
Protokół Nr XXII/09 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 24 czerwca 2009 

roku  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 14,00. 
Obecni według złączonej listy obecności - 10 radnych na ogólny stan Rady 15 
osób. 
Nieobecni usprawiedliwieni: radny p. Jarosław Broniarek, radny p. Waldemar 
Janusz Mroczek, radna p. Hanna Poławska, radna p. Ewa Standziak i radna p. 
Henryka Genowefa  Śledziewska. 
W obradach uczestniczyli takŜe p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 
Sęktas - Sekretarz Miejski i p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski. 
Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik - dyrektor szkoły 
podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz - dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - dyrektor Przedszkola 
Publicznego w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi wsi Abramy, Chrościce, Garczyn Mały, 
Gołebiówka, Leonów, Marianka, Milew, Mroczki, Piotrowina, Przytoka, 
Szembory, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska i  śebrówka. 
 
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 Rady zaproponował wprowadzenie do 
porządku obrad w  punkcie 6. Podjęcie uchwał , jako trzeci podpunkt "podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie 
z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego gminy Kałuszyn na lata 2008-2013 
 
Propozycja wprowadzenia w/w punktu do porządku obrad przyjęta została 
jednogłośnie, przy obecności  10 radnych. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - przedstawił proponowany porządek obrad 
z uwzględnieniem przyjętej zmiany i zrealizowanego juŜ punktu tj.: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Interpelacje. 
4. Informacja o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz  
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  realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
5. Ocena stanu technicznego , eksploatacji i konserwacji urządzeń  
    kanalizacyjnych i wodociągowych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
• Zmian w budŜecie gminy na 2009 r. 
• Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych gminy w 2009 roku 
• W sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 

dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego gminy Kałuszyn na lata  2008-2013 

• PrzedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 

• WyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki 

• Szczegółowych  zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, , którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela 

• Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli realizujących obowiązki o róŜnym wymiarze pensum 

• Zmiany  uchwały  Nr XXI/140/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 
kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania środków 
finansowych  na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola 
prowadzonych przez Gminę Kałuszyn 

• Zmiany uchwały Nr XXI/137/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 
kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy 
Kałuszyn 

• Zmiany uchwały Nr XIX/123/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 
grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Zimnowoda w latach 2008-2015. 

7. Przyjęcie protokółu Nr XXI/09 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 10 
radnych.  
 
Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie  zgłoszono. 
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Ad.pkt 4. 
 Pan Marian Soszyński - burmistrz przedstawił informacje z działalności 
w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść 
informacji w załączeniu. 
 
Radni  przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag. 
 
Ad.pkt 5. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - podał, Ŝe  wszyscy radni otrzymali na 
piśmie materiały na temat  oceny stanu technicznego, eksploatacji i konserwacji 
urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. W związku z tym proponował 
przejście do dyskusji na powyŜszy temat. Podał, Ŝe w obradach uczestniczy p. 
Dariusz Winnik dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, który  
udzieli odpowiedzi na zgłoszone pytania. 
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka i jednocześnie 
pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie zapytał, czy 
wodociąg we wsi Sinołęka  został ostatecznie odebrany, a jeśli nie to kiedy 
nastąpi jego odbiór i kiedy usunięte zostaną  stwierdzone usterki oraz kto jest 
odpowiedzialny  za powyŜsze sprawy. 
 
