
Protokół Nr XXVII/2010 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 26 lutego 2010 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 10,oo. 
Obecni według załączonej listy obecności -  tj. 14 radnych na ogólny stan Rady 
15 osób. 
Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Jarosław Broniarek. 
W obradach uczestniczyli takŜe: p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 
Sęktas - Sekretarz Miejski i p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski. 
Ponadto w obradach udział wzięli: Ks. Proboszcz Władysław Szymański, p. 
Eugeniusz Kulesza - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło w Kałuszynie, p.Wenanty Piotrowski i p. Seweryn Olszewski 
- członkowie Koła ZKRPiBWP w Kałuszynie, p. Marek Pachnik - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. Beata Monika Marciniak - Dyrektor  
Szkoły  Podstawowej w Nowych Groszkach, p. Anna Andrzejkiewicz - 
Dyrektor Biblioteki w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - Dyrektor Przedszkola 
w Kałuszynie. p. GraŜyna Chybicka - Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kałuszynie oraz sołtysi wsi : Chrościce, Falbogi, Garczyn Mały, 
Gołebiówka, Kluki, Leonów, Milew, Mroczki, Olszewice, Patok, Piotrowina, 
Przytoka,  Wąsy, Wity, Wólka Kałuska i śebrówka, dzieci z rodzicami i 
wychowawcami, które otrzymały stypendia Burmistrza oraz przedstawiciele 
prasy.  
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kałuszynie. 
 
Ad.pkt 1. 

 Pan Przewodniczący - powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad i na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 

Ad.pkt 2. 
 Następnie Pan Przewodniczący  zaproponował rozszerzenie punktu 3 i 
wprowadzenie punktu 3a - wręczenie podziękowań za  organizowanie 
obchodów rocznic walk pod Kałuszynem w 1939 roku. 
Punkt 3 otrzymałby numerację 3b. 
 
Propozycja przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Przewodniczący - zaproponował  takŜe wprowadzenie do porządku 
obrad w punkcie 7 jako ostatni podpunkt podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na wydzierŜawienie na okres 10 lat części działki ozn. ewid. Nr 234 
połoŜonej w Garczynie DuŜym. 
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Propozycja przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
  
 Pan Przewodniczący - przedstawił proponowany porządek obrad z 
uwzględnieniem wprowadzonych punktów i zrealizowanego juŜ pkt. 1. 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3a. Wręczenie podziękowań za organizowanie  obchodów rocznic walk pod  
    Kałuszynem w 1939 roku. 
3b. Wręczenie stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjum. 
4. Interpelacje. 
5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 
    realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie i zamierzenia na lata  
    następne. 
7. Podjecie uchwał w sprawach: 
• zmiany uchwały Nr Xv/79/2004 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia  24 

kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kałuszynie 

• zmiany uchwały  nr  XIX/98/2004  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia  23 
października 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania wyróŜnień i nagród pienięŜnych z budŜetu gminy zawodnikom 
osiągającym wysokie wyniki sportowe 

• zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. "śyj aktywnie, Ŝyj 
ciekawie - 2010" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 
2013. 

• Zmian w budŜecie gminy na 2010 rok 
• Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Kałuszyn 
• Ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 

terenie gminy Kałuszyn 
• WyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki 
• WyraŜenia zgody na  wydzierŜawienie na okres 10 lat części działki ozn. 

ewd.nr 234 połoŜonej w Garczynie DuŜym 
8. Przyjęcie protokółu Nr XXVI/09 z poprzednich obrad Rady Miejskiej 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 14 
radnych. 
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Ad.pkt 3a. 

 Pan Marian Soszyński - burmistrz  przypomniał, Ŝe co roku na terenie 
naszej gminy odbywają się uroczystości związane z obchodami rocznic walk 
pod Kałuszynem 12 września  1939 roku.  Bitwa ta była jedną  z większych, 
zwycięskich bitew w 1939 roku.  Jest to istotna rocznica i wydarzenie dla naszej 
gminy oraz doskonała lekcja historii dla dzieci i młodzieŜy.  
Zaproszenie na dzisiejsze obrady Ks. Proboszcza, p. Eugeniusza Kuleszę, p. 
Seweryna Olszewskiego i p. Wenantego Piotrowskiego było w tym celu , Ŝeby 
osobom tym, które w sposób bardzo aktywny i zaangaŜowany współorganizują 
uroczystości  związane z obchodami kolejnych rocznic walk pod Kałuszynem 
12 września 1939 roku, wręczyć Księgę Pamięci Narodowej Powiatu 
Mińskiego.  Następnie  Pan Burmistrz  odczytał treść dedykacji i wręczył 
Księgę Ks. Proboszczowi Władysławowi Szamańskiemu , p. Eugeniuszowi 
Kleszy, p. Sewerynowi Olszewskiemu i p. Wenantemu Piotrowskiemu.  
 
