
Protokół Nr XIX/2013 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 27 lutego 2013 w 

sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych  na ogólny stan rady 15 

osób. 

Nieobecna  usprawiedliwiona radna p. Marianna Śledziewska - Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej. 

W trakcie obrad przybyła radna p. Elżbieta Stryczyńska. 

W obradach  uczestniczyli także p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 

Sęktas - Z-ca Burmistrza, p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski i p. Arkadiusz 

Czyżewski - p.o. Sekretarza Miejskiego. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Maria Bartosiak - dyrektor Gimnazjum, p. 

Marek Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. Renata 

Roguska - p.o. dyrektora Przedszkola,  p. Beata Marciniak - dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Nowych Groszkach, p. Grażyna Chybicka - kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Anna Andrzejkiewicz -  dyrektor 

Biblioteki, p. Agnieszka Gałązka - kierownik SP ZOZ Przychodnia  Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie i p. Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie, sołtysi wsi  Abramy, Budy Przyt., Chrościce, 

Falbogi, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kazimierzów, Leonów, Milew, Mroczki, 

Patok, Potrowina, Przytoka, Sinołęka,  Szembory, Szymony, Wąsy Wity, 

Zimnowoda i Żebrówka oraz  uczniowie , którzy otrzymali stypendium 

Burmistrza wraz z rodzicami i wychowawcami. 

Obradom przewodniczyła p. Ewa Wanda Standziak - Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pani Przewodnicząca Rady - powitała zebranych, dokonała otwarcia 

obrad i na podstawie listy obecności   stwierdziła prawomocność obrad. 

 

Ad.pkt 2. 

 Następnie Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany 

porządek obrad z uwzględnieniem  zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie  obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. uchwalenie porządku obrad. 

3. Wręczenie stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjum. 

4. Interpelacje. 

5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

   realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

6. Analiza założeń do planu  zaopatrzenia  w ciepło, energię  elektryczną i 
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     paliwa  gazowe dla gminy Kałuszyn. 

7. Sprawozdanie  z pracy  stałych Komisji Rady Miejskiej za  rok 2012. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmian w budżecie gminy na 2013 rok 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017 

 Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki  

 Likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach 

 Likwidacji Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - Filia w Nowych Groszkach 

 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013 rok 

 Przyjęcia Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2013 rok 

 Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części 

 Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Kałuszyn 

 Sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udzialęm 

w gruncie i nieruchomości wspólnej 

 Zbycia nieruchomości  gruntowej położonej w Gołębiówce 

 Zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zimnowodzie 

 Zbycia  nieruchomości gruntowej położonej Starych Groszkach 

 Zmiany  uchwały Nr XXXIV/226/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

 Zgody na ustanowienie służebności przesyłu  

 Uchylenia uchwały Nr V/22/202011 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na  

nieodpłatne  przeniesienie własności  budynku i odpłatne bezprzetargowe 

zbycie udziału   w nieruchomości położonej w Kałuszynie 

 Uchylenia uchwały  Nr V/23/2011 w sprawie sprzedaży  dotychczasowym 

najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem  w gruncie i nieruchomości 

wspólnej 

 Uchylenia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zastosowanie 

innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia  

użytkowania wieczystego w prawo własności 

 Uchylenia uchwały  w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenia 

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

 Nadania nazwy rondu 

 Wzniesienia pomnika. 

9. Przyjęcie protokółu Nr XVIII/2012 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

10. Zapytania  i wolne  wnioski. 
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11. Zamknięcie obrad. 

 

 Pan Janusz Dmowski - radny z miasta Kałuszyna , ze względu na 

warunki  lokalowe w tutejszym Urzędzie proponował  przeniesienie punktu 3  " 

wręczenie  stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjum"  jako punkt 

2, a punkt 2 "uchwalenie porządku obrad" jako punkt 3.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że proponowana zamiana 

kolejności punków 2 i 3 nie ma znaczenia, ponieważ  wręczenie stypendiów 

odbędzie się po uchwaleniu odczytanego porządku obrad. 

Następnie zwróciła się o  jego przegłosowanie. 

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, 1 głos był przeciw. 

Porządek obrad przyjęty został 12 głosami, przy 1 głosie przeciw. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pan  Burmistrz - przypomniał , że w 2002 roku Rada Miejska podjęła 

uchwałę w sprawie zasad  udzielania stypendium  najlepszym uczniom  szkół 

podstawowych i  gimnazjum w naszej gminie. Dlatego na dzisiejszych obradach   

mamy zaszczyt i przyjemność gościć 11  najlepszych uczniów tych szkół. 

Uczniowie ci osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wyróżniają się wzorowym 

zachowaniem  oraz pracą na rzecz szkoły i otoczenia. 

 Pan Burmistrz  omówił  zasady typowania uczniów do otrzymania  stypendium.  

Następnie odczytał  listę  uczniów Gimnazjum wraz z uzasadnieniem, którym  

przyznane zostało stypendium i wręczył  uczniom decyzje o przyznaniu 

stypendium  oraz złożył gratulacje i życzył dalszych osiągnięć w nauce. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza  - rodzicom  nagrodzonych dzieci wręczyła  

kwiaty i złożyła gratulacje. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -  nagrodzonym dzieciom wręczyła słodycze 

i  złożyła gratulacje dzieciom i ich rodzicom. 

 

Zebrani nagrodzili brawami nagrodzone dzieci.  

 

 Pan Burmistrz - ponownie pogratulował najlepszym uczniom  

Gimnazjum. Pogratulował także rodzicom tych uczniów. Życzył, aby zawsze 

dążyli do osiągnięcia najlepszych wyników.  Stwierdził, że nagrodzone dzieci są 

dumą nie tylko rodziców, ale  także  są dumą szkoły. 

Następnie odczytał listę uczniów Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i Nowych 

Groszkach wraz z uzasadnieniem,  którym przyznano stypendium i wręczył 

uczniom decyzje o przyznaniu stypendium oraz złożył  gratulacje. 
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 Pani Z-ca Burmistrza  - wręczyła kwoty rodzicom nagrodzonych dzieci 

oraz złożyła gratulacje. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - nagrodzonym dzieciom wręczyła słodycze 

i złożyła  gratulacje dzieciom i ich rodzicom. 

 

Zabrani nagrodzili brawami nagrodzone dzieci.  

 

 Pan Burmistrz - w imieniu własnym i Rady podziękował i pogratulował 

wszystkim nagrodzonym uczniom, a  ich rodzicom pogratulował tak  zdolnych  i 

pracowitych dzieci. Podziękował także nauczycielom i wychowawcom  za 

wkład pracy i poświęcenie w nauczaniu oraz za  stworzenie odpowiednich 

warunków i opieki w nauce. Uczniom życzył ,aby obecne oceny przedkładały 

się na następne etapy ich życia. 

Zebrani nagrodzili brawami nagrodzone dzieci. 

 

 Uczeń kl III Gimnazjum  poinformował, że w jego klasie stworzyli 

pięcioosobową grupę eko-obrońcy  i przystąpili do udziału w ogólnopolskim 

konkursie na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem 

elektronicznym i elektrycznym.  Zadaniem konkursu jest między innymi  

rozwijanie świadomości  ekologicznej , aby nie zanieczyszczać środowiska i nie 

zaśmiecać lasów.  Następnie przedstawił  przeprowadzone działania  w 

pierwszym etapie konkursu oraz  przedstawił planowane działania w drugim 

etapie. Zwrócił się także z prośbą do Burmistrza, Radnych oraz Dyrektora 

Zakładu Gospodarki Komunalnej o pomoc w przeprowadzeniu planowanej akcji 

zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że  powyższa propozycja jest pięknym 

apelem młodzieży w sprawie ochrony środowiska. Podał, że akcja ta jest 

kontynuacją  działań jakie prowadzone będą w roku bieżącym w zakresie 

ochrony środowiska i nie tylko ,związane z wejściem nowej ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Podziękował uczniom i 

nauczycielom zaangażowanym w zorganizowanie powyższej akcji. Zapewnił, że 

Gmina włączy się w zbiórkę w/w sprzętu i udzieli pomocy. Prosił także o 

przedstawienie szczegółowego harmonogramu zbiórki zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego. Podał , że obecni na dzisiejszych obradach 

sołtysi otrzymają  plakaty z informacją o terminie zbiórki w poszczególnych 

wsiach. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - ponownie pogratulowała nagrodzonym 

uczniom i zarządziła 10 min . przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady. 
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Ad.pkt 4. 

 Pan Janusz Dmowski -  nawiązał do przyjętego porządku obrad i  podał, 

że ze względu na obecność na obradach p. Mieczysława  Mórawskiego , który 

zainteresowany jest  tylko przedostatnią uchwałą ujętą w porządku obrad, 

zaproponował  przeniesienie podjęcia tej uchwały jako pierwszej. 

Podkreślił, iż jest świadomy tego, że porządek obrad został uchwalony, lecz  ze 

względu na wiek p. Mieczysława Mórawskiego i odległy  punkt w porządku 

obrad, którym zainteresowany jest p. Mieczysław  Mórawski , prosił o 

przesuniecie  przedostatniego punku w punkcie podjęcie uchwał jako 

pierwszego. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że Radnym znany był 

porządek obrad. W związku z tym mogli  p. Mórawskiego Mieczysława 

przywieść na obrady w takim czasie, żeby zbyt długo nie oczekiwał na 

interesujący go punkt w porządku obrad. 

 

 Pan Janusz Dmowski - wnioskował , o przegłosowanie jego wniosku w 

sprawie  przeniesienia przedostatniego podpunktu w punkcie "Podjęcie uchwał'  

jako pierwszego. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się o przegłosowanie wniosku 

radnego p. Janusza Dmowskiego. 

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych. 

Przeciw 8 radnych. 

Wniosek nie został przyjęty. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.  Radny p. Piotr Gójski był nieobecny na 

Sali obrad podczas głosowania. 

 

 Pan Janusz Dmowski - stwierdził, że zważywszy na wiek p. Czesława 

Mórawskiego , weterana z terenu naszej gminy, NSZ -towca , proponował 

zmianę kolejności uchwał.  Podał, że  wcześniej nie była brana pod uwagę 

obecność p. Mieczysława Mórawskiego  na dzisiejszych obradach. Obecnie jest 

z nami na obradach i nie  wyrażenie zgody na zmianę kolejności uchwał jest 

niestosownym  zachowaniem radnych.  

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady - treść informacji w załączeniu. 

Radni nie wnieśli uwag jak również pytań do przedstawionej informacji. 

 

Na obrady przybyła radna p. Elżbieta Stryczyńska i w dalszej części obrad  

uczestniczyło 14 radnych. 
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 Pani Przewodnicząca Rady - zarządziła 10 min. przerwę . 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Burmistrz - podał, że tak jak informował na posiedzeniach komisji 

na dzisiejsze obrady zaproszony został przedstawiciel  Agencji Użytkowania i 

Poszanowania Energii p. mgr inż. Ryszard Olczak , celem  przedstawienia 

założeń   do planu  zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną  i paliwa gazowe 

dla gminy Kałuszyn.  Uwagi zgłoszone na dzisiejszych obradach  zostaną 

włączone do opracowania, które następnie  zostanie wyłożone do wglądu na 

okres 21 dni. Po tym okresie  muszą być  uzyskane  wymagane  uzgodnienia  

między innymi  z Urzędem Marszałkowskim w zakresie zgodności z  planami 

krajowymi i wojewódzkimi.  Wówczas dopiero przedstawiony zostanie projekt  

założeń do zatwierdzenia przez Radę.   

 

 Pan Ryszard Olczak -  dyrektor Agencji Użytkowania i Poszanowania 

Energii w  Łodzi   poinformował, że głównym celem jego firmy jest 

współdziałanie z firmami, które zajmują się oszczędzaniem  energii cieplnej  i 

elektrycznej.  Firma pracowuje także plany zaopatrzenia  gminy w energię 

elektryczną i cieplną.  Oprócz tego firma wykonuje szereg innych opracowań  

takich jak audyty energetyczne , które zajmują się głównie  termomodernizacją 

budynków.  Głównym celem firmy jest jednak współdziałanie z firmami , które 

zajmują się oszczędzaniem energii w znaczeniu cieplnym i energetycznym.  

