
Protokół Nr XXX/10 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu  11 maja 2010 roku 

w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 14,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności 13 radnych  na ogólny stan Rady 15 

osób. 

Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Jarosław Broniarek i radna p. 

Władysława Zofia Mirosz. 

Ponadto w obradach udział wziął 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. 

 Następnie Pan Przewodniczący zaproponował następujący porządek 

obrad z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1. tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.  

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Uchylenia uchwały Nr XXVIII/182/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 

15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

 Uchylenia uchwały Nr XXVIII/183/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 

15 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Zmian w budżecie  gminy na 2010 r. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 13 

radnych. 

 

Ad.pkt 3.  

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

 Pan Marian Soszyński - burmistrz  podał, że wystąpił z wnioskiem do 

Pana Przewodniczącego Rady  o zwołanie pozaplanowej sesji  między innymi z 
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okazji Dnia Bibliotekarza , dlatego dzisiejsze obrady odbywają się w bibliotece 

oraz  z potrzeby podjęcia uchwał.  

Po obradach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych Rady Miejskiej  na temat działalności biblioteki w roku 

bieżącym. 

Następnie Pan Burmistrz  podał, że  na dzisiejszych obradach przedstawi trzy 

projekty uchwał. Projekty te są ze sobą związane. 

Pierwsza proponowana uchwała dotyczy uchylenia uchwały podjętej na 

obradach w dniu 15 maja br.  w sprawie  zmian w budżecie gminy  na 2010 r. 

Druga proponowana  uchwała dotyczy uchylenia  uchwały również podjętej na 

obradach w dniu 15 maja br. w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

z WFOŚiGW. Trzecia proponowana uchwała na dzisiejszych obradach to 

uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.  

Pan Burmistrz wyjaśnił, że  po  analizie budżetu oraz konsultacji z Regionalną 

Izbą Obrachunkową  po przekazaniu  podjętej uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2010 r. i uchwały w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej 

pożyczki  okazało się , że posiadamy  budżet  nadwyżkowy i zaciąganie 

pożyczki nie jest celowe. W obecnej sytuacji finansowej inwestycje realizowane 

będą za środki własne. Jeśli będzie taka potrzeba wniosek o zaciągniecie 

pożyczki złożony zostanie w okresie jesieni. Zależeć to będzie od rozstrzygnięć 

przetargów na realizacje inwestycji. 

Pan Burmistrz poinformował, że na  realizację  ulicy Wojska Polskiego i 

Barlickiego w budżecie zabezpieczona  jest kwota 805 tys. zł. Na ogłoszony 

przetarg wpłynęło 7 ofert. Oferta najwyższa na kwotę 663 tys., a najniższa na 

kwotę 466 tys. zł. W związku z tym posiadamy ok. 300 tys. wolnych środków. 

Ogłaszane będą następne przetargi.  

W związku z tym na dzisiejszych obradach proponuję podjęcie uchwały 

dotyczącej rezygnacji z zaciągania pożyczki. Podjecie tej uchwały  powoduje , 

że należy uchylić także uchwałę  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

podjętej w dniu 15 kwietnia br.  i podjęcie nowej uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2010 r. wprowadzając kwotę 900 tys. zł na budowę zbiornika 

retencyjno-rekreacyjnego nie jako pożyczka, a środki własne. 

 

 Pani Maria  Bugno -Skarbnik Miejski w uzupełnieniu wypowiedzi Pana 

Burmistrza podała, że proponowana uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2010 r. jest następstwem  uchylenia proponowanych uchwał.  W 

poprzedniej uchwale zmniejszone zostały dochody o 600 tys. zł zastępując je 

pożyczką. Obecnie uchylając wcześniej podjęta uchwałę wracamy  do stanu 

poprzedniego. W uchwale z 15 kwietnia  dokonano także przeniesień pomiędzy 

wydatkami  zdejmując 600 tys. zł ze zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 

rozdysponowując je na budowę  wodociągu w ul. Wojska Pol. i Barlickiego 50 

tys. zł, 5 tys. na remont budynku po byłej aptece i 545 tys. na budowę chodnika 

w ul. Wojska Pol. i Barlickiego. Uchylając  wcześniej podjętą uchwałę  w 
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sprawie zmian w budżecie, obecnie wprowadzamy ponownie  poprzednie 

pozycje bez pożyczki. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie otrzymanej 

dotacji celowej w wysokości 108.788,45 zł na realizację programu systemowego 

realizowanego przez OPS. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 

obowiązującej od roku bieżącego proponuje się dokonanie  przeklasyfikowania 

odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez naszą gminę. Dotychczas  

był to § 807 obecnie jest to § 811. 