 Pan Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Kałuszynie podał, Ŝe trudno jest jemu oceniać wykonanie wodociągu we wsi 
Sinołęka.   Zapewnił, Ŝe konserwacja wodociągu odbywają się  na bieŜąco. 
Podał takŜe , Ŝe nie wie kiedy był  przegląd końcowy wybudowanego 
wodociągu. Awaria zasuwy, która miała miejsce w ostatnim czasie, po 
interwencji  Pana Burmistrza i jego   została usunięta przez wykonawcę.  
Wykonawca  wodociągu miał  wymienić uszkodzoną zasuwę w wodociągu we 
wsi Piotrowina przy posesji sołtysa. Z informacji jakie posiadam, usterki tej 
dotychczas nie usunięto. W związku z tym będziemy interweniować do 
wykonawcy o naprawę tej usterki zapewnił Pan Dyrektor ZGK. 
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk - podał, Ŝe  podczas  przeglądu wodociągu 
przed upływem terminu gwarancji stwierdzono ok. 20 usterek. Dotychczas 
usunięto tylko 2 usterki. 
Pan Kaczmarczyk stwierdził, Ŝe jako pracownik ZGK moŜe naprawić 
stwierdzone usterki i zapytał, kto poniesie koszty naprawy. Stwierdził, Ŝe  
stwierdzonych usterek nie powinno usuwać się na koszt  gminy czy za środki z 
budŜetu ZGK.  Jego zdaniem koszty za te prace powinien pokryć wykonawca 
wodociągu. Zapewnił, Ŝe będzie się domagał, Ŝeby usterki usunięte zostały  na 
koszt p. Packa - wykonawcy wodociągu. 
Podkreślił, Ŝe ZGK ma kłopoty finansowe i zapytał, czy w takiej sytuacji ZGK 
ma  usuwać awarie i usterki w  wodociągu, które w ramach gwarancji usunięte 
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powinny być juŜ rok temu. Mieszkańcy wsi, w których wodociąg budowała 
firma p. Packa denerwują się i ciągle do niego zgłaszają  awarie oraz usterki. 
Podał, Ŝe obecnie  będzie odsyłał interweniujących  mieszkańców  do Pana 
Burmistrza  lub do Pana Dyrektora ZGK . 
Pan Ryszard Kaczmarczyk  proponował przeanalizowanie usterek zapisanych w  
protokole i sprawdzenie w terenie, które z nich zostały usunięte, a które nie.  
 
 Pan Dariusz Winnik - nie zgodził się z wypowiedzią p. Ryszarda 
Kaczmarczyka, Ŝe   zgłoszonych było ok. 20 usterek w wodociągu budowanego 
przez firme p. Packa. Z tego co pamięta  to w wodociągu we wsi Groszki  
zgłoszonych było 4 usterki , we wsi Piotrowina 2 usterki. Stwierdził, Ŝe łącznie 
było ok. 10 usterek. Zapewnił, Ŝe  sprawdzi w protokole ilość zapisanych 
usterek. 
 
 Pan Marian Soszyński - burmistrz ustosunkowując się do wypowiedzi  
radnego p. Ryszarda Kaczmarczyka podał, Ŝe był odbiór wodociągu 
budowanego przez firmę p. Packa we wsi Sinołęka, Piotrowina i Groszki przed 
dokonaniem zapłaty. Przy odbiorze wodociąg został przekazany do eksploatacji 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe wykonawca w/w wodociągu nie był najlepszym 
wykonawcą.  W okresie gwarancyjnym dokonywane były przeglądy wodociągu, 
w których brał udział takŜe p. Kaczmarczyk i jako pracownik ZGK był 
obowiązany do nadzorowania i informowania dyrektora ZGK, które usterki 
zostały usunięte, a które nie. W związku z tym na obradach Rady Miejskiej  nie 
naleŜy zajmować czasu radnym na takie informacje. 
Podał, Ŝe z tego co pamięta główny problem usterek polegał na nie 
prawidłowym funkcjonowaniu zasuw. 
Pan Burmistrz przypomniał, Ŝe informował, Ŝe jeśli są kłopoty z 
wyegzekwowaniem usunięcia usterek, to naleŜy usunąć je we własnym zakresie, 
a kosztami obciąŜyć wykonawcę, a jeśli nie zwróci kosztów, to  wówczas naleŜy 
wystąpić do sądu. Stwierdził, Ŝe jest to jedyne rozwiązanie powyŜszego 
problemu. 
Pan Burmistrz ponownie podkreślił, Ŝe p. Pacek nie był najlepszym wykonawcą.  
Ponadto zwrócił się z prośbą o usuwanie usterek bez względu na to, czy ZGK 
jest w trudnej sytuacji finansowej, czy nie i wystąpienie o  zwrot poniesionych 
kosztów , poniewaŜ mieszkańcy nie mogą  cierpieć z tego powodu. 
Następnie Pan Burmistrz  stwierdził, Ŝe  naleŜy szerzej rozpatrzyć sprawę 
funkcjonowania wodociągów. Wodociągi tak jak kaŜda inna materia  z biegiem 
czasu ulegają zniszczeniu podczas eksploatacji. W związku z tym urządzenia te 
wymagają stałej konserwacji i napraw.  Są teŜ odcinki sieci wodociągowej 
wykonane wiele lat temu, wykonane  z rur azbestowych i o róŜnym przekroju. 
Te odcinki sieci wodociągowej  naleŜy wymienić.  NaleŜy takŜe dokonać  oceny 
sprawności odwiertów ujęć wody dla miasta Kałuszyn.  
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Kolejną sprawą jest  sprawa funkcjonowania stacji uzdatniania wody w 
Garczynie, którą w najbliŜszych latach naleŜy zmodernizować. Stacja ta jest 
duŜą stacją , energochłonną, a jej wydajność przerasta znacznie potrzeby tego 
rejonu. Powoduje to czasami dopływ "rdzawej wody" do odbiorów. Sytuacji tej  
nie wyeliminuje się do czasu przebudowy stacji. 
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe są rzeczy, które nie wymagają nakładów  
inwestycyjnych, a wykonanie ich wymaga tylko nakładu pracy konserwatorów  
tj. pomalowanie hydrantów, podniesienie  tabliczek. Są teŜ  zadania , na które 
ZGK nie stać finansowo. 
Proponował, aby  wykonać inwentaryzację  istniejącej urządzeń i opracować  
program z określeniem, co naleŜy wykonać w poszczególnych latach. 
Następnie Pan Burmistrz nawiązał do informacji przesłanej radnym, w której 
zawarte jest stwierdzenie, Ŝe występuje duŜo awarii i podał, Ŝe  wszystkie 
awarie powinny być  ewidencjonowane z określeniem  miejsca  awarii, typu 
oraz kosztach jej usunięcia.  
Podał takŜe, Ŝe na dzisiejszych obradach nie proponuje się podwyŜki  taryf  m3 
wody i ścieków. Ceny te są na obecnym poziomie od trzech lat mimo, Ŝe koszty 
energii elektrycznej wzrosły o 9 tys. zł. W związku z tym  działania w kierunku 
oszczędności  wody muszą być wykonywane tj. szczelność hydrantów , 
szczelność sieci. 
W sprawie kanalizacji Pan Burmistrz podał, Ŝe  inwestycje te są realizowane. W 
zasadzie  w tej dziedzinie  zmienić nic się nie da. MoŜna tylko przeanalizować 
moŜliwość  energooszczędności. KaŜdy kilometr  sieci kanalizacyjnej i 
zwiększona ilość  przyłączy wpływa na zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków. 
 