Następnie omówił w skrócie  opracowania na temat założeń  do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn 

- treść opracowania w załączeniu.  

 

 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki zapytał p. mgr Inż. 

Ryszarda Olczaka, czy jest jemu coś wiadome na temat budowy linii wysokiego 

napięcia 400KV Ujrzanów- Miłosna i jakie jest oddziaływanie takiej  linii na 

środowisko. 

 

 Pan mgr inż. Ryszard Olczak - podał, że każdy przesył ma wpływ na 

środowisko. Dlatego zawsze przy takiej budowli jest pas ochronny  w granicach 

2-4 mb. Jednak większego wpływu na środowisko linia taka  nie ma. 

 

 Pan Burmistrz - podziękował  za szczegółowe omówienie w/w tematu. 

Stwierdził, że  opracowanie wymaga jeszcze  uzupełnienia. Poinformował, że  

omawiany materiał  umieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu. 

Przypomniał, że w trakcie wyłożenia  materiałów do publicznego wglądu będzie 

możliwość zgłaszania uwag i wniosków. Podkreślił, że  w w/w  opracowaniu 

najbardziej interesuje jego to, co  znajdzie się  realnego. Podkreślił  także , iż 
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dobrze , że w opracowaniu znajdą się  nowoczesne rozwiązania, które na dzień 

dzisiejszy wydają się nierealne. 

 

 Pan mgr inż. Ryszard Olczak - poinformował, że Gmina Błonie  

pozyskała środki  z funduszy unijnych i  we wszystkich prywatnych  budynkach 

zainstalowała filtry bezpyłowe.  Opracowany audyt umożliwił złożenie wniosku 

o pozyskanie środków.  

 

 Pan Burmistrz - prosił, żeby w opracowaniu poddać analizie  pod kątem 

stanu technicznego stan  niektórych linii energetycznych. Byłaby to podstawa 

dla gminy , o wystąpienie  , o  wykonanie modernizacji tych linii.  W analizie 

znaleźć się powinno zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną oraz gaz 

ze względu na to, iż w części przez teren naszej gminy  przebiega gazociąg. 

Podkreślił, iż nie ma pośpiechu w wykonaniu opracowań.  Prosił, żeby w 

opracowaniu  ocena stanu faktycznego oddawała w jak największym stopniu 

rzeczywistość.  W sprawie termomodernizacji, żeby wskazane były kierunki 

oszczędności energii cieplnej oraz źródła  finansowania. Wskazania takie byłyby 

pomocne dla burmistrza i dla radnych - stwierdził Pan Burmistrz.  

 

 Pan  mgr inż. Ryszard Olczak - zapewnił, że zgłoszone sugestie  zostaną 

uwzględnione w opracowaniu. Poinformował także, że w przypadku wniosków 

w trakcie wyłożenia opracowania, wnioski mogą być zgłaszane  w zakresie 

rozwiązań  dla gminy, nie mogą być to wnioski dotyczące indywidualnych osób. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka  zapytał, czy jest 

możliwość  żeby zmienić  usytuowanie transformatora. Podał, że w jego wsi na 

prywatnej działce znajduje się transformator. Z tego powodu działka jest 

zaniedbana, a jej właściciel nie może jej zbyć z powodu braku chętnych na 

zakup działki, na której znajduje się transformator. 

 

 Pan mgr inż. Ryszard Olczak - podał, że w sprawie tej należy zwrócić 

się do rejonu Energetycznego, który ma obowiązek  przeniesienia 

transformatora  w inne miejsce na własny koszt.  Podał także, że  w 

opracowanym planie zaopatrzenia w energie elektryczną  sprawy takie nie będą 

ujęte. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - podziękowała p. mgr inż. Ryszardowi 

Olczakowi za udział w obradach i omówienie założeń do  planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Gminy Kałuszyn. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Przewodnicząca Rady - podała, że są propozycje, aby  nie 

odczytywane były informacje z pracy poszczególnych stałych komisji Rady za  
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rok 2012 , a informacje te dołączone zostały do protokółu . 

Następnie zwróciła się o przegłosowanie  powyższej propozycji. 

 

Propozycja przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby Pani Skarbnik 

uzasadnienie dp projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła łącznie, ponieważ  uchwały te 

ściśle łączą się ze sobą.   

  

 Pani Skarbnik - podała, że  na  posiedzeniach  wszystkich komisji  

omawiane były proponowane zmiany w budżecie gminy na rok 2012 i 

proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 203-2017.   

Poinformowała, że w wyniku proponowanych zmian zwiększy się budżet naszej 

gminy na 2013 rok  po stronie dochodów   o kwotę  411 607,02 zł .  

Proponuje  się zmniejszenie o kwotę 511 877 zł  środki dotacji, która planowana 

była na przebudowę ul. Trzcianka, a zwiększa się o kwotę 500 000 zł.  środki  z 

funduszy unijnych  jako refundacja kosztów przebudowy parku w Kałuszynie,  

zwiększa się środki o kwotę 26 484 zł z tytułu  partycypacji w kosztach firmy 

Inspol Projekt w budowie linii wysokiego napięcia 400KV,  środki w wysokości  

102 00 pochodzące ze zwiększonych planowanych  opłat eksploatacyjnych i 

zajęcie pasa drogowego , a także  dofinansowanie do zagospodarowania  terenu 

wokół zalewu. 

W efekcie dochody gminy w wyniku proponowanych zmian zwiększone zostaną 

o kwotę 411 607,02 zł  i taką kwotę  proponuje się rozdysponować  po stronie 

wydatków.  Kwota ta skierowana została głównie na   dofinansowanie i 

wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych  oraz ponowne  wprowadzenie   

zadań, które  do zapłaty przeszły na rok 2013 . Najistotniejsze proponowane 

zmiany to  rozpisanie dotacji na rok 2013 z projektu kluczowego pn. "baza 

wiedzy  o Mazowszu", który  realizuje Urząd Marszałkowski, ponieważ 

otrzymaliśmy  dokumenty informujące, że  okres realizacji projektu wydłuża się  

do roku 2014. Na rok 2013 planuje się do przekazania na realizację w/w 

projektu kwotę  1687,91 zł  do Urzędu Marszałkowskiego. Na rok 2014 

pozostaje do zapłacenia kwota  22 808,84 zł. Z zadań inwestycyjnych na rok 

2013 proponuje się wykreślenie przebudowy ul. Trzcianka. Proponuje się  

również wykreślenie  opracowania dokumentacji  na przebudowe drogi w 

Milewie, ponieważ zadanie to ujęte jest w planie inwestycyjnym  Starostwa 

Powiatowego. 

Na rok 2013 proponuje się zwiększenie   środków na opracowanie planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy w części przebiegu linii 

400KW  o kwotę  23.500 zł. Po proponowanej zmianie wartość zadania wynosi 

47000 zł.  Gmina ponosi t koszty opracowania  studium i planu  dla tego zadania 
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tylko w części miasta.  Pozostałe koszty związane z budową linii 400KW ponosi 

inwestor firma Ispol Projekt. 

Proponuje się  zmianę wartości zadania projektu kluczowego realizowanego 

przez  Samorząd Województwa tj. rozwój elektronicznej administracji. 

Realizacja tego zadania zostaje  przedłużona do roku 2014. W roku 2013  środki 

na ten cel planowane są w wysokości 7999,11 zł , na rok 2014 pozostaje kwota 

15935,80 zł. Proponuje się zwiększenie nakładów na  oświetlenie uliczne na 

terenie miasta i wsi  o kwotę 10.000 zł. Po zwiększeniu kwota na to zadanie  na 

rok 2013 wyniesie 28.508 zł.  

Proponuje się również zwiększenie wartości zadania  zagospodarowanie terenu 

wokół  zbiornika rekreacyjnego o kwotę 295 000 zł. Są to środki  z funduszy 

unijnych. Po zmianie całkowita wartość tego zadania wyniesie 595 tys. zł.  

Proponuje się jako nowe zadanie, które przeszło  z roku 2012 , zakup pługu do 

odśnieżania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za kwotę  

18.100 zł.  

Jako nowe zadania na rok 2013 proponuje się wprowadzenie zagospodarowania 

centrum wsi Sinołęka . Na rok 2013 proponuje się środki w wysokości  19 tys. 

zł Na rok 2014 pozostałą kwotę. Wartość całkowita zadania to kwot 459 142,19 

zł. Planowane dofinansowanie w kwocie 230 tys. zł.  

Kolejnym zadaniem jest zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka . Na rok 

2013  proponuje się kwotę  w wysokości 13 tys. zł . Pozostałą kwotę na rok 

2014. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych tej inwestycji w 

wysokości 175.400 zł.  

Nowe proponowane zadanie na rok 2013 to zagospodarowanie centrum wsi 

Patok.  Całkowita wartość zadania to kwota  416 512 zł.  Na rok 2013 proponuje 

się kwotę 16 tys zł.  Pozostałą kwotę planuje się na rok 2014. Planowane 

dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 253.850 zł.  

Ponadto Pani Skarbnik wyjaśniła  przyczyny propozycji wprowadzenia do zadań 

inwestycyjnych na rok 2013 w/w zadań.  

Proponuje się także wprowadzenie  zadania zrealizowanego w roku 2012, 

wykonanie nakładek bitumicznych na drogach cementowych za które 

zobowiązanie przeszło na rok 2013. 

Kolejne proponowane zadania inwestycyjne na rok 2013 to zakup samochodu 

dla OSP Gołębiówka za kwotę 7 tys. zł. ,  urządzenie boiska sportowego  przy 

szkole w Nowych Groszkach za kwotę 15 tys. zł. , kontynuacja zadania z roku 

2012 , montaż podnośnika  elektrycznego dla niepełnosprawnych w Gimnazjum 

w Kałuszynie. Na zakończenie tych prac rok 2013  proponuje się kwotę 13 tys. 

zł.  Jako nowe zadanie na rok 2013 proponuje się opracowanie audytu  

energetycznego na potrzeby modernizacji kotłowni komunalnych  przy ul. 

Zamojskiej i Polnej w Kałuszynie. Na  to zadanie proponuje się kwotę 10 tys. zł.  

Jako kontynuacja zadania  , zagospodarowanie centrum wsi  Zimnowoda, 

zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Wartość zadania 31 tys. zł.  
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Ponadto  proponuje się przesunięcie środków w wysokości ok. 18 tys. zł w 

ramach zadań bieżących  i przeniesienie ich jako dotacja  dla Stowarzyszenia 

Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny 

do uzyskania środków z funduszy unijnych. 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w ślad za proponowanymi 

zmianami w budżecie gminy idą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy. Podała, że  w wyniku proponowanych zmian w budżecie proponuje się 

wprowadzenie zmian w WPF po stronie dochodów, wydatków oraz  w wykazie 

zadań inwestycyjnych. Podała że w wyniku proponowanych na dzisiejszych 

obradach zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem  nr 2 z dnia 31 

stycznia 2013 r. Burmistrza zmianie uległy  wysokości dochodów i wydatków . 

Kwota długu oraz kwota spłaty rat nie uległa zmianie. Zmianie uległy wskaźniki 

dotyczące zadłużenia . Planowane  zadłużenie zmniejszyło się do 41,21%. 

Planowana kwota spłat kredytów i pożyczek  w wysokości 1759 159 zł dała 

wskaźnik 11,88%. 

Pani Skarbnik poinformowała ponadto, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów gminy do końca  marca br. powinny dostosować Wieloletnie 

Prognozy Finansowe  do wymagań rozporządzenia, polegających na  bardziej 

uszczegółowionych  informacjach i  stwierdziła, że  przedstawiana na 

dzisiejszych obradach WPF dostosowana jest już do nowych wymagań.  