 Ks. Proboszcz Władysław Szymański -  wyraził zadowolenie, Ŝe w 
siedzibie władz gminnych odbywają się  spotkania, które mają bardzo waŜne 
znaczenie w wymiarze lokalnym i szerszym. Co jakiś czas spotykają się ludzie, 
którzy  są w sposób szczególny odpowiedzialni  za to, co dzieje się na  terenie 
miasta i  gminy i nie tylko w wymiarze materialnym ale takŜe  wymiarze 
kulturowym i duchowym. Ks. Proboszcz podkreślił, Ŝe dla niego jako 
Proboszcza Parafii Kałuszyn jest wielką radością, Ŝe  moŜe uczestniczyć w tych 
waŜnych wydarzeniach wraz ze wszystkimi parafianami. Jest to moŜliwe dzięki 
szlachetnej i Ŝyczliwej współpracy Proboszcza  z władzami samorządowymi na 
czele z  Panem Burmistrzem. Ks. Proboszcz stwierdził, Ŝe takie uroczystości jak 
dzisiejsza pokazują nam, Ŝe to co polskie, to co nasze narodowe i, to co nasze 
święte, jest dla nas dobrem najwyŜszym w wymiarze czysto  ziemskim, 
ludzkim. 
Nawiązując do uroczystości organizowanych w gminie podał, Ŝe wracanie  do  
chlubnych tradycji i wydarzeń rocznicowych  świadczy o duŜym zaangaŜowaniu 
władz naszej gminy, członków róŜnych organizacji społecznych, mieszkańców 
oraz dzieci i młodzieŜy. Jest to jednocześnie świadectwo, Ŝe sprawy Ojczyzny 
stawiamy na bardzo  wysokim miejscu w naszym Ŝyciu. Uroczystości te mają 
bardzo duŜe znaczenie w kształtowaniu postaw młodych ludzi. 
Następnie w imieniu własnym i pozostałych wyróŜnionych  serdecznie 
podziękował za dzisiejsze wyróŜnienie i album. Podkreślił, Ŝe otrzymane 
wyróŜnienie jest takŜe wyróŜnieniem dla wszystkich parafian. Ks. Proboszcz 
podkreślił takŜe, Ŝe  parafianie  na jego ogłoszenia  o mających się obyć 
uroczystościach  w dniu 11 listopada, 3 Maja, 12 września, czy doŜynkach  
parafialno-gminnych   tłumnie  uczestniczą w tych uroczystościach.    
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 Pan Eugeniusz Kulesza  - Prezes ZK  RPiBWP podał, Ŝe  ZKRPiBWP 
był jednym z inicjatorów wydania Księgi Pamięci Narodowej Powiatu 
Mińskiego 
Następnie nawiązał do niektórych zapisów w w/w Księdze i stwierdził, Ŝe  nie  
do końca  są zgodne z prawdą. 
Pan Eugeniusz Kulesza podziękował Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za  
wyróŜnienie i pamięć. 
 

Ad.pkt 3b. 
 Pani Henryka Sęktas - sekretarz podała, Ŝe od kilku lat zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej z 2002 roku przyznawane są stypendia Burmistrza  dla 
dzieci i młodzieŜy, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.  
Przypomniała, Ŝe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  stypendium Burmistrza 
przyznawane jest dla czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, 
czterech uczniów Gimnazjum i jednego ucznia ze Szkoły Podstawowej w 
Nowych Groszkach. 
Stypendium przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły po zaopiniowaniu 
przez Komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej. 
Pani Sekretarz odczytała zapisy  regulaminu przyznawania stypendium 
Burmistrza. 
Następnie odczytała wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nowych 
Groszkach w sprawie udzielenia stypendium. 
Do udzielenia stypendium wytypowana została Olga Dąbrowska uczennica kl.V 
w Nowych Groszkach. Średnia ocen 5,1. 
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. 
Do udzielenia stypendium  wytypowani zostali uczniowie: 
1. Katarzyna Witowska  -  kl. Va, średnia ocen 5,36 
2. Patrycja Nowak -  kl. Va, średnia ocen 5,36 
3. Natalia Wąsowska  -  kl. VIc 
4. Michał Pawlikowski - kl. IVc, średnia ocen 5,27 
 
 Pan Przewodniczący i Pan Burmistrz wręczyli listy gratulacyjne oraz 
słodycze  nagrodzonym uczniom. 
 