 Pani Sabina Broniarek - sołtys wsi Przytoka  podała, Ŝe mieszkańcy 
zgłaszają, Ŝe hydranty są w złym stanie technicznym i są niesprawne. 
 
 Pan Dariusz Winnik - wyjaśnił, Ŝe ZGK posiada rozeznanie o 
uszkodzonych hydrantach, poniewaŜ w okresie wiosny  wszystkie uszkodzone 
hydranty zostały spisane i w najbliŜszym czasie zostaną wymienione. 
 
Więcej osób nie zabierało głosu na powyŜszy temat. 
 
Pan Przewodniczący Rady zarządził  10 min. przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Ad.pkt 6. 
 Pani Maria Bugno -  Skarbnik Miejski przedstawiła uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok  omawiając 
kolejno proponowane zmiany ze szczególnym uwzględnieniem autopoprawek  
w stosunku do projektu uchwały przesłanej radnym. 
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Poinformowała, Ŝe w związku z planowanymi zmianami w budŜecie  zwiększa 
się deficyt budŜetowy o kwotę 747 tys. zł .  Planowany deficyt w kwocie 
3.633.021 z l wzrośnie do kwoty 4.380.021 zł.  Proponuje się pokrycie deficytu  
środkami pochodzącymi z kredytu  komercyjnego oraz poŜyczki z WFOŚiGW 
w kwocie  2.116.000 zł.  
Następnie szczegółowo omówiła proponowane zmiany w załączniku 
inwestycyjnym  do budŜetu gminy na rok 2009, które wynikają z 
proponowanych zmian w budŜecie.  
 
