
Protokół Nr XXXIII/10 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu  11 października 

2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 
Obrady rozpoczęto o godz.16,oo. 
Obecni według załączonej listy obecności tj. 14 radnych na ogólny stan Rady 15 
osób. 
Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Bogusław Michalczyk. 
W obradach uczestniczył takŜe p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 
Sęktas - Sekretarz Miejski i p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski. 
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kałuszynie. 
 
Ad.pkt 1. 

 Pan Przewodniczący Rady - powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad 
i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad.pkt 2. 
 Pan Przewodniczący Rady - wyjaśnił, Ŝe dzisiejsza pozaplanowa sesja 
Rady Miejskiej została zwołana  z tego powodu, Ŝe jest moŜliwość uzyskania  
środków na budowę zbiornika retencyjnego. W  związku z tym  na dzisiejszych 
obradach przedstawiona zostanie propozycja wprowadzenia tych środków  do 
budŜetu gminy. 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad z uwzględnieniem  
zrealizowanego juŜ punktu 1. tj.: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 14 
radnych. 
 
Ad.pkt 3. 
 Pan Burmistrz  -  przeprosił, za  zwołanie obecnej sesji w trybie pilnym. 
Podał,  ze tak jak wyjaśniał Pan Przewodniczący pojawiła się moŜliwość  
pozyskania środków jeszcze w roku  bieŜącym z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację zbiornika 
retencyjnego. ZłoŜony został wniosek o środki  w wysokości 2,5 ml zł na rok 
przyszły. Dodatkowe środki jakie uzyskał WFOŚiGW mogą być 
rozdysponowane i wykorzystane nawet bez wkładu własnego jeszcze w rb. 
Zmniejszenie  środków na  zbiornik retencyjny, które  podjęte zostało na 
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ostatnich  obradach Rady Miejskiej nie ma  znaczenia i dotychczasowe środki na 
ten cel pozostają w budŜecie bez zmian. Obecnie występujemy o środki w 
wysokości 550 tys. zł.  Łącznie na to zadanie w budŜecie  będzie zapisane  ok. 
600 tys. zł. Jeśli  w roku bieŜącym nie wykorzystamy otrzymanych  środków , to  
będzie moŜliwość ich wykorzystanie w roku przyszłym. WaŜnym jest to, Ŝe 
rozpoczęcie w rb.  realizacji dotacji, daje pewność, Ŝe środki te otrzymamy 
równieŜ w roku przyszłym. Wniosek o środki wraz z harmonogramem naleŜy 
złoŜyć do 15 października br. i dlatego  na dzień dzisiejszy zwołana została sesja 
Rady Miejskiej.  Pozostałe dokumenty do wniosku posiadamy. 
Następnie Pan Burmistrz podał, Ŝe oprócz wyŜej wymienionej zmiany w 
budŜecie gminy na 2010 rok. proponuje się   zmniejszenie planu wydatków 
zadań własnych gminy o kwotę 25 tys. zł. Proponowana zmiana wynika ze 
zmniejszenia wartości zadania  pn. "Remont chodnika przy ul. Wojska 
Polskiego i Barlickiego " o 20 tys. zł, zmniejszeniem wartości zadania 
pn."Stabilizacja cementowa  drogi Olszewice -Szymony" o 25 tys. zł oraz 
wprowadzeniem nowego zadania o wartości 15 tys. zł pn. "Stabilizacja 
cementowa drogi w śebrówce". 
Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków zadań własnych gminy o 
kwotę 575 tys. zł w tym dz. 900 zwiększenie łącznie o 570 tys. zł z 
przeznaczeniem na : zwiększenie o 20 tys. zł wartości zadania "Uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego w Abramach, Szymonach i Patoku" poz. 31 wykazu 
limitów na zadania inwestycyjne, zwiększenie o 550 tys. zł wartości zadania 
pn."Budowa zbiornika retencyjnego" - poz. 33 wykazu limitów na zadania 
inwestycyjne i w dz. 921 zwiększenie o 5 tys. zł dotyczy zabezpieczenia 
środków na zakup stroju galowego dla 30 członków Orkiestry Dętej im. Jana 
Pawła II. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXXIII/219/10 w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
Ad.pkt 4. 

 Ponadto  Pan Przewodniczący  poinformował,  Ŝe w związku z pismem 
Państwa GraŜyny i Jerzego Gójskich odbyło się spotkanie  , w którym on 
uczestniczył, Pan Burmistrz i w/w.  
Następnie odczytał w/w pismo  oraz uchwałę Nr XXIX/175/06 Rady Miejskiej  
w Kałuszynie  z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia części 
nieruchomości połoŜonej w Kałuszynie.  
 
 Pan Burmistrz - wyjaśnił, Ŝe oczytana  uchwała  zezwalała na sprzedaŜ 
Państwu Gójskim   teren przynaleŜny do sklepu. 
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Następnie Pan Burmistrz  przedstawił przebieg spotkania z Państwem Gójskich. 
Przedstawił takŜe procedurę sprzedaŜy mienia komunalnego. 
Poinformował, Ŝe po w/w spotkaniu Państwo Gójscy złoŜyli wniosek o wykup  
całości nieruchomości przy ul. Warszawskiej 4 w Kałuszynie. 
 
 Pani ElŜbieta Stryczyńska - proponowała zakończenie w bieŜącej 
kadencji sprawy Państwa Gójskich . 
 
 Pan Burmistrz - stwierdził, Ŝe pismo wpłynęło i będzie rozpatrywane. 
Następnie  stwierdził, Ŝe  Państwo Gójscy jeśli czują się  pokrzywdzeni, to mogą 
wnieść sprawę do sądu . Taką informację  przekazałem w/w - podał Pan 
Burmistrz. 
Podkreślił, Ŝe sklep moŜe funkcjonować  i nikt nie utrudnia prowadzenia 
działalności Państwu Gójskim. 
 
Ad.pkt 5. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kałuszynie zamknął XXXIII obrady Rady. 
 
 
Na tym o godz. 16,40 obrady zakończono. 
 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Janusz Kazimierz Pełka 

 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 

 
 
 
  
 
  