 Pan Burmistrz -  pogratulował  rodzicom tak wspaniałych dzieci. Prosił 
jednocześnie , aby dzieci te nie zmarnowały swoich talentów. 
 
 Pani Sekretarz - odczytała wniosek Dyrektora Gimnazjum w Kałuszynie 
w sprawie udzielenia stypendium . 
Do udzielenia stypendium wytypowani zostali następujący uczniowie: 
1.Beata Wrzosek - kl. Ia, średnia ocen 5,08 
2. Kinga Kwiatek - kl. IIa, średnia ocen 5,00. 
3.Szymon Przesmycki - kl. IId, średnia ocen 5,13 
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4. Patrycja Przesmycka - kl. Ib, średnia ocen 5,08. 
 
 Pan Burmistrz - zwracając się do  nagrodzonych gimnazjalistów Ŝyczył 
im  wyboru jak najlepszych szkół średnich, a następnie studiów . Prosił takŜe, 
aby nie zapominali  o rodzinnych stronach , a najlepiej byłoby   ,Ŝeby powrócili 
do rodzinnych stron i pracowali na rzecz tego środowiska. 
Pan Burmistrz porównał wyróŜnionych uczniów do diamentów, które  naleŜy 
powierzyć w dobre ręce jubilera.  Stwierdził, Ŝe takimi "jubilerami" są 
nauczyciele w naszych szkołach. 
Podziękował wszystkim wychowawcom ,  nauczycielom oraz  dyrektorom szkół 
za dbałość o rozwój talentów  w naszych szkołach . Podziękował i pogratulował   
rodzicom tak wspaniałych i zdolnych dzieci. 
 
Następnie wraz z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczył  listy 
gratulacyjne  oraz słodycze wyróŜnionym uczniom. 
 
Pan Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Ad.pkt 4. 

 Pani Maria Bartosiak - dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie nawiązując 
do wypowiedzi p. Eugeniusza Kuleszy  podała, Ŝe  przygotowany materiał  z 
terenu naszej gminy do Księgi Pamięci Narodowej Powiatu Mińskiego nie 
został umieszczony w całości, poniewaŜ  materiału tego było bardzo duŜo, a 
księga obejmuje cały powiat. Wyjaśniła takŜe, Ŝe zapisy w księdze w większości  
zgodne są z prawdą, tylko nie  szczegółowo opisane , a  niektóre fakty zostały 
całkowicie pominięte.  Zgodziła się z wypowiedzią p. Kuleszy dotyczącą  
pomnika przy ul. Warszawskiej  w Kałuszynie i stwierdziła, Ŝe  zawarte  w 
księdze daty mijają się z prawdą.  Redakcja  , która dokonywała poprawek w 
materiałach nie pytała nas o zgodę w tej kwestii - stwierdziła p. Bartosiak.  
Następnie   zaapelowała do radnych o podjecie działań celem wydania Księgi 
Pamięci Narodowej  Gminy Kałuszyn. Zapewniła, Ŝe księga ta nie będzie 
mniejsza objętościowo  od Księgi Powiatu Mińskiego, poniewaŜ na terenie 
naszej gminy jest wiele miejsc , które  naleŜałoby ująć w księdze. Zapewniła 
takŜe, Ŝe  osobie, która podejmie się wydania Księgi udostępni zgromadzone 
materiały i udzieli pomocy w jej wydaniu. 
 
 Pan Janusz Pełka - pochwalił zgłoszoną inicjatywę w sprawie wydania 
Księgi Pamięci Narodowej Gminy Kałuszyn i stwierdził, Ŝe jest to inicjatywa 
godna wsparcia. Proponował,  aby p. Bartosiak jako historyk była promotorem   
takiej publikacji. 
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 Pan Burmistrz - zgodził  się z tym, Ŝe  w Księdze Pamięci Narodowej 
Powiatu Mińskiego nie wszyscy zasłuŜeni zostali wymienieni, lecz trudno było 
to zrealizować ze względu na ograniczoną ilość miejsca. 
Następnie Pan Burmistrz poparł inicjatywę p. Bartosiak w sprawie wydania 
Księgi Pamięci Narodowej Gminy Kałuszyn. Stwierdził, Ŝe na roboczo, 
naleŜałoby powołać zespół ds. opracowania takiej publikacji. Podkreślił, Ŝe 
Księga nie musi być opracowywana w trybie pilnym, lecz  opracowana 
szczegółowo  bez ograniczania ilości stron. 
 