 Pan Marian Soszyński - w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik 
podał, Ŝe w stosunku do planu inwestycyjnego na rok 2009  uchwalonego w 
miesiącu grudniu 2008 roku  ujęte  wartości, czy  zapisy w zasadzie się nie 
zmieniły. Zmieniły się  raczej w kierunku oszczędności, po przeprowadzonych 
przetargach.  Zmieniła się natomiast  pozycja w zapisie. W planie ujęta była 
dotacja ze środków unii  europejskiej , obecnie proponuje się zmianę na kredyt, 
poniewaŜ  oddanie do uŜytku min.  rozbudowy szkoły  planowane jest na 
miesiąc wrzesień.  W związku z tym wykonawcy trzeba będzie dokonać zapłaty 
za wykonane prace. Natomiast nabór wniosków o środki na tę inwestycję 
ogłoszony został pod koniec miesiąca maja br., a rozpatrzenie wniosku moŜe 
nastąpić pod koniec roku lub w roku przyszłym.  
Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe proponowane kredyty są z przeznaczeniem na 
zapłatę  za zrealizowane inwestycje, Ŝeby nie wstrzymywać zapłaty w 
oczekiwaniu na pozyskanie środków z unii europejskiej  i nie naraŜać się na 
zapłatę odsetek. 
Stwierdził takŜe, Ŝe niektóre inwestycje  takie jak np. rozbudowa szkoły muszą 
być realizowane bez względu na to, czy pozyskamy środki z funduszy unijnych, 
czy nie. 
Jeśli otrzymamy środki z funduszy unijnych wówczas zdecydujemy, czy 
spłacamy zaciągnięty kredy, czy  realizujemy nowe inwestycje.  
Podał, Ŝe zmiany kwotowe  w zapisach budŜetu wynikają tylko z zakupów i 
dodatkowych robót związanych z rozbudową szkoły.  
Następnie Pan Burmistrz   przypomniał zabezpieczone kwoty  na poszczególne 
inwestycje ujęte w budŜecie gminy  i kwoty wynikające z przeprowadzonych 
przetargów na realizację tych inwestycji.  
Ponadto Pan Burmistrz poinformował, Ŝe Policja wystąpiła z wnioskiem   o 
dofinansowanie do zakupu samochodu dla  policji. Wyjaśnił, Ŝe problem ten  
podaje tylko  informacyjnie i nie występuje do Rady z  powyŜszym wnioskiem. 
Stwierdził, Ŝe  zobaczy jak będzie  funkcjonował Posterunek Policji po 
zwiększonej obsadzie i  czy  obecny samochód  wykorzystywany będzie takŜe 
na teren innych  gmin.  Wówczas problem udzielenia dofinansowania  
przedyskutowany zostanie na posiedzeniach komisji.  
Pan Burmistrz przypomniał, Ŝe co roku Rada  przydziela środki na nagrody dla 
policjantów zatrudnionych w posterunku policji w Kałuszynie  z okazji Dnia 
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Policji. W roku ubiegłym przekazaliśmy środki w wysokości 300 zł  na jedną 
osobę i byliśmy tą gminą , która udzieliła najniŜszą kwotę. Na rok bieŜący  Pan 
Burmistrz zaproponował kwotę w wysokości 500 zł na osobę i podkreślił, Ŝe nie 
będzie to wygórowana kwota w porównaniu do innych gmin. 
Pan  Burmistrz podał takŜe, Ŝe realizowany jest przez okres 3 lat  konkurs 
ekologiczny "Śladem łosia".  W ramach tego konkursu Pan Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie planuje zakup kolejnej tablicy interaktywnej. Mamy 
dofinansowanie do tego zakupu w wysokości 50%.  W związku z tym proponuje 
się przeniesienie środków na ten cel z wydatków bieŜących na inwestycje.  
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk - podał, Ŝe w planowanych inwestycjach na 
lata 2009-2011 planowane jest zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda i 
prosił o wyjaśnienie  planowanych kwot na te inwestycję.  
 
 Pani Maria Bugno - wyjaśniając podała, Ŝe w pozycji 9  załącznika 
inwestycyjnego  do budŜetu  łącznie  planowana jest kwota  875 tys. zł.  Na rok 
bieŜący planuje się zrealizowanie zadania w kwocie 375 tys. zł  w tym  145 tys. 
środki własne i 230 tys. z funduszy unijnych. Ujęte 500 tys. zł na rok  2010 są to 
środki z myślą o kolejnym konkursie na odnowę wsi  wskazanej przez Radę 
Miejską.  
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk - wyraził zadowolenie, Ŝe w rb. wykonane 
zostanie  zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda  i wnioskował, aby na rok 
2010 zaplanować  zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka.  Poinformował, Ŝe  
OSP w Sinołęce posiada juŜ unormowany stan prawny  nieruchomości. Podał, 
Ŝe dach na budynku  remizy OSP przecieka i zapewnił, Ŝe wystąpi z wnioskiem 
o  wykonanie tych prac. 
 