 

 Pan Piotr Gójski - radny z miasta Kałuszyna nawiązując do 

proponowanych zmian w WPF podał, że z informacji  uzyskanych od Pana 

Burmistrza wynika, że SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Kaluszynie ma zakupić  

pomieszczenia od TOPAZ, a w WPF ujęty jest remont  budynku po byłej 

Aptece. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że na dzień dzisiejszy tj. 27 lutego  posiada 

wiedzę, że transakcja taka nie została dokonana. W związku z tym zadanie pn. 

remont budynku przy ul. Wojska Pol. po byłej Aptece nadal  zapisane jest w 

WPF. 

 

 Pan Piotr Gójski - wyjaśnił, iż pytanie jego wynika  z tego,  że na 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego od Pani Z-cy 

Burmistrza  uzyskał informacje , że  umowa przedwstępna zakupu została 

sporządzona.  

 

 Pani Skarbnik - ponownie wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy  nie  posiada  

takiej wiedzy, żeby zawarta była jakakolwiek umowa z TOPAZ w formie Aktu 

Notarialnego. Transakcja ta nie została jeszcze dokonana. W związku z tym 

gmina nie ma podstaw do wykreślenia tego zadania. 
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 Pan Piotr Gójski - stwierdził, że wynika z tego, że na posiedzeniu 

Komisji Bezpieczenstwa Publicznego wprowadzony został w błąd. 

 

 Pani Z-ca Burmisttza -  zaproponowała , aby w sprawie zakupu lokalu 

od TOPAZ wypowiedziała się Pani Kierownik SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w 

Kałuszynie obecna na obradach. 

Wyjaśniła także , iż posiada wiedzę, że procedura zakupu została rozpoczęta i 

jest kontynuowana.  

 

 Pani Agnieszka Gałązka - Kierownik SP ZOZ Przychodnia  Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie podała, że omawiając  całą sytuację należy rozpocząć 

od tego, że  obecne warunki lokalowe  Przychodni w Kałuszynie nie są 

odpowiednie i nie spełniają podstawowych norm.  

Stwierdziła, że nawet w przypadku wykonania remontu budynku po byłej 

Aptece przy ul. Wojska Pol. , to   czas remontu trwałby zapewne kilka miesięcy. 

W związku z tym  byłby problem i koszty związane z zabezpieczeniem   

świadczenia usług medycznych, które  obecnie  świadczone są w tym budynku.  

Po wykonaniu remontu w/w budynku uzyskano by powierzchnię ok. 786  m2.  

Następnie utrzymanie tej powierzchni byłoby niemożliwe ze środków 

otrzymywanych z NFZ. W takim przypadku koniecznym byłoby zaciąganie 

kredytów. Poinformowała, że od 13 lat, od kiedy funkcjonuje SP ZOZ 

Przychodnia w Kałuszynie,  wynik finansowy  nigdy nie był ujemny. W czasie  

tym  Przychodnia dokonywała różnych remontów i dokonywała zakupów 

różnego rodzaju sprzętu. 

Nawiązując do zakupu lokali od TOPAZ dla potrzeb Przychodni Zdrowia Pani 

Kierownik podała, że rozpatrywane były różne formy poprawy warunków 

lokalowych Przychodni  tj. rozbudowy istniejącego budynku, remontu budynku 

po byłej Aptece. W momencie  pojawienia się możliwości zakupu lokali od 

TOPAZ za wiedzą Pana Burmistrza zainteresowała się tą sprawą. W momencie 

kiedy okazało się ,że wypracowane są przez Przychodnie Zdrowia zyski  są w 

stanie zapewnić zakup  całości tej inwestycji zwróciła się z wnioskiem o 

zwołanie posiedzenia Rady Społecznej przy SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w 

Kałuszynie. Na posiedzeniu tym w obecności wszystkich członków Rady 

przedstawiła plan finansowy  Przychodni w Kaluszynie wraz z planem 

inwestycyjnym tj. zakupem nieruchomości od TOPAZ.  Na posiedzeniu 

zgłaszane były wątpliwości w sprawie  zakupu nieruchomości od TOPAZ. 

Podała, że ona także je ma, ponieważ jest do duża inwestycja. Ostatecznie Rada 

Społeczna jednogłośnie  pozytywnie oceniła plan inwestycyjny Przychodni na 

rok 2013. W związku z tym decyzja ta jest dla niej wiążąca i zobowiązująca do 

realizacji. W związku z tym, w najbliższy poniedziałek po posiedzeniu Rady 

Społecznej odbyła  spotkanie z przedstawicielami TOPAZ w obecności Pana 

Burmistrza, na którym sporządzono  notatkę, w której  określono powierzchnię 

planowaną do zakupu ,cenę oraz możliwości spłaty, ponieważ spłata należności 
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będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza spłaty dokonana zostanie  w 2013 

roku przy podpisaniu Aktu Notarialnego. Druga transza dokonana zostanie na 

koniec stycznia    2014  roku, ze względu na to, iż będzie miała wówczas 

informacje jakimi środkami dysponowała będzie Przychodnia , ponieważ od 

2014 roku będzie nowy cykl finansowania świadczeń i podpisywania umów z 

NFZ. W roku bieżącym kończy się umowa 3 letnia, ponieważ  umowy z NFZ 

zawierane są na taki okres. Zapewniła, że podpisując nową umowę z NFZ, 

dołoży wszelkich starań, aby pozyskać środków jak najwięcej. Poinformowała 

także, że cały czas Przychodnia posiada nadwykonania, za  które NFZ nie płaci. 

Stwierdziła, że gdyby Przychodnia  stosowała się tylko do umowy i 

wykonywała  świadczenia, na które otrzymuje środki z NFZ, to kolejki  byłyby 

nie miesięczne, lecz kilku miesięczne , tak jak jest to w całej Polsce.  

Następnie Pani Kierownik poinformowała, że na dzień 1 marca 2013 r. 

umówiona jest u Notariusza ,celem podpisania Aktu Notarialnego na zakup 

nieruchomości od TOPAZ i przelanie pierwszej transzy należności. 

 

 Pan Piotr Gójski -  podał, że Pani Kierownik informuje, że zakup 

uzgodniłąaz Radą Społeczną i zapytał, czy  SP ZOZ Przychodnia w Kałuszynie 

jest w stanie samodzielnie  zrealizować planowaną inwestycję. 

 

 Pani Kierowni SP ZOZ Przychodnia  Opieki Zdrowotnej w 

Kaluszynie - podała, że konsultowała zakup nieruchomości , ponieważ takie są 

kompetencje Rady Społecznej. 

Podała także, że jest w stanie zakupić nieruchomość za środki własne 

Przychodni.  Podała także, że rozpatrywane są różne możliwości. Może 

wystąpić też taka ewentualność , że wystąpi do Rady Miejskiej , o ewentualne 

udzielenie dofinansowania, lecz zapewniła, że na obecną chwilę nie ma takiej 

potrzeby. 

 

 Pan Piotr Gójski -  był zdania, że Pani Kierownik  Przychodni Opieki 

Zdrowotnej w pierwszej kolejności powinna zwrócić się do Rady Miejskiej  z 

zapytaniem, czy Rada udzieli dofinansowania. Obecnie Pani kierownik stawia 

Radę "pod ścianą" 

 

 Pani Kierownik SP ZOZ Przychodnia Opieki Zdrowotnej - 

podkreśliła, że organem założycielskim SP ZOZ Przychodnia Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie jest  Rada Miejska. Stwierdziła także, że  planowany 

remont budynku po byłe Aptece zakładał koszty z tym związane. Koszty te były 

niewspółmierne do kosztów zakupu lokali w TOPAZ.  

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał panią Kierownik , czy  ma taką wiedzę, ile 

wyniesie  koszt utrzymania lokali w TOPAZ  , a  ile wyniósłby w budynku po 

byłej Aptece. Zwrócił uwagę na koszty ogrzewania w lokalu w TOPAZ. 
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 Pani  Kierownik  SP ZOZ Przychodnia Opieki Zdrowotnej - podała, 

że w okresach grzewczych całkowity koszt ogrzewania obecnych pomieszczeń  

Przychodni to kwota ok. 8 tys. zł. miesięcznie plus koszty wynikające ze 

wskazań liczników. Budynek  główny Przychodni przy ul. Wojska Pol. jest 

ocieplony z wymienionymi wszystkimi otworami. W związku z tym straty 

ciepła są minimalne. Budynek rehabilitacji przy ul. Zamojskiej także jest 

ocieplony i wymienione wszystkie otwory. Natomiast budynek przy ul. Wojska 

Pol. po byłej Aptece  jest w takim stanie, że obecnie przecieka dach.   

Dlatego wystąpiła z propozycją zakupu nieruchomości od TOPAZ  , proponując 

pokrycie  większości kosztów ze środków własnych  Przychodni.   Ponownie 

podkreśliła, że organem założycielskim SP ZOZ Przychodnia Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie jest Rada Miejska. Dotychczas Przychodnia 

pokrywała wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem  Przychodni ze 

środków własnych.  Wykonano także wiele remontów w ramach własnych 

środków.  Ponadto stwierdziła, że  trudno jest obecnie przewidzieć faktyczne 

koszty utrzymania  lokali w TOPAZ jak również budynku  po byłej  Aptece. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  radna z miasta Kałuszyn podała, że jest 

członkiem Rady Społecznej przy SP ZOZ Przychodnia Opieki Zdrowotnej  w 

Kałuszynie i  uczestniczyła w posiedzeniu  Rady, na którym  opiniowany był 

plan inwestycyjny na rok 2013.  Poinformowała, że  była za  zakupem lokali od 

TOPAZ. Na posiedzeniu  była także mowa, o kosztach adaptacji zakupionych 

lokali , która szacowana jest na kwotę ok. 400 tys. zł . W związku z tym  

intencja jej w sprawie zakupu lokali od TOPAZ była taka, żeby przed 

dokonaniem zakupu  poinformowana została Rada Miejska ,  celem wydania 

swojej opinii w sprawie zakupu.  

 

 Pani Agnieszka Gałązka - stwierdziła, że podstawowym prawem 

funkcjonowania SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Kałuszynie jest jej statut 

uchwalony przez Radę Miejską. W statucie określone są jasno kompetencje 

należące do Rady Społecznej oraz organu założycielskiego, którym jest Rada 

Miejska. W związku z tym w momencie  kiedy mogła przedstawić swoje 

propozycje  dotyczące zakupu lokali , zwróciła się o zwołanie posiedzenia Rady 

Społecznej.  W sprawie  sfinansowania zakupu, Pani Kierownik stwierdziła, że  

obecnie nie ma 100% pewności, że wystąpi do Rady Miejskiej o udzielenie 

dotacji na adaptację  zakupionych pomieszczeń. Rozwiązanie takie jest tylko 

jedną z możliwych opcji, ponieważ rozpatrywane są różne możliwości .  

Pani Kierownik stwierdziła, że odwlekać tej inwestycji nie można. Jeśli ktoś ma 

wątpliwości, to jest możliwość obejrzenia proponowanych do zakupu lokali. 

 

 Pan Janusz Dmowski - radny z  miasta Kałuszyn  podał, że nie rozgrywa 

się cała kwestia , o to, czy jest zasadny zakup lokalu o podwyższonym 

standardzie. Wiadomym jest, iż wszyscy chcemy, żeby usługi medyczne 
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świadczone były  w bardzo dobrych warunkach, lecz radni powinni patrzeć na 

możliwości i środki jakie posiada Gmina .  Dług gminy obecnie wynosi   5,5 ml 

zł. Zakup nieruchomości w zasadzie jest już  sfinalizowany. Jeśli cała ta 

inwestycja wraz z  adaptacją pomieszczeń  do świadczenia usług zdrowotnych 

sfinansowany  będzie ze środków  Przychodni Opieki Zdrowotnej , to  radni jak 

najbardziej popierają tę inwestycję. 