 Pan Pachnik Marek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  
nawiązując do wypowiedzi  dotyczących nie do końca prawdziwych zapisów w 
Księdze Pamięci Narodowej Powiatu Mińskiego stwierdził, Ŝe jego zdaniem 
mniej waŜne jest kto np. odsłaniał pomnik, czy wieszał krzyŜe, lecz to,   co 
odsłonięto, czy powieszono. 
 
Ad.pkt 5. 
 Pan Burmistrz - przedstawił informację  o działalności w okresie 
międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej  - treść informacji w 
załączeniu. 
 
Radni przyjęli informację nie wnosząc uwag. 
 
 Pani Anna Andrzejkiewicz - dyrektor Biblioteki w Kałuszynie  zaprosiła 
wszystkich obecnych na uroczyste otwarcie wystawy poświeconej 200 rocznicy 
urodzin  Fryderyka Chopina, które odbędzie się  w dniu 15 marca br. o godz. 
14,oo w Bibliotece w Kałuszynie. 
 
Ad.pkt 6. 
 Pan Burmistrz - podał, Ŝe  informacja na temat zrealizowanych zadań 
inwestycyjnych w oświacie w roku 2009 i zamierzeniach na lata następne 
omawiana była na wszystkich posiedzeniach  komisji oraz spotkaniach z 
mieszkańcami. 
Informację na powyŜszy temat wszyscy radni otrzymali na piśmie. 
Następnie Pan Burmistrz przytoczył najwaŜniejsze wskaźniki  dotyczące 
oświaty  w 2009 r. 
Łącznie na inwestycje  oświatowe w 2009 r. wydatkowano kwotę 4.575.963 zł. 
Są to wydatki materialne.  Jeśli dodamy kwotę wydatków nie materialnych to 
będzie kwota ponad 9 ml zł przeznaczona na oświatę w 2009. Pan Burmistrz 
wymienił zrealizowane w 2009 r. inwestycje oświatowe oraz przedstawił koszty 
ich realizacji. 
Przedstawił takŜe i omówił  planowane na lata następne inwestycje oświatowe. 
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 Pani Maria Bartosiak - dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie  
podziękowała Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej oraz wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do wykonania remontu budynku gimnazjum. Po  
wykonaniu remontu i adaptacji dodatkowych sal oraz utworzeniu pokoju 
dyrektora w gimnazjum powiększyła się powierzchnia na 1 ucznia, co 
pozytywnie wpłynęło na naukę i nauczanie w gimnazjum. Powstanie biblioteki 
w gimnazjum takŜe usprawniło naukę. 
Ponadto Pani Dyrektor wyraziła zadowolenie z zakupionego pod koniec roku 
szkolnego sprzętu tj. czterech projektorów oraz tablicy multimedialnej. 
Poinformowała, Ŝe w szkole funkcjonuje nowoczesna tablica multimedialna do 
nauki matematyki, która znacznie ułatwia nauczanie  tego przedmiotu. Podała, 
Ŝe w Gimnazjum  prowadzona jest dokumentacja papierowa i równolegle 
elektroniczna. 
Następnie Pani Dyrektor omówiła zasady funkcjonowania dokumentacji 
elektronicznej, która wprowadzona zostanie  od 1 marca br. 
Nawiązując do  udzielonych stypendiów Burmistrza dla młodzieŜy z 
Gimnazjum Pani Dyrektor  podała, Ŝe Szymon Przesmycki uczeń II kl jest 
uczniem wyjątkowym. Czterokrotnie otrzymał  awans do  rejonowych 
konkursów  - filozoficznego "Ku drodze ku mądrości", wiedzy o społeczeństwie 
"Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej", informatycznego "LOGIA" 
W konkursach tych zajął czołowe miejsca. W ostatnim czasie zakwalifikował 
się do konkursu wojewódzkiego etapu historycznego "losy Ŝołnierza i dzieje 
oręŜa polskiego".  
Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe ubiegała się o środki z 
przeznaczeniem na przyznawanie stypendium Dyrektora szkoły i środki takie 
otrzymała. W związku z tym na koniec roku szkolnego stypendium będzie 
przyznawane niezaleŜnie od przydzielonych stypendiów przez Pana Burmistrza. 
 