 Pan Marian Soszyński - w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik 
podał, Ŝe  na rb. bieŜący na zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda 
zabezpieczona była kwota w wysokości 500 tys. zł.  W wyniku przetargu  
ustalona została kwota w wysokości 375 tys.  Natomiast kwota 500 tys. zł 
planowana na rok 2010 pozostała bez zmian. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe 
jest duŜe  zainteresowanie  poszczególnych wsi wykonaniem zagospodarowania, 
lecz która miejscowość  będzie  zagospodarowywana w następnej kolejności  
zdecyduje Rada. Wyjaśnił, Ŝe wszystkie zapisy , które są na lata następne są  po 
to, Ŝeby była moŜliwość ubiegania się o datację.  
Przypomniał takŜe, Ŝe  tak jak informował, zadania takie jak budowa 
kanalizacji, czy rozbudowa szkoły w Kałuszynie muszą być realizowane bez 
względu na to, czy otrzymamy środki z funduszy unijnych , czy nie. Natomiast  
rewitalizacja, czy odbudowa są to zadania, które realizowane będą tylko w 
przypadku otrzymania środków z funduszy europejskich. 



 8 

Następnie poinformował, Ŝe  opracowana jest juŜ koncepcja  zagospodarowania 
budynku po byłej aptece i zadanie to takŜe będzie zadaniem priorytetowym.  
Opracowana k0ncepcja omówiona zostanie na posiedzeniach komisji oraz z 
Radą Społeczną przy  Przychodni Zdrowia w Kałuszynie.  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał 
uchwałę Nr XXII/146/09 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 r. - treść 
uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych.  
 
 Pani Maria Bugno - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 
sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu podała, Ŝe  proponowana 
uchwała jest konsekwencją przyjętej uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy. W związku z rozstrzygniętymi przetargami i obniŜeniem wartości zadań  
inwestycyjnych , o których była mowa w w/w uchwale  proponuje się  ustalenie 
strony przychodów, które pokrywane będą kredytem, na finansowanie 
inwestycji wymienionych w załączniku do uchwały. Proponuje się zaciągnąć 
kredyt do wysokości 3.249.386 zł . 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał 
uchwałę Nr XXII/147/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy w 2009 roku - treść uchwały w 
załączeniu.  
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych. 
 
 Pan Marian Soszyński - przedstawił i omówił proponowane zmiany 
uchwały Nr XII/85/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie  z dnia 29 kwietnia 2008 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kałuszyn na 
lata 2008 - 2013. Podał, Ŝe proponowane zmiany dotyczą rozdziału 4 "Prognoza 
budŜetu " oraz  rozdziału 5 "Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy 
Kałuszyn  na lata 2007-2015.  
Poinformował takŜe, Ŝe proponowana zmiana w/w uchwały  wynika z potrzeby 
uzupełnienia wniosku o pozyskanie środków z funduszy unijnych na 
zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXII/148/09 w 
sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 
kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
gminy Kałuszyn na lata 2008-2013 - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności  10 radnych.    
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 Pan Marian Soszyński - podał, Ŝe  zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi mimo, Ŝe nie proponuje się  zmiany dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, 
Rada Miejska powinna  podjąć uchwałę przedłuŜającą  o jeden rok 
obowiązujące stawki. 
Pan Burmistrz poinformował takŜe, Ŝe w/w taryfy ustalane są corocznie na okres 
jednego roku i obowiązują od miesiąca lipca do 30 czerwca roku następnego. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXII/149/09 w 
sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - 
treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - Sekretarz Miejski podała, Ŝe sprawa utworzenia 
funduszu sołeckiego omawiana była na posiedzeniach wszystkich komisji  Rady 
oraz na naradzie sołtysów. 
Ustawa w powyŜszej sprawie weszła w Ŝycia w rb. Fundusz sołecki tworzony 
jest na  okres jednego roku budŜetowego. W rb. do 30 czerwca Rady Gmin 
powinny podjąć uchwały  o utworzeniu takiego funduszu w 2010 roku, bądź o 
nie tworzeniu. 
Następnie Pani Sekretarz  wymieniła cele, na jakie moŜe być przeznaczony 
fundusz sołecki oraz kolejne działania, po podjęciu uchwały o utworzeniu tego 
funduszu. Wyjaśniła, Ŝe fundusz tworzony jest w ramach  budŜetu gminy. 
Omówiła takŜe zasady naliczania wysokości funduszu sołeckiego i podkreśliła, 
Ŝe jego wysokość zaleŜy głównie od ilości mieszkańców danej wsi.  
Przedstawiła takŜe przykładowy wzór wyliczania wysokości funduszu. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXII/150/09 w 
sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki  - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze  w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 
ustawy - Karta Nauczyciela wynika ze zmiany przepisów prawnych w tym 
zakresie. Nie zmieniły się godziny zajęć dydaktycznych dla poszczególnych 
dyrektorów szkół w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały. W 
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projekcie  uchwały określony został równieŜ wymiar zajęć dla nauczycieli , dla 
których  wymiar nie jest określony w Karcie  Nauczyciela.  
Według obecnie obowiązujących przepisów projekt powyŜszej uchwały nie 
musi uzgadniany być z organem  nadzorczym. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXII/151/09 w 
sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3 
ustawy - Karta Nauczyciela  - treść uchwały w złączeniu. 
 
