzień Europejski w Gminie Załuski  

 23.09.2019 r. - Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich  

 24.09.2019 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie : 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’’ został skierowany do 

dofinansowania- kwota dofinansowania 1.621 961 

 26.09.2019 r. Uroczystość Złote Gody  

Oświata  

1. Otrzymaliśmy dofinansowanie od samorządu Województwa Mazowieckiego 

w ramach ,,Mazowieckiego Programu Dofinasowania Pracowni 

Informatycznych i Językowych’’ dla w SP w Stróżewie- 48.500 zł,  

2. Otrzymaliśmy środki z tzw. rezerwy subwencji oświatowej na pracownię 

przyrodniczą w SP w Stróżewie- 58.602,00 zł,   

 

 



3. Informacja o skutkach ustawowych podwyżek dla nauczycieli: Prognozowane 

skutki podwyżek nauczycieli: do końca 2018 r.-  230.000 zł- subwencja, tylko 

122.109,00 zł, tylko 53% 

Drogi  

1. Odbiór inwestycji: "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. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości nr 

301012 W Kroczewo- Niepiekła ( Sobole ) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,  

3. Podpisaliśmy umowę na dostarczenie tabliczek z nazwą miejscowości, numerami 

posesji oraz znaków drogowych.  

Gospodarka Nieruchomościami: 

1. Złożyliśmy wnioski o potwierdzenie nabycia nieruchomości / dróg nr 310 Złotopolice, 

263 i 267 Wrońska. 

2. Do UG wpłynęły decyzje odnośnie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w 

miejscowości Stróżewo, Falbogi Wielkie, Wilamy.  

Inwestycje i realizowane projekty :  

1. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 

a. Kamienica/ Strózewo- budowa boiska do siatkówki plażowej,  InstalBud Stanisław 

Konopczyński 19.680 do 30.09  

2. Budowa Otwartych Stref Aktywności; trwa realizacja zadania, konieczność zmian 

projektowych i wykonania dodatkowych prac ( wyrównanie terenu, nawiezienie 

nowej warstwy ziemi) w Nowych Wrońskach  

3. Złożyliśmy wniosek: 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,  złożono łącznie 153 

wnioski, dostępne środki ok. 44 mln, czyli maksymalnie na 22 projekty 



4. Złożono 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 

5. Załuski zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie  o dofinansowanie zadania w ramach programu 

priorytetowego „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej „ 

Planowane Nabory:  

1. Poddziałanie 19.2-  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność, 

2. PROW 7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów 

Inne ważne informacje: 

1. Otwarcie ofert: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski’’- wpłynęła jedna oferta; 

PGK w Płońsku- 980.000 000 zł, 98.000 miesiąc, dotychczas ; 55.000 zł, podwyżka 

o 78% !!!  

2. Trudna sytuacja finansowa spowodowana niedofinansowaniem zadań 

oświatowych, trudności z planowaniem budżetu w związku z obniżką PIT i 

zwolnieniem osób poniżej 26 roku życia z PIT.      