Ponadto Pan Janusz Dmowski podał, że  o planowanym zakupie przez SP ZOZ 

Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie nieruchomości  od TOPAZ 

oficjalnie dowiedział się  na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych w dniu 26 lutego br. w zasadzie już po fakcie dokonanym.  

Wcześniej  , o planowanym zakupie dowiedział się  z informacji  "drugiego 

obiegu" i stwierdził, że sytuacja taka świadczy o ignorowaniu radnych.  

Poinformował także, że obecnie jako radny zastanawia się , czy Pani Kierownik 

Przychodni  posiadała stosowne upoważnienie od Pana Burmistrza do 

podejmowania działań związanych z zakupem nieruchomości od TOPAZ bez 

uzgodnienia z Radą Miejską. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, iż dobrze  jest, że w sprawie zakupu 

nieruchomości od TOPAZ toczy się dyskusja  i prosił, o wyciągnięcie  

wniosków z tej dyskusji.  Żeby nie okazało się tak, że dyskutujemy, a później 

działania są inne. Wyjaśnił także, że  nie ma mowy o pomijaniu radnych , czy 

ich ignorancji. Nawiązał  do wypowiedzi  radnego p. Dmowskiego twierdzącej, 

że nie neguje  zakupu nieruchomości  od TOPAZ, tylko sprawa sfinansowania 

budzi wątpliwości. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź  

podając, że  sposób zakupu nieruchomości od TOPAZ budzi  jego  

kontrowersje. 

 

 Pan Burmistrz - poinformował, że Pan Sekretarz  Miejski przedstawi  

podstawę prawną funkcjonowania SP ZOZ Przychodnia w Kałuszynie i wyjaśni, 

czy Pani Kierownik złamała prawo, czy nie. Podał także, że  mimo, iż on 

zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych gminy, to  nie ogranicza im 

działalności w ramach należących do ich kompetencji. 

 

 Pan Sekretarz Miejski-   przedstawił i omówił  przepisy prawne  na 

podstawie, których funkcjonuje SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Kałuszynie. 

Przypomniał, że w skład Rady Społecznej  między innymi wchodzą  radni po to, 

żeby Rada Miejska wiedziała, o podejmowanych działaniach w Przychodni 

Opieki Zdrowotnej.  Podkreślił także, że z omawianych przepisów  wynika, że 

Pani Kierownik Przychodni nie miała obowiązku wystąpienia do Rady Miejskiej 

w sprawie zakupu nieruchomości. Obowiązek taki byłby w przypadku 

zaciągania kredytu. 
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Nie zgodził się z tym , że radni nie wiedzieli o zamiarze zakupu nieruchomości 

od TOPAZ,  ponieważ  na jednym z posiedzeń  komisji , w którym uczestniczył, 

była  informacja w tej sprawie. 

 

 Pan Piotr Gójski - przypomniał, że na posiedzeniu komisji p. Czyżewski    

używał swoich argumentów i twierdził, że bonifikata  P. Sutkowskim  przy 

przekształceniu użytkowania wieczystego we własność  nie przysługuje. 

Obecnie według opinii prawnej, którą otrzymał przed obradami, wynika 

zupełnie coś innego. Stwierdził, że przekonania Pana Sekretarza wprowadziły 

komisje w błąd.  

 

 Pan Sekretarz - stwierdził, że  dyskusja na powyższy temat będzie 

podczas omawiania uchwały dotyczącej p. Sutkowskich. 

 

 Pan Marek Chrościcki - przyznał, że warunki lokalowe SP ZOZ 

Przychodnia Zdrowia w Kałuszynie nie są najlepsze , głównie  pomieszczeń , w 

których prowadzona jest rehabilitacja. Przypomniał jednak, że  Rada wcześniej 

zdecydowała, o wykonaniu remontu  budynku po byłej Aptece.  Poniesiono już 

koszty wykonania dokumentacji . Obecnie odstąpienie od wykonania remontu 

spowoduje, że dokumentacja straci ważność. 

 

 Pan Burmistrz -  stwierdził, że dokumentacja na remont budynku po 

byłej Aptece nie straci ważności.  

 

 Pan  Marek Chrościcki - wyjaśnił, że jest za przeniesieniem  

rehabilitacji do innych pomieszczeń, lecz  środki w wysokości 65 tys. 

poniesione na opracowanie dokumentacji na remont budynku po byłej Aptece 

mogły być przeznaczone na inne cele.  

 

 Pani Elżbieta Gójska - nawiązała do wypowiedzi Pana Sekretarza , 

ponieważ wypowiedź tą odebrała jako odnoszącą się do niej. Poinformowała, że 

jako  jedyna radna jest członkiem Rady Społecznej przy SP ZOZ Przychodnia 

Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie. Ponownie podała że na posiedzeniu Rady 

Społecznej  była za celowością zakupu lokali w TOPAZ, lecz  była również 

zdania, że  przed zakupem Rada Miejska powinna wypowiedzieć się  w sprawie  

udzielenia środków na adaptację pomieszczeń.  Podkreśliła także , że zna swoje 

obowiązki jako członka  Rady Społecznej. 

 

 Pan Janusz Dmowski - zapytał, czy Pan Burmistrz  udzielił 

upoważnienia Pani Kierownik SP ZOZ Przychodnia Opieki Zdrowotnej w 

Kałuszynie    do  podjęcia działań w sprawie zakupu nieruchomości od TOPAZ.   
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 Pan Burmistrz -  wyjaśnił, że Pani Kierownik nie musiała posiadać 

upoważnienia do podejmowania powyższych działań, ponieważ  samodzielnie 

kieruje swoim zakładem.  Posiada uprawnienia jak również obowiązki. 

Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Elżbiety Gójskiej  wyjaśnił, że jeśli zakup 

nieruchomości w całości  finansowany byłby ze środków  budżetu  gminy, to 

wówczas  byłby obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej  tej sprawy. Podał, 

że SP ZOZ Przychodnia Zdrowia  będzie czyniła starania o pozyskanie środków  

także z Funduszu Norweskiego. Podał, że przewidywane koszty adaptacji  

zakupionych pomieszczeń  w wysokości 400 tys. , to kwota maksymalna. 

Obecnie trudno  dokładnie określić faktyczne koszty. Jeśli Rada Miejska nie 

będzie miała  możliwości finansowych udzielenia dotacji na adaptację 

pomieszczeń, to  będzie problemem Pani Kierownik, o   pozyskanie  środków na 

ten cel.  Pan Burmistrz podkreślił, że prowadzenie każdej inwestycji jest sprawą 

bardzo trudną . Omówił także procedurę  pozyskiwania środków z funduszy 

unijnych.  Stwierdził, że dla Pani Kierownik SP ZOZ Przychodnia Zdrowia  w 

Kałuszynie byłoby łatwiej  zażądać od Rady Miejskiej wykonania remontu 

budynku po byłej Aptece. Nie musiałaby się obecnie tłumaczyć za swoją 

samodzielność i podejmowane decyzje.  Ponownie podkreślił, że Pani   

Kierownik działa  według swoich kompetencji.  

Nawiązując do wypowiedzi  radnego p. Marka Chrościckiego  podał, że  

przyjmując  zakup w wysokości 800 tys.  i koszty adaptacji w maksymalnej 

wysokości 400 tys. zł. , to łączny koszt wyniesie  1,2 ml zł. Natomiast koszt 

remontu budynku po byłej Aptece szacowany był na kwotę 1,8 ml zł.  Przy 

takim rozwiązaniu  nie stracimy pomieszczeń w budynku po byłej Aptece, które 

mogą przeznacone być na  Posterunek Policji, biuro Zakładu Gospodarki 

Komunalnej , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i  inne cele społeczne.  Nie 

ma jednak nacisku, żeby budynek ten  już remontować.  Z opracowanej 

dokumentacji , w związku ze zmianą jego przeznaczenia, można wykreślić 

niektóre elementy np. windę. 

Pan Burmistrz podkreślił ponadto, że rozwijanie  ilości świadczonych  usług , to 

także  wysokość zawieranych kontraktów z NFZ , co wiąże się z wynikiem 

finansowym Przychodni. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/133/2013 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

 Pan  Marek Chrościcki - nawiązał  do pkt. 14  w projekcie uchwały  i 

środków w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na  boisko przy szkole w 

Nowych  Groszkach i podał, że  skoro szkoła jest likwidowana i w przyszłości 

będzie do sprzedaży , to nie celowe jest urządzanie boiska. 

Stwierdził ponadto, iż nie widzi potrzeby zakupu samochodu dla OSP 

Gołębiówka za kwotę 7 tys. zł. , ponieważ samochód jest stary i zapewne będzie 

się psuł, co zwiększy koszty. 
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 Pani Przewodnicząca  Rady -  zwróciła się o przegłosowanie wcześniej 

odczytanej uchwały nr XIX/133/2013. 

 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 11 radnych, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się 

od głosowania.  

Uchwałą przyjęta została 11 głosami, przy 2 przeciw i 1 wstrzymującym się.  

 

 Pan Burmistrz - ustosunkowując się do wypowiedzi radnego p. Marka 

Chrościckiego podał, że  boisko przy szkole w Nowych Groszkach wykonane 

zostanie za środki Funduszu Sołeckiego. Dzieci i młodzież jest zainteresowana 

grą w piłkę nożną. Nie  ma możliwości urządzenia boiska w innym miejscu. W 

przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości po  szkole w Nowych 

Groszkach, wykonane boisko  wejdzie w wycenę tej nieruchomości . 

Pan Burmistrz przypomniał, że na posiedzeniach komisji  informował, że gdyby 

była świadomość, że budynek szkoły sprzedany zostanie w najbliższym czasie, 

to boisko nie byłoby urządzane, lecz  ze względu na to, że sprzedaż może 

nastąpić za kilka lat, urządzenie boiska jest celowe.  

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, że   radny p. Piotr  Gójski na posiedzeniu 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zgłaszał propozycje 

utworzenia centrum rehabilitacji w budynku szkoły w Nowych Groszkach ,  

nawet z bazą noclegową.  Stwierdził, że jest to dobry pomysł na 

zagospodarowanie nieruchomości po likwidacji szkoły. Był zdania, że jest to 

bardzo dobre miejsce na prowadzenie powyższej działalności. Proponował 

rozważenie możliwości pozyskania jakiejś organizacji, która zajęłaby się taką 

działalnością.  

 

 Pan  Burmistrz -  podziękował radnemu p. Dmowskiemu  za zgłoszone 

sugestie.  Podał, że po ich przeanalizowaniu   wyniki przedstawi na posiedzeniu 

Komisji Oświaty, Kultury,  Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

 

 Pani Przewodnicząca  Rady - odczytała  uchwałę Nr XIX/134/2013  w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2013-2017 - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 przeciw. 