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2010 r. omawiając kolejno proponowane zmiany w poszczególnych działach 

rozdziałach i § . 

 

 Pan Burmistrz -  wyjaśnił, że mimo, że przetarg na ul. Wojska Pol. i 

Barlickiego wypadł poniżej zabezpieczonej kwoty, to nie proponuje 

zmniejszenia środków na to zadanie, ponieważ  najprawdopodobniej wystąpi 

potrzeba  rozszerzenia zadania. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania, pozostałe 

środki przeznaczone zostaną na inne zadania.    

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady odczytał uchwałę  

Nr XXX/195/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/182/10 Rady 

Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie  zmian w budżecie  

gminy na 2010 r. - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została  jednogłośnie, przy obecności 13 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr  XXX/196/10 w 

sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/183/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 

dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 13 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr XXX/197/10 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 13 radnych. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Burmistrz - poinformował, że  w dniu dzisiejszym odbył się przetarg 

na budowę  wodociągu w ul. Wojska pol. i Barlickiego. 

Następnie przedstawił firmy, które przystąpiły do przetargu i podał wysokość 

kwot złożonych ofert tj.: 

1."PLANETA" Sp. z o.o  - na kwotę brutto 574.024, 03 zł z Warszawy 
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2.Przędsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I" - na kwotę 

  663.401,80 zł z Kobyłki 

3.Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych  - na kwotę 624.737,23 zł z 

  Tłuszcza  

4.PPUH "STANPOL" Stanisław Sieradzki - na kwotę 574.902,06 zł z Tłuszcza 

5.BRUKER - Przedsiębiorstwo Drogowe s.c.- na kwotę  521.485, 71 zł z 

  Sulejówka 

6.PRRD "DROG-BUD" Zbigniew Krajewski - na kwotę 512.389,02 zł z Mińska 

   Maz. 

7. Zakład Usług Transportowo-Handlowych, Roboty Ziemne, Wodociągowo- 

    Kanalizacyjne, Budowlano-Drogowe - Stanisław Czerpiński - na kwotę 

    466.673,18 zł. z Mińska Maz. 

Podał , że  zostanie wyjaśnione, czy różnica  kwot jest dopuszczalna i zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Wybrana  została oferta najtańsza. Oferta jest kompletna i spełnia wszelkie 

wymogi. 

Pan Burmistrz poinformował także, że rozpoczęte zostały prace przy budowie 

wodociągu w ul. Kwiatowej. W następnej kolejności  realizowana będzie 

budowa wodociągu w ul. Wojska Pol. i Barlickiego. 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację, że  nasz wniosek o środki na 

kanalizację przekazany został do realizacji i obecnie oczekujemy na podpisanie 

umowy. 

Następnie zaprosił na wyjazd integracyjny w dniu 29 maja br. do Serpelic. Koszt 

ok. 30 zł od osoby. 

Ponadto Pan Burmistrz podał, że w roku bieżącym przypada 20 rocznica 

istnienia samorządu. Z tej okazji proponuje  zorganizowanie spotkania w dniu 

11 czerwca br. o godz. 17,oo z udziałem radnych, sołtysów, pracowników 

Urzędu  i sponsorów. Prosił o zgłaszanie  osób, które należałoby wyróżnić  z tej 

okazji. 

 

Ad.pkt  

 Pan Janusz Kazimierz Pełka -  Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Kałuszynie zamknął XXX obrady. 

 

Na tym o godz. 16,oo obrady zakończono. 

 

 

 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska  
 