 Pan Marek Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 
stwierdził, Ŝe rok 2009 był rokiem bardzo udanym dla oświaty  pod względem 
bazy  tj. boisko orlik, rozbudowa szkoły, kort tenisowy i lodowisko. 
Pad Dyrektor  podkreślił, Ŝe nauczyciele muszą mieć odpowiednie warunki do 
nauczania i w naszej szkole takie mają. Pan Burmistrz i Rada Miejska z 
obowiązku zapewnia bazy  do nauczania wywiązują się bardzo dobrze. 
Następnie poinformował, Ŝe  dzieci ze szkoły w Kałuszynie  w ostatnim czasie 
zdobyły pierwsze miejsce w konkursie historycznym oraz trzy złote medale w 
pływaniu. 
Na zakończenie swojej wypowiedzi  podziękował wszystkim za dotychczasową 
bardzo dobrą współpracę  i Ŝyczył,  aby  tak było nadal. 
 
 Pan Przewodniczący Rady - wyraził zadowolenie, Ŝe  dyrektorzy szkół 
tak dobrze oceniają współpracę z Radą  Miejską i Panem Burmistrzem oraz to, 
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Ŝe wykonane inwestycje oświatowe  znacznie przyczyniają się do warunków 
nauczania i nauki w naszych szkołach. 
 
Radni przyjęli informację  na temat zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 
oświacie w roku 2009 i zamierzeniach na lata następne nie wnosząc uwag.   
 

Ad.pkt 7. 
 Pan Burmistrz - podał, Ŝe projekt uchwały w sprawie  zmian w statucie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Kałuszynie omawiany był na 
posiedzeniach wszystkich komisji . 
Wyjaśnił, Ŝe proponowane zmiany nic nie zmieniają w funkcjonowaniu ZGK. 
Proponowane zmiany  polegają tylko  na dostosowaniu  statutu do obecnie 
obowiązujących przepisów prawnych, które weszły w Ŝycie od 1 stycznia 2010 
r.  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVII/174/10 w 
sprawie  zmiany uchwały Nr XV/79/2004 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 
24 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kałuszynie - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Burmistrz - wyjaśnił, Ŝe przedkładany projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały  ustalającej zasady przyznawania nagród i wyróŜnień za 
osiągnięcia sportowe   ma na celu rozszerzenie  kręgu osób, które mogą 
otrzymać wyróŜnienia lub nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Według 
obecnie obowiązującej uchwały  stypendia lub wyróŜnienia mogą otrzymać 
uczniowie  do 26 roku Ŝycia. PowyŜszy zapis proponuje się zastąpić zapisem " 
wyróŜnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, 
zamieszkałym na terenie gminy Kałuszyn".  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVII/175/10 w 
sprawie zmiany uchwały Nr XIX/98/10 z dnia 23 października 2004 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróŜnień i nagród 
pienięŜnych z budŜetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki 
sportowe - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - sekretarz Miejski podała, Ŝe gmina złoŜyła 
wniosek na realizację programu "śyj aktywnie , Ŝyj ciekawie" .   
Pani Sekretarz omówiła zasady pozyskiwania środków z funduszy unijnych na 
realizację w/w projektu. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w okresie od kwietnia do listopada 2010 roku przy 
współpracy z Gimnazjum w Kałuszynie.  Projekt skierowany jest do młodzieŜy 
w wieku 15-20 lat z rodzin  wymagających wsparcia w róŜnych formach. 
Działania prowadzone będą w trzech obszarach tj.: 
1. aktywna integracja obejmująca zajęcia w ramach podnoszenia kompetencji u 
umiejętności o charakterze zawodowym - zajęcia komputerowe, doradztwo 
zawodowe, poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie kompetencji 
Ŝyciowych, zajęcia wyrównawcze w świetlicy 
2. działania o charakterze środowiskowym  
3. praca socjalna w środowisku. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe podjecie proponowanej uchwały jest niezbędne  do 
realizacji programu. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVII/176/10 w  
sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego  pn. "śyj aktywnie, 
Ŝyj ciekawie - 2010" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 -  treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pani Maria Bugno - skarbnik Miejski podała, Ŝe proponowane zmiany w 
budŜecie gminy na 2010 rok wynikają z otrzymania ostatecznych kwot 
subwencji z budŜetu państwa. 
Następnie przedstawiła proponowane zmiany tj.: 
• Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 43.186 zł w następujących 

działach: 
 
Dział 758 o kwotę 20.423 zł - w związku z załącznikiem do pisma Ministerstwa 
Finansów z dnia 6 lutego 2010 r. informującego o ostatecznej kwocie subwencji 
ogólnej dla gminy na rok 2010 
 
Dział 801 o kwotę  10.000 zł w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia 
2010 r. ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw, która zgodnie z art. 16 dokonuje 
likwidacji gminnych funduszy ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą 
naleŜności i środki pienięŜne stają się dochodami, a zobowiązania wydatkami 
budŜetu gminy. 
 
Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę - 84.786 zł w następujących 

działach: 

 
Dział 801 o kwotę - 62.023 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne  
zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na pracownię i szatnie sportowe w 
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Gimnazjum w Kałuszynie " 41.600 zł oraz  na zwiększenie środków na 
wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z koniecznością wypłaty w terminie 
do 31 stycznia br. jednorazowego dodatku uzupełniającego wynagrodzenia 
nauczycieli zgodnie z art. 30a ust.2 Karty Nauczyciela / Szkoła Podstawowa w 
Kałuszynie 7.800 zł, filia w Chrościcach - 1.100 zł, szkoła w Nowych 
Groszkach - 1910 zł., Gimnazjum - 9.613 zł. 
Dział 853 o kwotę 12.763 zł - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację 
projektu systemowego pn. "śyj aktywnie, Ŝyj ciekawie 2010" realizowanego 
przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 
działania 7.1.1  - Upowszechnianie aktywnej integracji 
 
Dział  900 o kwotę 10.000 zł w związku z likwidacją gminnego funduszu 
ochrony środowiska i obowiązkiem gminy finansowania wydatków na ochronę 
środowiska z uzyskanych dochodów. 
 
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 41.600 zł 

 
Dział 801 o kwotę - 41.600 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji 
zadania inwestycyjnego i przeniesienia środków z planowanych wydatków 
bieŜących do inwestycyjnych. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVII/177/ 2010 w 
sprawie zmian w  budŜecie gminy na 2010 rok - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta zosta jednogłośnie, przy obecności  14 radnych. 
 
 Pan Burmistrz - podał, Ŝe projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych  połoŜonych na 
terenie Gminy Kałuszyn  omawiany był na  posiedzeniach  wszystkich komisji . 
Na jednej z posiedzeń komisji zgłoszona została propozycja, aby proponowaną 
podwyŜkę  w wysokości ok. 12  zł za m3 za odbiór odpadów gabarytowych  
negocjować z zakładem "Błysk".  W wyniku negocjacji uzgodniono podwyŜkę  
w wysokości 5,10 zł za m3 odpadów gabarytowych.  
Następnie Pan Burmistrz  przypomniał proponowane podwyŜki cen za odbiór 
odpadów komunalnych oraz dotychczasowe stawki tj. 
• Za m3 odpadów niesegregowanych dotychczasowa  opłata wynosiła 86,40 zł 

, proponuje się 92 zł 
• Za m3 odpadów segregowanych  dotychczasowa  opłata wynosiła 34,50 zł, 

proponuje się 37 zł 
• Za odpady gabarytowe dotychczasowa opłata wynosiła 85,50 , proponuje się 

91 zł. 
Pozostałe opłaty pozostają bez zmian. 
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Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe proponowane podwyŜki opłat wynikają  z podwyŜki 
opłat za składowanie odpadów oraz ze zmiany zasad opłat za odbiór odpadów z 
terenu naszej gminy, który znacznie wpłynął  na  ilość oddawanych odpadów. 
Stwierdził, Ŝe proponowane stawki nie są wygórowane i prosił , o ich przyjęcie. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę nr XXVII/178/2010 w 
sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych połoŜonych na terenie Gminy Kałuszyn - treść uchwały w 
załączeniu. 
 
Uchwała  przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - sekretarz Miejski  podała, Ŝe ustalanie  wysokości 
opłaty targowej oraz jej pobór naleŜy do właściwości Rady Gminy. 
Proponowana uchwała  wprowadza niewielkie zmiany do dotychczasowej 
uchwały z roku 1999 w stosunku do wysokości opłat.  Proponowana uchwała  
porządkuje takŜe asortyment sprzedawanych na targowisku artykułów, które 
podlegają opłacie np.   wprowadza opłatę za samochód cięŜarowy z naczepą  
przy sprzedaŜy płodów rolnych i przy sprzedaŜy pozostałych wyrobów. 
Proponuje się  takŜe wprowadzenie zwolnienia  z opłaty targowej przy 
sprzedaŜy z ręki, kosza, wiadra artykułów rolnych i runa leśnego. 
 