Uchwała została przyjęta 11 głosami, przy 3 przeciw. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że już od 4 lat Rada Miejska podejmuje uchwałę 

w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki.  Zgodnie z przepisami  

Rada Miejska do końca marca każdego roku  podejmuje w/w uchwałę . Fundusz 

ten tworzony jest tylko na jeden rok budżetowy. Fundusz może obejmować 

realizację przedsięwzięć  według zgłoszonych wniosków przez mieszkańców 
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danej wsi. Następnie wymieniła zadania,  które  realizowane mogą być za środki 

funduszu sołeckiego. Poinformowała, że po podjęciu powyższej uchwały 

burmistrz obowiązany jest w terminie do 30 lipca przekazać sołtysom 

informację  o wysokości funduszu sołeckiego. Natomiast Sołtysi w terminie do 

30 września obowiązani są przekazać uchwały zebrania wiejskiego  z informacją 

na co przeznaczają środki funduszu wraz z  kosztorysem i uzasadnieniem 

przedsięwzięcia. Wówczas w  budżecie  gminy na rok następny środki funduszu 

sołeckiego ujmowane są w budżecie gminy. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/ 135/2013 w 

sprawie  wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki  - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  zwracając się do sołtysów obecnych na obradach 

poinformował, że środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczane na  

wsparcie  rodzin ubogich z ich wsi  oraz  pomoc dla dzieci , celem wyrównania 

szans. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że projekt uchwały w sprawie likwidacji 

szkoły w nowych Groszkach jest kolejną uchwałą  w procedurze likwidacji w/w 

szkoły i zamyka ten proces. Przypomniała , że na obradach w dniu  30  listopada 

2012 roku  podjęta została uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Nowych Groszkach. Po podjęciu w/w uchwały  wystąpiono do 

Związku Nauczycielstwa Polskiego  oraz  Kuratorium Oświaty  w sprawie 

zaopiniowania zamiaru likwidacji szkoły. Obie opinie  są pozytywne. Wszyscy 

rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Nowych Groszkach  zostali 

poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły.  Likwidacja szkoły nastąpi z 

dniem 31 sierpnia 2013 roku.  Dokumentacja z nauczania  przekazana zostanie  

do Kuratorium Oświaty. Pozostałą  dokumentacja przekazana zostanie 

Burmistrzowi. Majątek szkoły pozostaje  do dyspozycji Gminy. Zobowiązania 

szkoły przejmuje także Gmina. 

 

 Pan Piotr Gójski - odczytał zapis z uzasadnienia do uchwały w sprawie 

likwidacji szkoły w Nowych Groszkach  tj." O przeznaczeniu mienia ruchomego 

i terenu wraz z budynkiem zdecyduje  Rada Miejska w kolejnym etapie procesu 

likwidacji Szkoły, tj.  podczas podejmowania uchwały o likwidacji".  

 

 Pani Z-ca Burmistrza -  wyjaśniła, że  odczytany zapis ujęty został 

pomyłkowo i zostanie usunięty.  
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 Pan Marek Chrościcki - zapytał, co będzie z pracownikami 

zatrudnionymi obecnie w Szkole w Nowych Groszkach. 

 

 Pani  Z-ca Burmistrza - podała, że tak jak w każdym przypadku 

likwidacji zakładu pracy następuje rozwiązanie stosunku pracy. Zapewniła, że o 

ile będzie to możliwe poczynione będą starania o zatrudnienie tych 

pracowników nadal w placówkach oświatowych.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XIX/136/2013 w 

sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach - treść uchwały 

w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

 Pani Zca Burmistrza -  przypomniała, że także w dniu 30 listopada 2012 

roku podjęta została uchwała w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Nowych 

Groszkach.  Likwidacja filii związana jest z likwidacją Szkoły.  W związku z 

likwidacją szkoły  koszty utrzymania  budynku byłyby bardzo wysokie. Według 

informacji spadło także czytelnictwo.  Opinia Miejskiej Biblioteki w Mińsku 

Mazowieckim, która sprawuje nadzór merytoryczny na naszą biblioteką jest 

negatywna. W  uzasadnieniu Miejska Biblioteka proponuje rozważenie 

możliwości  przeniesienia filii bibliotecznej z Nowych Groszk  do innej 

miejscowości.  Pani Z-ca wyjaśniła, że  obecnie omawiany jest etap likwidacji. 

Natomiast utworzenie filii w innej miejscowości  jest oddzielną sprawą i nie 

może być połączona z procedurą likwidacji. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -odczytał uchwałę Nr XIX/137/2013 w 

sprawie  likwidacji  Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - Filia w Nowych 

Groszkach - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania 

Uchwała przyjęta została 13 głosami, przy 1 wstrzymującym się.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że  Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest corocznie.  

Wyjaśniła , że obowiązek uchwalenia w/w programu wynika z obowiązujących 

przepisów prawnych, bez względu na to , czy problem występuje, czy nie.  

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości uchwalenie Programu 

poprzedzone jest zawsze analizą . Analiza najczęściej przeprowadzana jest w 

szkołach, celem rozpoznania skali problemu. Ponadto przedstawiła główne cele 

Programu. Poinformowała także, że  budżet Programu  stanowi opłata za 

sprzedaż napojów alkoholowych . W  naszej gminie na rok 2013 budżet ten 
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wynosi  ok. 73 tys. zł. po stronie dochodów i taka kwota ujęta jest po stronie 

wydatków. 

Następnie Pani Z-ca przedstawiła wydatki finansowane z w/w funduszu. 

Poinformowała także, że  plan budżetu GPPiRPA uchwalony został łącznie z 

budżetem gminy na rok 2013 w miesiącu grudniu 2012 roku.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/138/2013 w 

sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2013 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zarządziła 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 Pan  Burmistrz - podał, że  przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  wynika z ustawy o 

ochronie zwierząt i  program taki uchwalany jest corocznie  w terminie do końca 

marca. Program określa koordynatora  działań  oraz wykonawców Programu. W 

Programie określono w jaki sposób należy postępować ze zwierzętami 

bezdomnym, kto może odławiać bezdomne zwierzęta  i kiedy i kto może uspać 

bezdomne zwierzę.  Program określa także kwotę  na powyższe działania w 

roku 2013.  Poinformował, że  projekt w/w programu  wysłany został radnym 

wraz z zawiadomieniem na dzisiejsze obrady. Podał, że środki  ujęte w 

Programie na realizację powyższych zadań na rok 2013  są w wysokości  15 tys. 

zł. w tym 12 tys. na odławianie bezpańskich psów. Odłowienie jednego 

bezdomnego psa to kwota  ok. 1600 zł, a w roku 2013  może być to kwota nawet 

ok. 2 tys. zł. Poinformował ponadto, że dzięki podejmowanym działaniom 

głównie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2012  przekazano do 

adopcji 11 bezpańskich psów.  

Następnie Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli w trakcie roku zabraknie środków 

na realizację programu, to wystąpi do Rady Miejskiej o ich zwiększenie. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę  Nr XIX/139/2013 w 

sprawie  przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy Kałuszyn na rok 2013 - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwał przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminie  zgodnie z art. 7 tej ustawy nakłada obowiązek i określa warunki  na 

przedsiębiorców  w zakresie prowadzenia schronisk  dla bezdomnych zwierząt , 
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spalarni zwłok i grzebowisk. W przesłanym projekcie uchwały w w/w sprawie  

określone zostały jakie wymogi musi spełnić przedsiębiorca oraz jakie musi 

przedłożyć dokumenty celem potwierdzenia spełnienia wymogów.  Pan 

Burmistrz podał, że dotychczas  nie było chętnych osób do prowadzenia 

działalności w zakresie  schronisk dla bezdomnych zwierząt , czy spalarni zwłok 

zwierzęcych. Jednak zgodnie z obowiązującą ustawą uchwała taka musi być 

podjęta przez Radę Miejską.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/ 140/2013 w 

sprawie określenia  wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że  w związku z nowelizacją z ustawy o 

utrzymaniu  czystości i porządku w gminach  należy zmienić regulamin 

utrzymania czystości i porządku  w naszej gminie i dostosować go do obecnie 

obowiązujących przepisów.  Przypomniał, że  regulamin  uchwalony został na 

obradach w miesiącu grudniu 2012 r.  Zmiany w uchwalonym regulaminie 

polegają na tym, że  należy wyłączyć  z regulaminu zapisy ustawowe, a ująć 

tylko odnośniki do ustaw.  

Pan Burmistrz poinformował, że w § 13 rozdziału 8 zmieniony został zapis  

dotyczący deratyzacji  i obecnie brzmi " deratyzacja na terenie gminy Kałuszyn, 

powinna być dokonywana raz w roku oraz w każdym przypadku wzrostu 

populacji gryzoni. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - podała, że jest  rolniczką  i zapytała, czy w 

świetle zapisów rozdziału 7  punkt 3 , odczytała te zapisy, będzie mogła   

trzymać zwierzęta  gospodarskie. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że odczytany  zapis,  zakazuje utrzymywania 

zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie 

istniejącej zabudowy budynkami wielorodzinnymi.  Jeśli nieruchomość Pani 

Radnej  w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn znajduje 

się w w/ w terenach, to zwierząt gospodarskich utrzymywać nie może.  

 

 Pani Władysława Mirosz - radna z miasta Kałuszyn  

Wiceprzewodnicząca Rady  zgłosiła, że mieszkańcy, zwłaszcza starsi  zgłaszają, 

że nie są doinformowani w sprawie  wypełniania deklaracji na oddawanie 

śmieci, które to deklaracje należy złożyć do Urzędu. W związku z tym 
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proponowała    podanie do publicznej wiadomości  wyjaśnień i informacji  w tej 

sprawie.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że  druk deklaracji wydaje się czytelny, lecz 

dla osób starszych może stwarzać problem jej wypełnienie. Podał, że w 

Urzędzie  można uzyskać wyjaśnienia. Osoba roznosząca deklaracje także 

udziela informacji w sprawie wypełnienia deklaracji. Jeśli jednak zajdzie 

potrzeba  opracowane  zostaną dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek - Sołtys wsi Mroczki  zapytał, jak należy 

postąpić jeśli ktoś deklaracji nie przyjmie.  

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że jeśli ktoś nie złoży deklaracji, to  otrzyma 

nakaz zapłaty według stawki  za odpady niesegregowane tj. 10 zł od osoby 

miesięcznie.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/ 141/2013 w 

sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kałuszyn- treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej podał, że projekt tej uchwały 

dotyczy  nieruchomości o numerze ewidencyjnym 3527/5 położonej przy ul. 

Warszawskiej, której współwłaścicielem jest gmina oraz współwłaścicielem 

lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,12 m2. Drugim współwłaścicielem  tej 

działki jest  właściciel lokalu o powierzchni 34,99m2 . Lokatorka  lokalu, który 

jest współwłasnością gminy wystąpiła  z wnioskiem, o sprzedaż na jej rzecz 

udziału w działce i zakup udziału gminy w lokalu mieszkalnym. Ze względu na 

to, że w/w udział w lokalu nie może być przeznaczony jako lokal komunalny 

gminy i przydzielony innemu najemcy, proponuje się sprzedaż na własność 

obecnemu najemcy  udział w lokalu i gruncie. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/ 142/2013 w 

sprawie  sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w gruncie i nieruchomości  wspólnej - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 
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 Pani  Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby Pan Burmistrz 

jednocześnie przedstawił uzasadnienie do uchwał w sprawie  zbycia 

nieruchomości gruntowych. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że w sprawie zbycia nieruchomości  gruntowych 

na dzisiejszych obradach przedkładane są trzy projekty uchwał. 

Uchwały dotyczą nieruchomości położonych we si Gołębiówka, Zimnowoda i 

Ster Groszki. 

W Gołębiówce jest to nieruchomość samodzielna z możliwością dojazdu o 

powierzchni 0,29 ha . Są to grunty orne. 

Nieruchomość położona w Starych Groszkach to nieużytek o powierzchni  0,22 

ha. 

Nieruchomość  położona w Zimnowodzie to działka o powierzchni 14 a. Jest to 

działka, która wchodzi w skład innej działki.  Bez możliwości dojazdu.   

Powyższe działki  przeznaczone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu. 

Natomiast zgodnie  z obowiązującymi przepisami działka w Zimnowodzie może 

być zbyta w drodze bezprzetargowej. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/143/2013 w 

sprawie  zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gołębiówce - treść 

uchwały w złączeniu. 

 

Uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/144/2013 w 

sprawie  zbycia nieruchomości gruntowej  położonej w Zimnowodzie - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/145/2013  w 

sprawie  zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Starych Groszkach - treść 

uchwały w załączeniu.  