Uchwałą przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 
w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli realizujących obowiązki o róŜnym wymiarze pensum podała, Ŝe  
zmiana  ustawy Karta Nauczyciela spowodowała wprowadzenie zmian w 
powyŜszej sprawie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi  
organ prowadzący szkołę lub placówkę  oświatową określa tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym, 
obowiązkowym wymiarze godzin.  
Następnie przedstawiła przykładowy sposób wyliczenia  pensum w przypadku  
łączenia w ramach jednego etatu zajęć o róŜnym wymiarze pensum. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXII/152/09 w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli realizujących obowiązki o róŜnym wymiarze pensum - treść 
uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - przypomniała, Ŝe na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie  regulaminu przyznawania 
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola 
prowadzonych przez Gminę Kałuszyn. 
Nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego zgłosił zastrzeŜenia do w/w uchwały 
twierdząc, Ŝe kompetencją Rady Miejskiej jest utworzenie funduszu 
zdrowotnego dla nauczycieli, natomiast osobą ustalającą sposób opiniowania i 
rozpatrywania wniosków jest dyrektor placówki. Rada  Miejska nie moŜe 
ingerować w kompetencje dyrektora, który jest dysponentem środkami 
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funduszu. W związku z tym proponuje się  dokonanie zmiany w podjętej 
uchwale polegającej na wykreśleniu zapisów pkt. 3,4 i 5. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXII/153/09 w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 
28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania środków 
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola 
prowadzonych przez Gminę Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - podała, Ŝe podobnie tak jak w poprzedniej 
uchwale  nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego zgłosił zastrzeŜenia do 
podjętej na ostatniej sesji Rady Miejskiej  uchwały w sprawie zmian w statucie 
Gminy Kałuszyn.  
W podjętej uchwale nie było ujętego  zakazu, Ŝe stanowiska  burmistrza i jego 
zastępcy nie moŜna łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej. W 
związku z tym  obecnie proponuje się  wprowadzenie tego zapisu oraz 
wykreślenie zapisu, Ŝe nie złoŜenie  przez radnego oświadczenia o stanie 
majątkowym skutkuje utratą mandatu, poniewaŜ zapis ten  ma zastosowanie do 
kadencji następujących po kadencji w czasie  , której ustawa weszła w Ŝycie. 
 
   
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXII/154/09 w 
sprawie  zmiany uchwały Nr XXI/137/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 
28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kałuszyn 
- treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych. 
 
 Pan Marian Soszyński - przedstawiając uzasadnienie do projektu 
uchwały  dotyczącej  wprowadzenia zmian  w Planie Odnowy Miejscowości 
Zimnowoda podał, Ŝe  zadanie to realizowane jest ze środków  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich . Wniosek o pozyskanie środków z funduszy 
unijnych na to zadanie jest złoŜony.  W trakcie weryfikacji wniosku  zaŜądano 
uzupełnienia go o szacunkowe koszty i harmonogram planowanych 
przedsięwzięć  na okres 7 lat. W związku z tym  przygotowany został powyŜszy 
dokument zawierający przede wszystkim oczekiwania mieszkańców tej 
miejscowości. 
Ponadto Pan Burmistrz zwrócił uwagę na poz. 1 harmonogramu, który zakłada 
rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposaŜenia i 
kwotę na ten cel w wysokości 438 tys. zł , natomiast w budŜecie na to zadanie 
zabezpieczona jest kwota 375 tys. zł. 
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Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe róŜnica ta wynika z tego, Ŝe wniosek o pozyskanie 
środków składany był  przed przeprowadzeniem przetargu i wówczas kwota 
podana była  w wysokości 438 tys. zł.  Obecnie  Ŝeby była zgodność wniosku z  
proponowanym na dzisiejszych obradach harmonogramem wstawiona została  
kwota w w/w wysokości. Natomiast rozliczenie zadania będzie po kwotach  
ustalonych w wyniku przetargu. 
Wyjaśnił takŜe  z czego wynika zapis w harmonogramie w poz. 6 budowa 
kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXII/155/09 w 
sprawie zmiany uchwały Nr XIX/123/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 
grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzen9ia Planu  Odnowy Miejscowości 
Zimnowoda w latach 2008-2015 - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 10 radnych. 
 