 Pani Władysława Mirosz - radna z miasta Kałuszyn zapytała, czy zapis 
w § 3 pkt 1 proponowanej uchwały oznacza, Ŝe osoba prowadząca sprzedaŜ w 
dniu targowym  poza targowiskiem,  powinna zapłacić opłatę powiększoną  o 
100%. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - wyjaśnił, Ŝe powyŜszy zapis ma na celu 
zmuszenie  osób prowadzących handel poza targowiskiem,  do  korzystania z 
targowiska. 
Następnie odczytał uchwałę Nr XXVII/179/2010 w sprawie  ustalenia 
wysokości stawek opłaty targowej oraz sposoby jej poboru na terenie gminy 
Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Marian Soszyński - burmistrz  wyjaśnił, Ŝe zgodnie z ustawą  z 20 
lutego  2009 r. o  funduszu sołeckim, Ŝeby  fundusz sołecki mógł być utworzony 
w roku  następnym  Rada do końca  marca   powinna podjąć uchwałę w sprawie  
utworzenia takiego funduszu.  W związku z tym, Ŝe zgodnie z planem pracy 
Rady Miejskiej, następna sesja planowana jest  w miesiącu kwietniu, projekt 
uchwały przedkładany jest na dzisiejszych obradach. Następnie zgodnie  z 
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obowiązującymi przepisami  do 31 lipca burmistrz obowiązany jest przekazać 
sołtysom informację o wysokości funduszu sołeckiego na rok następny.  Do 30 
września Rady Sołeckie i Sołtysi podejmują uchwałę o przeznaczeniu funduszu 
sołeckiego i wówczas środki zostają zabezpieczone w budŜecie gminy na rok 
następny. 
  
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę nr XXVII/180/2010 w 
sprawie  wyraŜenia  zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Burmistrz - wyjaśnił, Ŝe  wprowadzony projekt uchwały do 
dzisiejszego porządku obrad wynika z tego, Ŝe wniosek w sprawie  
wydzierŜawienia terenu wpłynął po posiedzeniach komisji. 
Pan Burmistrz przypomniał, Ŝe Polska telefonia cyfrowa z wnioskiem wystąpiła 
duŜo wcześniej proponując odpłatność w wysokości ok. 1 tys. zł. Po 
przedyskutowaniu wniosku na posiedzeniach  komisji ustalono, Ŝe  minimalna 
odpłatność to kwota 1.800 zł miesięcznie.  Dotychczas ze strony Polskiej 
telefonii cyfrowej nie było odzewu w tej sprawie, a przed sesją w ostatnich 
dniach wpłynął wniosek o wydzierŜawienie za kwotę 1.800 zł miesięcznie. 
Dlatego projekt uchwały przedstawiany jest na dzisiejszych obradach. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka -  odczytał uchwałę nr XXVII/181/2010 w 
sprawie  wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 10 lat części działki ozn. 
ewid. Nr 234 połoŜonej w Garczynie DuŜym - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
Ad.pkt 8. 
 Protokół Nr XXVI/2010 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłoŜony 
został do wglądu. 
 
Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie, przy obecności 14 radnych 
przyjęli protokół. 
 
Ad.pkt 9. 
 Burmistrz - poinformował, Ŝe nasza gmina włączyła się w uroczystość 
obchodów 70 rocznicy mordu Katyńskiego. Uroczystości z tej okazji 
zaplanowane zostały na dzień 13 kwietnia  br.  
Następnie Pan Burmistrz przedstawił porządek uroczystości. Poinformował, Ŝe 
według ustaleń z terenu naszej gminy sześć osób zostało zamordowanych w 
Katyniu , Miednoje , czy Harkowie. W związku z  tym , dla uczczenia  tych 
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osób posadzone zostaną  dęby przy pomniku przy ul. Warszawskiej z 
odpowiednim oznakowaniem. Po wykonaniu przebudowy parku dęby 
posadzone zostaną na stałe miejsce w parku. 
Ponadto Pan Burmistrz  zwrócił się z prośbą do sołtysów o przekazanie w 
swoich miejscowościach informacji  o zgłoszeniach planowanej wymiany 
pokryć dachowych z eternitu. Eternit będzie nieodpłatnie zdejmowany  i 
zabierany do utylizacji. Zebrany zostanie takŜe eternit juŜ zdjęty i leŜący od 
wielu lat. 
Poinformował takŜe, Ŝe  na naradzie sołtysów  wnioskował, aby od wczesnej 
wiosny przystąpić do realizacji funduszów sołeckich. 
 
 Pani Henryka Sęktas - odczytała treść listu  Dyrektora Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim skierowanego do Pana Burmistrza z 
podziękowaniem za przekazane w 2009 r.  środki finansowe na zakup  sprzętu 
medycznego. 
Następnie Pani Sekretarz zaprosiła radnych i sołtysów  obecnych na obradach  
na szkolenie na temat funduszu sołeckiego z uwzględnieniem tematu budŜetu 
gminy i rozwoju lokalnego , które odbędzie się bezpośrednio po obradach Rady.  
 