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Burmistrz  -  poinformował, że proponowana zmiana uchwały  Nr 

XXXIV/226/10  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  dotyczy  

zakupu działki od Poczty Polskiej w części przyległej do  gruntów  szkoły  oraz 

gruntów gminy przy przedszkolu ,na terenie którym przewidziana jest budowa 

pełnowymiarowej hali sportowej.  Po informował, że  po podjęciu w/w uchwały 

wystąpiono do Poczty Polskiej o dokonanie podziału działki. Po dokonaniu 

podziału  okazało się, że  działka, która pierwotnie miała być o powierzchni  850 
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m2 , po podziale ma powierzchnie 1169 m2. Po podziale zmienił się również 

numer działki. W związku z tym  obecnie należy wprowadzić zmiany we 

wcześniej podjętej uchwale. Pan Burmistrz zaznaczył, że cały czas  jest aktualne  

upoważnienie burmistrza do zakupu tej działki na rzec gminy. 

  

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/146/2013 w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/226/10 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości  - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że tak jak informował na posiedzeniach komisji , 

przy budowie linii 400KW, tak jak przy gruntach prywatnych, również i przy 

gruntach gminnych , inwestor musi uzyskać zgodę  na  przebieg linii 

przesyłowych na poszczególnych działkach. W przypadku gruntów gminnych  

zgodę taką wyraża Rada poprzez podjęcie stosownej uchwały.  Proponowana 

uchwała w sprawie  zgody na ustanowienie służebności przesyłu dotyczy działki 

o numerze ewidencyjnym 210/1 położonej w Falbogach. Przez teren tej działki 

nie będzie przebiegała linia, nie będzie także usytuowany słup linii 400KW.  

Teren działki będzie tylko w pasie oddziaływania.  

 

 Pani Elżbieta Gójska - poinformowała, że na posiedzeniu Komisji 

Rolnictwa i Gospodarki  poruszana była sprawa wysokości odpłatności  za  

ustanowienie służebności .  Głosy w dyskusji były takie, że można uzyskać 

znacznie wyższą cenę  niż  2 zł za m2 gruntu.  

 

 Pan Burmistrz - przyznał, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki były takie głosy, o których wspomniała radna p. Elżbieta Gójska. 

Poinformował także, że próbował skontaktować się z przedstawicielami 

inwestora w sprawie odpłatności za ustanowienie służebności przesyłu , lecz 

nikt  z tej firmy nie mógł podjąć decyzji  w tej sprawie. Dlatego w projekcie 

uchwały zaproponowano cenę 2 zł za m2. Jeśli natomiast Radni uznają, że jest 

to  za niska cena, mogą projekt uchwały skierować  do negocjacji. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek - Sołtys wsi Mroczki poinformował, że  

właściciele gruntów z jego wsi,  zostali oszukani przez inwestora linii 400 KW. 

Przedstawiciel tej firmy  informował , że rolnicy opłacający składkę 

ubezpieczenia w KRUS nie będą opłacali podatku od dochodu uzyskanego za   

ustanowienie służebności przesyłu. Obecnie okazało się, że podatek ten muszą 

zapłacić.  Stwierdził, że w związku z tym, że  właściciele gruntów zostali 

wprowadzeniu w błąd, jego zdaniem podpisana umowa jest nieważna. 

Stwierdził także, że ostatecznej umowy nie podpisze.  
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 Pan Burmistrz - proponował wystąpienie do inwestora w powyższej 

sprawie. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  zapytała, ile m2  ma działka gminna, na którą 

ustanawiamy służebność przesyłu. 

 Pan Burmistrz - podał, że cała działka  jest o powierzchni 1,34 ha. Teren 

oddziaływania  to powierzchnia 1391 m2. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -  zwróciła się o przegłosowanie  propozycji 

skierowania  do negocjacji omawianego projektu uchwały. 

 

Propozycja przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - poinformował, że  podjęte w 2011 roku uchwały  w 

sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności budynku i 

odpłatne bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości położonej w 

Kałuszynie i  w sprawie  sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali 

mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej , w związku 

z prawomocnym wyrokiem Sądu cała nieruchomość wraz z lokalami 

mieszkalnymi przechodzi na rzecz  współwłaściciela nieruchomości. W związku 

z tym  powyższe uchwały stały się bezprzedmiotowe i niewykonalne. 

 

 Pan Janusz Dmowski - prosił, o wyłączenie jego z głosowania  

powyższych uchwał, ponieważ w  uchwałach tych  nie wypowiadał się. Nie był 

ani za, ani przeciw.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady -  odczytała uchwałę  Nr XIX/147/2013 w 

sprawie  uchylenia uchwały Nr V/22/2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przeniesienie własności budynku i odpłatne bezprzetargowe zbycie 

udziału w nieruchomości  położonej w Kałuszynie - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 11 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

Radny p. Janusz Dmowski i radny p. Piotr Gójski nie brali udziału w 

głosowaniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę  Nr XIX/148/2013 w 

sprawie  uchylenia  uchwały Nr V/23/2011 w sprawie sprzedaży 

dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i 

nieruchomości wspólnej - treść uchwały w załączeniu. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została przyjęta 12 

głosami. 

 

Radny p. Janusz Dmowski i radny p. Piotr Gójski nie brali udziału w 

głosowaniu. 

 

 Pan Sekretarz - poinformował, że w dniu 21 stycznia br. wpłynęły do 

Urzędu  trzy wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  Wezwania wpłynęły od 

p.Michała Sutkowskiego, p. Łukasza Sutkowskiego i p. Iwony i Dariusza 

Sutkowskich. Wezwania dotyczyły dwóch uchwał podjętych na obradach w 

dniu 30 listopada  2012 r. Pierwsza uchwała dotyczyła  odmowy wyrażenia 

zgody na  udzielenie bonifikaty   od opłaty  z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Druga uchwała dotyczyła 

odmowy wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej dla 

rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w 

prawo własności.  Podjęte uchwały  przesłane zostały Państwu Sutkowskim. 

Państwo Sutkowscy  na podstawie ustawy o samorządzie gminnym wezwali 

Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa . Główny zarzut w złożonych 

wezwaniach  dotyczy faktu, iż  sprawa wnioskodawców została  rozpatrzona  w 

sposób indywidualny bez  uchwalenia ogólnych zasad  udzielania bonifikat. 

Gmina Kałuszyn  na dzień dzisiejszy takich zasad nie posiada. W oparciu o  

wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz wniosek radnych wystąpiono do   

Kancelarii Prawnej o wydanie opinii w tej sprawie. 

Następnie odczytał konkluzje opinii  prawnej - treść opinii w załączeniu. 

Pan Sekretarz stwierdził, że jego zdaniem opinia  prawna nie konkluduje , że 

zaleca się uchylić uchwałę. Przypomniał, że na posiedzeniach komisji 

informował, że Wojewoda w ramach swoich  uprawnień ustawowych nie 

stwierdził nieważności  omawianych   uchwał. Organ nadzoru nie wskazał 

nawet na nieistotne naruszenie prawa. 

Wnioski Państwa Sutkowskich potraktowane zostały indywidualnie dlatego, że 

Gmina Kałuszyn nie posiada uchwalonych ogólnych zasad udzielania 

bonifikaty, ponieważ nigdy wcześniej nie było takich wniosków.  Wnioski 

Państwa Sutkowskich skierowane były do Rady Miejskiej o udzielenie 

bonifikaty, a nie  o uchwalenie zasad udzielania bonifikat i w takiej formie 

przedstawione zostały Radzie Miejskiej. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  stwierdziła, iż nie rozumie tego toku myślenia  i 

odczytała zapis z opinii prawnej tj.  " Dlatego też nie widzę przeszkód prawnych 

celem uznania wniosku za zasadny", a Państwo Sutkowscy  we wniosku 

zarzucają że naruszone zostało ich prawo, ponieważ Gmina nie posiada 

Regulaminu udzielania bonifikaty. 
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Przypomniała, że na podstawie opinii tego samego Radcy Prawnego  

rozpatrywana była sprawa Państwa Gójskich.  Później okazało się , że Sąd 

drugiej instancji zupełnie inaczej podszedł do tej sprawy. 

Następnie stwierdziła, że zdaniem Radcy Prawnego zawartego opinii ,Rada 

powinna uchylić  powyższe uchwały. Zapyta la także, co będzie , jeśli Rada nie 

uchyli omawianych uchwał.  

 

 Pan Sekretarz - wyjaśnił, że  w przypadku nie uchylenia przez Radę 

Miejską uchwał dotyczących Państwa Sutkowskich, Państwo Sutkowscy  będą 

mogli wystąpić  w tej sprawie do Sądu Administracyjnego. 

Pan Sekretarz nawiązując do wypowiedzi radnej p. Gójskiej  dotyczącej 

podjętych uchwał w sprawie   przeniesienia własności budynku i odpłatne  

bezprzetargowe zbycia udziału w nieruchomości położonej w Kałuszynie i 

uchwałę w sprawie  sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych 

wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej stwierdził, że  podjęte 

uchwały  były zgodnie z prawem.  Postępowanie sądowe  w powyższej sprawie  

zakończyło się przyznaniem Państwu Gójskim całość nieruchomości. W 

związku z powyższym uchwały stały się bezprzedmiotowe, lecz nie oznacza to, 

że były podjęte niezgodnie z prawem.  

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał Pana Sekretarza czy jest możliwość sprzedaży 

lokalu, jeśli lokal nie  jest lokalem samodzielnym.  

 

 Pan Sekretarz - stwierdził, że  wypowiedź p. Gójskiego nie ma nic 

wspólnego z omawianymi uchwałami.  

 

 Pan Piotr Gójski - nawiązał do uchylonych wcześniej uchwał  i 

stwierdził, że uchwały te były nie możliwe  do  zrealizowania. 

 

 Pan Sekretarz - podał, że nie było możliwości realizacji tych uchwał ze 

względu na  wyrok sądu cywilnego. 

 

 Pan Piotr Gójski -  stwierdził, że realizacja w/w uchwał  nie  była 

możliwa także z powodu innych przesłanek. 

Następnie odczytał zapisy opinii prawnej dotyczącej  wniosku p. Miachała 

Sutkowskiego  i wnioskował o przychylenie się do wniosku. 

Zapytał także, czy  opinia  prawna dotyczy tylko wniosku p. Michała 

Sutkowskiego, czy  do pozostałych wniosków p. Sutkowskich także.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła, że radni otrzymali projekty uchwał  

alternatywne tj. w sprawie  uchylenia wcześniejszych uchwał lub odmowy  

uchylenia. Była zdania, że opinia prawna  w sprawie wniosków Państwa 

Sutkowski jest rozwięzła i nie wskazuje jednoznacznego rozwiązania. 
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 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła, że dla niej opinia prawna jest 

jednoznaczna. Opierając się na wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego , że w pierwszej kolejności  powinna być podjęta uchwała  w 

sprawie zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych, 

indywidualne wnioski nie powinny być rozpatrywane do tego czasu.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza - stwierdziła, że jeżeli Gmina nie posiada 

ustalonych w/w zasad , to jednorazowo Rada może podejmować takie uchwały. 

Poinformowała, że jeśli Radni na dzisiejszych obradach zdecydują, że podjęte 

uchwały utrzymują w mocy, to Państwo Sutkowscy będą mogli odwołać się do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Jeżeli natomiast Radni uchylą w/w 

uchwały, wówczas postępowanie zostanie zawieszone  do czasu podjęcia 

uchwały  w sprawie zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych. Postępowanie takie wydłuży w czasie załatwienie sprawy - 

stwierdziła Pani Z-ca Burmistrza. 

 

 Pan Piotr Gójski - zaproponował, aby  w sprawie tej wypowiedziała się 

p. Iwona Sutkowska obecna na obradach. 

 

 Pani  Iwona Sutkowska - poinformowała, że według  opinii prawników, 

z którymi się kontaktowała wynika, że wszystkie gminy w Polsce miały 

obowiązek podjęcia uchwały  regulujące zasady przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego we własność. Jeśli uchwała taka nie została podjęta , 

Rada nie powinna  podejmować indywidualnych uchwał w stosunku do 

przekształcenia , a sytuacja taka wystąpiła  w ich  przypadku. Stwierdziła  także, 

że podjęte uchwały są dla nich bardzo krzywdzące i społecznie niesprawiedliwe. 