Ad.pkt 7. 
 Protokół Nr XXI/09 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłoŜony został 
do wglądu. 
 
Radni  nie wnieśli uwag do protokółu i  jednogłośnie , przy obecności 10 
radnych, przyjęli protokół. 
 
Ad.pkt 8. 

 Pan Marian Soszyński  - podał, Ŝe w miesiącu maju br. miało  odbyć się 
spotkanie  w sprawie zagospodarowania parku i Pl. Kilińskiego w Kałuszynie, 
lecz termin tego spotkania został przesunięty na późniejszy okres, poniewaŜ 
napływają jeszcze wnioski  i opinie  w powyŜszej sprawie.   
W związku z tym po okresie wakacji zwołane zostanie spotkanie z 
mieszkańcami miasta i gminy na temat zagospodarowania w/w terenu. 
Dokumentację zdąŜymy wykonać w rb. na to zadanie. 
Następnie Pan Burmistrz poinformował, Ŝe inwestycje realizowane  są zgodnie z 
harmonogramem. Remonty dróg gminnych wykonywane będą   w momencie 
poprawy warunków atmosferycznych. 
Poinformował takŜe, o prowadzonych staraniach w sprawie ustalenia 
wykonawcy  wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn. 
Ponadto Pan Burmistrz podał, Ŝe  po złoŜeniu wniosków o środki z funduszy 
unijnych i  zakończeniu  realizacji inwestycji  wróci do analizy wniosków 
zgłoszonych na zebraniach wiejskich. 
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 Pan Zygmunt Mroczek - sołtys wsi Mroczki zapytał, czy  dokumentacja 
na budowę  kanalizacji wykonywana będzie tylko do tych miejscowości, które 
podłączone będą do oczyszczalni ścieków w Olszewicach , czy na całą gminę. 
 
 Pan Burmistrz- wyjaśnił, Ŝe gmina moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek  na  
jedno zadanie. Dlatego we wniosku ujęte są miejscowości  przewidziane do 
zlewni Olszewice, Ŝeby w przyszłości  była moŜliwość wystąpienia z wnioskiem 
o środki na  kanalizację  do poszczególnych zlewni na terenie gminy tj. 
Sinołęka, Milew, Gołębiówka i Groszki. 
Poinformował takŜe, Ŝe eternit z wymiany pokryć dachowych składowany jest 
na terenie  oczyszczalni. Obecnie jest go dość duŜo. W miesiącu lipcu ogłoszony 
zostanie przetarg na jego utylizację. Będą ponawiane wnioski  o pozyskanie 
środków na realizacje programu wymiany pokryć dachowych  eternitem. 
Obecnie realizowane są  wnioski ujęte w wykazie. 
Następnie Pan Burmistrz odczytał treść  dyplomu dla druŜyny "Victorii" 
Kałuszyn za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim turnieju POLCOURT ORLIK 
CUP 2008  oraz treść dyplomu dla druŜyny HYDROS Vicktoria Kałuszyn za 
zajęcie IV miejsca w I Międzynarodowym Turnieju Piłki NoŜnej Bełchatów 
CUP 2009. 
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka i jednocześnie  
Gminny Komendant OSP  w Kałuszynie poinformował, Ŝe w ostatnią niedzielę 
odbyły się w Mrozach  gminne  zawody OSP. Pierwsze miejsce zajęła OSP 
Olszewice, drugie miejsce OSP Sinołęka. Trzeciej statuetki nie było komu 
wręczyć, poniewaŜ na zawody przybyły tylko dwie druŜyny. 
Z największej jednostki tj. OSP Kałuszyn nie było druŜyny na zawodach. OSP 
w Kałuszynie  posiada najwyŜszy budŜet, Ŝądań zawsze ma wiele, a ze swej 
strony  nie wykazuje  zaangaŜowania. Jednostka włączona jest do krajowego 
systemu ostrzegania.  Członkowie OSP w Kałuszynie  posiadają wszystkie 
wymagane szkolenia, lecz nie wykorzystują swoich umiejętności, poniewaŜ do 
akcji wyjeŜdŜają  młodzi nie przeszkoleni członkowie OSP.  
Następnie zapytał radnych, czy naleŜy nadal tolerować taką działalność OSP w 
Kałuszynie. Był zdania, Ŝe naleŜy doceniać te jednostki, które właściwie 
wykonują swoje zadania i promują naszą gminę . 
 