 Pani Ewa Standziak - zgłosiła , Ŝe kierowcy autobusów, którymi  
dowoŜone są dzieci do szkoły  zgłaszają, Ŝe  mają problemy z jazdą w ul. 
Pocztowej, poniewaŜ  duŜa ilość śniegu oraz parkujące samochody w tej ulicy 
stwarzają zagroŜenie bezpieczeństwa na drodze. W dniu wczorajszym  nieomal 
doszło do kolizji na tej ulicy. 
 
 Pani Teresa Przybułek -  stwierdziła , Ŝe  dzieje się to pod oknami 
posterunku policji. Rodzice , którzy dowoŜą  swoje dzieci do szkoły, czy 
przedszkola parkują samochody na ulicy , na której jest zakaz zatrzymywania 
się  i utrudniają  jazdę autobusów dowoŜących dzieci. Proponowała, aby policja 
stosowała  mandaty dla tych osób. 
 
 Pan Marek Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej  w Kałuszynie był 
przeciwny  karaniu rodziców za parkowanie samochodów w ul. Pocztowej. 
Proponował rozwiązanie tego problemu w inny sposób. 
Podkreślił, Ŝe rodzice   przyjeŜdŜają pod szkołę tylko w celu przywiezienia 
dziecka do szkoły, a następnie po odebranie dziecka ze szkoły. Dla rodziców 
dziecko i jego bezpieczeństwo jest najwaŜniejsze. 
 
 Pani Teresa Przybułko - stwierdziła, Ŝe  w okolicy szkoły są parkingi , z 
których rodzice mogą korzystać i doprowadzić dziecko do szkoły kilkadziesiąt 
metrów.  Dotychczas jest tak, Ŝe parkingi są puste, a ulica zablokowana . 
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Pani Teresa Przybułek podkreśliła, Ŝe  jeśli doszłoby do wypadku, to trudno 
byłoby wytłumaczyć poszkodowanym dlaczego występuje taka sytuacja na ul. 
Pocztowej. 
 
 Pani Jackiewicz  Anna - sołtys wsi Leonów zgłosiła potrzebę wykonania 
remontu drogi do szkoły przy posesji p. Heleny Kwiatkowskiej. Stwierdziła, Ŝe 
obecnie droga ta jest bardzo niebezpieczna. 
  
 Pan Burmistrz - ustosunkowując się do głosów poruszonych w dyskusji 
podał, Ŝe  droga przy  posesji p. Heleny Kwiatkowskiej wymaga nie tylko 
remontu, ale i przebudowy. W  związku  z  planowanym zagospodarowaniem 
terenu przy szkole oraz planowaną budową hali widowiskowo-sportowej  droga 
ta będzie droga dojazdową do hali.  
Następnie Pan Burmistrz  przedstawił podejmowane działania związane z 
przebudową tej drogi polegające miedzy innymi na jej  poszerzeniu. 
Zapewnił, Ŝe w  najbliŜszym czasie droga zostanie doraźnie naprawiona.  
Nawiązując do   bezpieczeństwa ruchu na ul. Pocztowej Pan Burmistrz wyjaśnił, 
Ŝe pętla autobusowa blokuje  wjazd w ul. Pocztową, ul. Polną i parking przy 
sklepie oraz szkole.  Pan Burmistrz zapewnił, Ŝe  w okresie wiosny 
wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w mieście i na pewno  ten 
odcinek drogi wyłączony zostanie z moŜliwości zatrzymywania się pojazdów. 
W ulicy Pocztowej ułoŜone zostaną takŜe progi spowalniające  szybkość  jazdy 
przynajmniej w okolicy szkoły. Do końca miesiąca kwietnia problem ten 
powinien być  załatwiony - podał Pan Burmistrz. 
 
 Pani Jadwiga Milewska -  proponowała naklejanie naklejek z napisem 
"przepraszam" na samochody, które  zostaną zaparkowane nieprawidłowo na ul. 
Pocztowej . 
Ponadto podkreśliła potrzebę  wykonania przebudowy drogi przy posesji p. 
Heleny Kwiatkowskiej i stwierdziła, Ŝe droga ta jest potrzebna głównie dla 
dzieci. 
 
Ad.pkt 10. 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej  w 
Kałuszynie zamknął XXVII obrady Rady .  
 
Na tym o godzinie 13,oo obrady zakończono. 
 
 
 
 
 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 