W podjętych uchwałach nie otrzymali  nawet bonifikaty, która przysługuje im z 

mocy ustawy, która gwarantuje minimum 50% bonifikaty. Podkreśliła, że ona i 

jej rodzina nie chce  walczyć z Gminą, ponieważ żyją i mieszkają na terenie tej 

gminy i nie chcą, żeby powstawały jakieś konflikty. Podkreśliła, że dotychczas 

współpraca z Gminą układała się bardzo dobrze. 

Następnie zwróciła się do radnych , aby wzięli pod rozwagę jej wniosek i każdy 

radny   przeanalizował  powyższą sprawę. Podała, że majątek w Sinołęce nabyli 

za ogromne kredyty. Wszyscy widzą  jak gospodarstwo zostało  odbudowane, a 

zakupione było w stanie fatalnym. Wielu mieszkańców Sinołęki i nie tylko  

uzyskało zatrudnienie w ich gospodarstwie. Podała, że jeśli Rada zdecyduje 

nadal, że nie udzieli żadnej bonifikaty, wówczas będą musieli zapłacić ok. 2 mln 

zł . Podkreśliła, że jest  to dla niej bardzo duża kwota. Poinformowała, że za 

zakupiony majątek z kredytów zapłacili 6,5 mln zł.  Pani Iwona Sutkowaka 

ponownie  stwierdziła, że ona i jej rodzina czują się bardzo skrzywdzeni decyzją 

Rady i uznają je za niesprawiedliwe. 

Ponadto podała że działalność  sadownicza nie przynosi zysku gospodarstwu. 

Dlatego  obecnie zakładają szkółki drzew i krzewów, ponieważ w działalności 
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tej mają doświadczenie. Ponownie prosiła, o rozważenie, czy można  i czy 

należy udzielić gospodarstwu w Sinołęce bonifikaty. Podkreśliła również, że 

Rada  nie udzieliła bonifikaty w wysokości, która przysługuje ustawowo. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała uchylenie podjętych  

uchwał w sprawie odmowy udzielenia bonifikaty i  zastosowania innej stopy 

procentowej  z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania we własność.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła, że  jeśli jakieś uprawnienia 

gwarantuje ustawa, to Rada Miejska nie  ustosunkowuje się już w tej sprawie. 

Ustawowa bonifikata zapewne uwzględniona byłaby w decyzji o 

przekształceniu prawa wieczystego użytkowania we własność. Natomiast Rada 

w uchwale może zwiększyć wysokość bonifikaty. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że ze względu na to, iż pojawiło się wiele 

niejasności w powyższej sprawie między innymi , co do jednoznaczności  opinii 

radcy prawnego, czy braku regulaminu , proponuje się  uchylenie  uchwał. 

Następnie, po  opracowaniu i uchwaleniu regulaminu ,  wnioski Państwa 

Sutkowskich rozpatrzone zostaną ponownie. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, w jakim czasie przygotowany zostanie 

regulamin i była zdanie, żeby nie odkładać w czasie rozpatrzenia wniosków.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że regulamin przygotowany zostanie na następne 

obrady Rady Miejskiej. 

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, iż częściowo podpisuje się  pod 

wypowiedzią p. Sutkowskiej i z tym, że dochodzi swoich praw. Co do wniosku 

o udzielenie bonifikaty podał, że p. Sutkowscy z góry określili we wniosku 

wysokość żądanej bonifikaty. Natomiast jego zdaniem wniosek powinien 

zawierać  widełki  wnioskowanej  bonifikaty. Zapis  o udzieleniu konkretnej 

wysokości bonifikaty ograniczał Radę w podjęciu decyzji. 

 

 Pani Iwona Sutkowska - wyjaśniła,  że ona i jej rodzina nie są 

prawnikami . Wnioski o udzielenia bonifikaty i  zastosowanie innej stopy 

procentowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność 

napisali im prawnicy.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIX/ 149/2013 w 

sprawie  uchylenia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 

zastosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu 

przekształcenia użytkowania wieczystego  w prawo własności - treść uchwały w 

załączeniu. 
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Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XIX/150/2013 w 

sprawie  uchylenia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że przesłany radnym projekt  uchwały w sprawie 

nadania nazwy rondu zawiera propozycję nazwy ronda "im. Żołnierzy 

Wyklętych" i "im. Ks. Brzóski". Propozycja ta wynika ze złożonych wniosków. 

Następnie poinformował, że w dniu 9 października br. do Urzędu Miejskiego i 

Rady Miejskiej  w Kałuszynie  wpłynął  wniosek Komitetu Honorowego 

Obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych. Gminy Kałuszyn w sprawie nadania 

rondu znajdującym się na drodze krajowej nr 2  w miejscowości Ryczołek 

nazwy" Rondo im. Żołnierzy Wyklętych". W wykonaniu przepisów uchwały Nr 

XXXI/211/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 roku w 

sprawie  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Kałuszyn  , zarządził przeprowadzenie  w przedmiotowej sprawie 

konsultacji z mieszkańcami. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w 20 wsiach podczas zebrań wiejskich, w 

terminie od 14 listopada do 20 grudnia 2012 r.  

Następnie w dniu 15 lutego br. do Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej wpłynął 

wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie nadania  w/w rondu nazwy "Rondo 

im. Ks. Stanisława Brzóski". W związku z tym zarządził  przeprowadzenie 

konsultacji z mieszkańcami w przedmiotowej sprawie. Konsultacje prowadzone 

były  w terminie od 15 lutego  do 25 lutego br. poprzez sondaż zamieszczony na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

Pan Burmistrz poinformował także, że  zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w 

sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów. 

Poinformował ponadto,  że  w trakcie sondażu internetowego 65,6% 

wypowiedziało się za  nadaniem nazwy rondu im. Ks. Stanisława Brzóski,  

33,2% było  przeciw, 1,2 % nie miało zdania. Udział w sądzie internetowej 

wzięło 295 osób. 

 

 Pan Paweł  Goźliński - Sołtys wsi  Kazimierzów , jeden z 

wnioskodawców  wniosku o nadania nazwy rondu w Ryczołku im. Żołnierzy 

Wyklętych podał, że na dzisiejsze obrady przybył wraz z jednym z Żołnierzy 

Wyklętych p. Mieczysławem Mórawskim. Poinformował, że jest synem  

żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. Jego ojciec pochowany jest na  
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miejscowym cmentarzu.  Wraz z ojcem  uczestniczył w spotkaniach  członków 

Narodowych Sił Zbrojnych i obiecał wówczas, że będzie  czynił starania, o 

upamiętnienie tych osób.  

Następnie podał, że wniosek w sprawie nadania nazwy rondu w Ryczołku im. 

Żołnierzy Wyklętych złożył w tutejszym Urzędzie w dniu  17 września 2012r. 

Wniosek podpisało  kilku radnych, radny powiatowy i wielu  innych znanych 

biznesmenów.  W sprawie tej odbyły się także konsultacje społeczne. 70%  osób 

biorących udział w konsultacji  podczas  zebrań wiejskich poparło wniosek. W 

związku z tym przeciwstawianie się tej rzeczywistości  jest dla niego śmieszne. 

Stwierdził, że zdaje sobie z tego sprawę, że PSL rządzi Kałuszynem i może  

rondo w Ryczołku  nazwać  kaczorem donaldem, czy myszką miki. Można też  

nadać nazwę Ks. Brzóski. Podkreślił , że przeciwstawianie się  tak szlachetnym 

bohaterom  jakimi  byli  Żołnierze Wyklęci jest  niepotrzebne.  Przypomniał, że 

Ksiądz Proboszcz także apelował do  sumienia radnych w podejmowaniu tej 

decyzji na niedzielnej Mszy Świętej.  Prosił o nie dzielenie społeczeństwa.  

Poinformował, że  w  wyborach  głosował na Pana Burmistrza. 

Następnie zwrócił się z apelem do  radnych i ich sumień w  głosowaniu  w 

sprawie nadania nazwy rondu w Ryczołku. 

 

 Pan Mieczysław Mórawski -  mieszkaniec wsi Patok - Żołnierz Wyklęty  

omówił akcję, w której uczestniczył wraz ze swoim bratem  we wsi Patok w 

walce  okupantem niemieckim. 

Przypomniał także , że w latach poprzednich występował z wnioskiem o nadanie 

nazwy ulicy   prowadzącej do wsi Patok imieniem jego brata, lecz wniosek jego 

nie został załatwiony pozytywnie. 

 

 Pan Paweł Goźliński -  prosił , o  wzięcie pod uwagę faktu, że w okolicy 

ronda w Ryczołku  aresztowany został Kierownik szkoły Bajszczak, który 

organizował  Szare Szeregi w tej okolicy. W okolicy tej zabity został także 

członek AK Tenderenda. Stwierdził również, że PSL jako działająca partia  

poniosła  duże  straty. Skrytobójczo mordowano działaczy PSL. Fakt ten radni 

powinni  wziąć pod uwagę.   Podał ponadto, że  o  rocznicy powstania 

styczniowego w rb. to on właśnie przypomniał. Poinformował, że  Ks. Brzóska 

jest związany z naszą miejscowością. Na Poczcie  działał kurier Ks. Brzóski.  

Podał, że  nie należy i nie działa w  żadnej  partii.   

Następnie  apelował do radnych o podjęcie mądrej decyzji. 

Zwrócił się także z prośbą o odczytanie pisma  Zarządu Głównego ZŻ NSZ  

które  skierowane zostało do Rady Miejskiej.  Poinformował, że pismo w tej 

sprawie złożyła także  OSP w Kałuszynie. 

 

 Pan Burmistrz -  wyjaśnił, że pismo  Zarządu Głównego , które 

skierowane zostało do niego i Pani Przewodniczącej Rady  odczytane zostanie 

po zakończeniu dyskusji. 
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 Pan Janusz Dmowski - podał, że jest jednym z czterech radnych, którzy 

podpisali wniosek  o nadanie nazwy rondu w Ryczołku im. Żołnierzy 

Wyklętych.  Wyjaśnił, że  ich podpisy były po to, żeby powyższy wniosek 

zamienić w projekt uchwały.  Przypomniał,  że projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy rondu wycofany został z porządku  ostatnich obrad Rady 

Miejskiej. 

Następnie zwrócił się z prośbą  do radnych , żeby się nie dzielili. Stwierdził, że 

każdy członek Komitetu Obywatelskiego  w sprawie nadania nazwy rondu w 

Ryczołku  "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych"  jest pełen uznania dla gen. Ks. 

Brzóski. Prosił , o nie szachowanie świętymi  i wielkimi nazwiskami  po to  , 

żeby  radni się podzielili. 

Ponownie zwrócił się o rozwagę i przemyślenie podejmowanej decyzji. 

 

 Pan Włodzimierz Roliński - mieszkaniec miasta Kałuszyn zapytał , 

których  Wyklętych reprezentuje  grupa wnioskodawców, czy tych porządnych 

ludzi i bohaterów jak p. Mórawski, czy tych co  w lasach mordowali żydów i 

ograbiali na wsi chłopów. Stwierdził, że należałoby   wyszczególnić , ponieważ 

byli jedni i drudzy.  

Zwracając się do p. Goźlińskiego  podał, że  wyliczył wszystkie zasługi swojej 

rodziny, lecz nie powiedział o tym, że  był stałym bywalcem Komitetu PZPR w 

Mińsku Maz.  Załatwiał swoje interesy u sekretarza Badurka. Stwierdził,  że w  

mieście Kałuszyn wiedzą wszyscy jak rodzina p. Goźlińskiego  importowała 

socjalizm.  Organizowała spółdzielnie młodzieżowe. W związku z tym obecnie 

p. Goźliński nie powinien  przypisywać sobie zasług. Podkreślił, że p. 

Goźlińskiego zna od dziecka i wie kim był. Obecnie natomiast zrobił się 

działaczem PIS-u i  dzieli Radę. Stwierdził ponadto, że najgorszym jest to , jak 

Rada się upolitycznia. Wie to, ponieważ w latach minionych był radnym.  