 Pan Burmistrz - ustosunkowując się do wypowiedzi radnego p. 
Kaczmarczyka  podał, Ŝe p. Kaczmarczyk jako Gminny Prezes OSP  powinien 
podejmować działania w kierunku  poprawy działalności OSP w Kałuszynie. 
Wyjaśnił, Ŝe dla członków OSP w Kałuszynie nie było Ŝadnych prezentów ani 
nagród. Przydzielane środki  dla wszystkich  OSP są z przeznaczeniem na 
poprawę bezpieczeństwa  mieszkańców.  
Pan Burmistrz stwierdził takŜe, Ŝe  nie powinno być fikcji w działalności OSP. 
Jeśli jakaś jednostka nie  spełnia swojego zadania, to naleŜy ją rozwiązać. 
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Podał, Ŝe jego zdaniem problem współdziałania jednostek, ich istnienia oraz  
działalności  leŜy w osobowościach osób będących członkami OSP i jeśli nie 
zmieni się osobowości lub ludzi, to sytuacja  nie ulegnie zmianie. 
Podkreślił, Ŝe  jest problem w zakresie współdziałania jednostek OSP  na terenie 
naszej gminy. W związku z tym  naleŜy  rozmawiać w tej sprawie w sposób 
spokojny i na argumenty, a nie złośliwie.  
 
 Pani Teresa Przybułek -  zapytała p. Kaczmarczyka - Prezesa Gminnego 
OSP, kto kieruje członków OSP  na szkolenia.  Podała, Ŝe jak wynika z 
wypowiedzi p. Kaczmarczyka członkowie OSP  biorący udział w akcji nie 
potrafią udzielić pomocy , czy korzystać ze sprzętu. 
Stwierdziła, Ŝe jeśli Pan Burmistrz kieruje pracownika na szkolenie, to kieruje  
kompetentną osobę . 
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk - ustosunkowując się do pytania radnej p. 
Przybułek wyjaśnił, Ŝe  kursy szkoleniowe dla członków OSP organizuje 
Państwowa StraŜ PoŜarna. Informacje o terminie i tematyce kursu otrzymuje  
Urząd Miejski i Naczelnicy poszczególnych OSP , którzy na szkolenie  kierują 
najaktywniejszych członków  swojej jednostki. Opłaty za szkolenie częściowo 
pokrywane są z budŜetu gminy. 
 
 Pani Teresa Przybułek - zapytała p. Kaczmarczyka, czy ma wpływ na 
to, kto z członków OSP kierowany jest na  szkolenia. 
 
 Pan Ryszard Kaczmarczyk -  stwierdził, Ŝe nie ma wpływu na to, kogo 
poszczególne jednostki OSP kierują na szkolenia. 
Następnie wymienił zadania, które naleŜą do niego jako Gminnego Komendanta 
OSP. 
 
 Pan Burmistrz - podał, Ŝe nie znany jest jemu  przypadek taki, Ŝe 
podczas akcji  członek OSP nie potrafił obsługiwać sprzętu.  
Stwierdził, Ŝe  pewne sytuacje powodują odpowiednie zachowanie np. podczas 
tragicznego wypadku drogowego. 
Podkreślił, Ŝe członkowie OSP  społecznie wykonują swoje zadania  często z 
naraŜeniem własnego zdrowia i Ŝycia. W związku z tym naleŜy doceniać ich 
zaangaŜowanie.  
Podał takŜe, Ŝe podstawową sprawa jest szkolenie członków OSP. WyposaŜenie  
naszych jednostek OSP jest dobre. Natomiast brakuje odpowiedniej współpracy 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami OSP. 
 
Ad.pkt 9. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka -Przewodniczący



Rady Miejskiej  o godz. 17,oo zamknął XXII obrady Rady Miejskiej w 
Kałuszynie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Janusz Kazimierz Pełka 

 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
   
 
 
  
 
   
  
 
  

 