 

 Pan Zygmunt Mroczek - Sołtys wsi  Mroczki  podał, że Ksiądz na 

niedzielnej Mszy Św. powiedział, że niektórzy mieszkańcy mówią "Żołnierze 

Przeklęci" i stwierdził, że jeżeli  ci ludzie otrzymali  od Żołnierzy Wyklętych 

wiele zła i cierpienia , to tak będą mówić. Podał,  iż wie  z opowieści  ludzi 

starszych, ile doznali zła  od tych niby Żołnierzy Wyklętych.  Podkreślił  także , 

że nie wszyscy byli źli. Byli i tacy , co poświęcali własne życie  w walce o 

wolną Polskę.   Był zdania, że obecnie nie należy rozdrapywać zagojonych ran, 

żeby  ludzie ponownie nie wracali  do wspomnień z tamtych lat. Stwierdził, że 

jeśli temat nie jest jednoznaczny, to nie należy go poruszać.  

 

 Pan Janusz Dmowski - prosił, o pozwolenie odczytania listu  Zarządu 

Głownego ZŻ NSZ , który jego zdaniem będzie odpowiedzią  na  powyższe 

wypowiedzi. 

Następnie odczytał list - treść w załączeniu. 
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 Pan Paweł Goźliński - poinformował, iż cztery dni temu na Łączce 

Mokotowskiej przy Cmentarzu Powązkowskim została odkryta  mogiła 

Żołnierzy Wyklętych i identyfikowano ciało.  

Stwierdził, iż nie rozumie dlaczego p. Roliński jest tak przeciwny nadaniu 

nazwy rondu im. Żołnierzy Wyklętych. Podał, że w mieście Kałuszyn cztery 

tysiące osób obserwowało sąd  doraźny. Wówczas pięć osób skazanych zostało  

na śmierć. Jednemu z nich p. Tenderedzie udało się wykupić.  Poinformował, że 

identyfikowane ciało na Powązkach , to ciało Stanisława Abramowskiego , 

który pośmiertnie zostanie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.  

 

 Pan Włodzimierz Roliński - stwierdził, że p. Goźliński jest za nadaniem 

nazwy im. Żołnierzy Wyklętych, bo jest zakłamany. Kiedyś służył komunistom. 

 

 Pan Pawel Goźliński -  stwierdził, że p. Roliński kłamie. Wyjaśnił, że 

nigdy nie był komunistą i  nigdy nie należał do PZPR.   

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka  stwierdził ,że w 

mieście Kałuszyn   jest pomnik Żołnierzy Wyklętych. Odbywają się coroczne 

uroczystości w dniu 1 marca.  W związku z tym, że jest  drugi wniosek w 

sprawie nadania nazwy rondu w Ryczołku, wnioskował  zakończenie dyskusji i 

poddanie pod głosowanie  obu wniosków. 

 

 Pani Władysława Mirosz - odczytała uzasadnienie do wniosku w 

sprawie nadania nazwy dla Ronda w miejscowości Ryczołek im. Ks. Brzóski - 

treść uzasadnienia i wniosek w załączeniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -  zwróciła się o przegłosowanie wniosku  

radnego p. Kaczmarczyka w sprawie zakończenia dyskusji. 

 

 Pani Władysława Mirosz - wyjaśniła,  że  zgłoszenie drugiego wniosku  

nie  miało na celu wprowadzenia  zamętu  wśród radnych.  Wpłynęły  dwa 

wnioski i należy je rozpatrzyć.  Nie można  mówić, że możemy  rondo nazwać 

nawet im. Kaczora Donalda. Była zdania, że wszyscy powinni oddać cześć i 

hołd wszystkim, którzy walczyli  o to, żebyśmy żyli w wolnej Polsce. Nie 

powinno tak być ,  żebyśmy się nawzajem obrażali i mówili, że drugi wniosek , 

to draństwo, tak jak było powiedziane na posiedzeniu komisji. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła, że jest takie powiedzenie, że nie 

zmienia się zasad w trakcie gry. Stwierdziła także, że nie byłoby na dzisiejszych 

obradach  tej  żenującej dyskusji , gdyby na poprzednich  obradach  rozpatrzony 

został  pierwszy wniosek w sprawie  nadania  nazwy  rondu w Ryczołku.  
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 Pan Arkadiusz Czyżewski - wyjaśnił, że  na dzisiejszych obradach 

przedkładany jest jeden projekt uchwały, w którym zawarte  są obie propozycje 

nazwy ronda w Ryczołku.  Wniosek , który uzyska większą ilość głosów, taki 

ujęty zostanie w projekcie uchwały i taki projekt poddany zostanie pod 

głosowanie. 

  

 Pan Marek Chrościcki -  proponował odstąpienie od nadawania nazwy 

rondu w Ryczołku . 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się  , o przegłosowanie  wniosku 

w sprawie nadania nazwy rondu w Ryczołku "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych". 

 

Za przyjęciem  wniosku  głosowało  4 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się ,  o przegłosowanie  wniosku 

w sprawie nadana  nazwy rondu w Ryczołku "Rondo im. Ks. Brzóski" 

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady  - odczytała część uchwały Nr 

XIX/151/2013  w sprawie  nadania nazwy rondu  i przerwała odczytywanie, 

ponieważ część radnych opuszczało salę obrad. 

 

W trakcie odczytywania projektu  uchwały sale obrad opuścili radni: p. Elzbieta 

Stryczyńska, p. Leszek Wąsowski, p. Marek Chrościcki, p. Janusz Dmowski, p. 

Waldemar Mroczek i p. Bogusław Michalczyk . Na Sali obrad  pozostało  7 

radnych. 

Następnie na salę obrad powrócili radni: p. Elzbieta Stryczyńska, p. Leszek 

Wąsowski i p. Bogusław Michalczyk i na sali obrad było 10 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - ponownie odczytała uchwałę nr 

XIX/151/2013 w sprawie nadania nazwy rondu  - treść uchwały w załączeniu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - podała, że Pani Przewodnicząca Rady nie  

zarządziła przerwy i w  momencie kiedy  uchwała miała być głosowana, nie 

było qworum  na sali obrad.  W związku z tym jej zdaniem  powstał błąd 

formalny i głosowanie nie powinno być przeprowadzone. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że Pani Przewodnicząca Rady nie mogła 

przeprowadzić głosowania  w momencie, kiedy niektórzy radni wychodzili z 

sali.  Podkreślił, że zachowanie  takie było niewłaściwe. Podkreślił, że  szacunek  

należy się obu nazwom.  Był zdania, że w głosowaniu nad nazwą ronda nie ma 
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przegranych  ani wygranych.  Jedna nazwa budzi kontrowersje, druga nie budzi 

żadnych.  

Następnie zwrócił się do Pana Sekretarza o  wyjaśnienie, czy wystąpiły błędy 

formalne. 

 

 Pan  Sekretarz - wyjaśnił, że był jeden projekt uchwały przesłany 

radnym, który zawierał dwa wnioski.  Wcześniejsze głosowanie dotyczyło 

wyboru wniosku, który zostanie ujęty w  uchwale.  W wyniku głosowania   

wybrano nazwę im. Ks. Brzóski. Wówczas należało przegłosować całą uchwałę  

z wybraną nazwą. W czasie kiedy Pani Przewodnicząca odczytywała uchwałę,  

powstało zamieszanie , a na   sali obrad pozostało  mniej niż 8 radnych. W 

związku z tym Pani Przewodnicząca przerwała odczytywanie uchwały. Po 

powrocie na salę obrad radnych, Pani Przewodnicząca ponownie odczytała 

uchwałę.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się  o przeglosowanie wcześniej 

odczytanej uchwały w sprawie nadania nazwy rondu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 9 glosami, przy 1 wstrzymującym się. 

 

 Pan Burmistrz - przypomniał, że na posiedzeniach komisji omawiana 

była sprawa wzniesienia  pomnika  w mieście Kaluszyn. Jednak  dla informacji 

Pastwa Sołtysów obecnych na obradach  poinformował, że wystąpił do Rady 

Miejskiej z  projektem uchwały w sprawie wzniesienia  pomnika  o następującej 

treści " postanawia się  wznieść  w Kałuszynie , przy ul. Warszawskiej na 

działce o numerze ewidencyjnym 4121 pomnik upamiętniający Polskich 

Ułanów walczących podczas II Wojny Światowej".  

Następnie wyjaśnił, że  otrzymał pismo od p.  Jana Żylińskiego  zamieszkałego 

w Londynie z zarzutami, że podczas  corocznych obchodów rocznicy walk pod 

Kałuszynem dnia 12 września  1939 r.  nie podkreśla się zasług  jazdy konnej w 

tej bitwie.  W związku z tym udzielił odpowiedzi p. Janowi Żylińskiemu. 

Następnie w/w nawiązał z nim kontakt  i  wystąpił z inicjatywą  uhonorowania 

polskich ułanów, poprzez wzniesienie pomnika w Kałuszynie  i zobowiązał się 

pokryć w całości  koszt  jego budowy. 

Pan Burmistrz wyjaśnił , że p. Jan Żyliński jest synem  porucznika Andrzeja 

Żylińskiego, który dowodził szarżą 11 Pułku Ułanów, podczas bitwy o 

Kałuszyn, która miała miejsce w dniu 12 września 1939 roku. 

Poinformował także, że projekt pomnika przedstawiany na dzisiejszych 

obradach  tj. ułan na koniu z szablą w ręku  na postumencie ,po  wielu 

uzgodnieniach jest wersja ostateczną.  Sprawa napisu na pomniku pozostaje do 

uzgodnienia.  
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Pan Burmistrz podkreślił, że gmina nie partycypuje w kosztach budowy w/w 

pomnika.  Odsłoniecie pomnika planowane jest w dniu 12 września 2014 roku  

tj. w 75 rocznicę bitwy pod Kałuszynem. 

 

 Pani Przewodnicząca  Rady -  odczytała uchwałę Nr XIX/152/2013 w 

sprawie wzniesienia pomnika - treść uchwały w załączeniu. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych,  1 wstrzymał się od głosowania. 

 

Uchwała przyjęta została 9 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

Ad.pkt  9. 

 Protokół  Nr XVIII/2012 z  poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu. 

Za przyjęciem protokółu głosowało 9 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania. 

Protokół został przyjęty 9 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - wyjaśniła, że wstrzymała się od głosowania nad 

przyjęciem protokółu, ponieważ nie była obecna na poprzednich obradach  Rady 

Miejskiej. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pani Elżbieta Gójska -  podała, że już wcześniej na posiedzeniach 

komisji i obradach Rady Miejskiej  zgłaszane były   propozycje , aby wręczenie 

stypendiów dla dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjum odbywało się w szkole 

np. podczas apelu, a następnie  na obrady  radni powróciliby  do sali Urzędu 

Miejskiego.  Wręczenie stypendiów w szkole przed wszystkimi uczniami  

byłoby motywujące dla pozostałych uczniów. Lepsze byłyby także warunki 

lokalowe do wręczenia stypendium. 

 

 Pan Burmistrz - zapewnił, że jeśli radni akceptują  propozycję radnej p. 

Elżbiety Gójskiej , to on  bardzo chętnie wyraża zgodę   na jej przyjęcie i 

podziękował, za zgłoszenie tego pomysłu. 

Następnie  zwracając się do sołtysów obecnych na obradach Pan Burmistrz 

zwrócił się z prośbą, aby rozplakatowali w swoich miejscowościach plakaty, 

które otrzymali  w dniu dzisiejszym , informujące o obchodach Dnia Żołnierzy 

Wyklętych.  

 

Ad.pkt 11. 

 Pani Przewodnicząca Rady - zamknęła XIX obrady Rady Miejskiej w 

Kałuszynie. 
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Na tym o godz. 16,15 obrady zakończono. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

 

Ewa Wanda Standziak 
Protokółówała: 

D.Rosołowska 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 


