
Protokół Nr XXXII/10 
z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 września 2010 r. 

w sali Urzędu Miejskiego  w Kałuszynie. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 12,oo. 
Obecni według załączonej listy obecności - 13 radnych na ogólny stan Rady 15 
osób. 
Nieobecna usprawiedliwiona radna p. ElŜbieta Stryczyńska i radny p. Waldemar 
Janusz Mroczek. 
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. Maria Bartosiak - Dyrektor Gimnazjum, p. 
Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. Beata 
Marciniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach, p. Anna 
Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki , p. Lidia Wierzbicka - Dyrektor 
Przedszkola i p. Dariusz Winnik - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Chrościce,Falbogi, Garczyn Mały, 
Gołębiówka, Kluki,  Leonów, Milew, Mroczki, Olszewice, Piotrowina, 
Przytoka, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska i Zebrówka. 
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 przedstawił proponowany porządek obrad tj: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Interpelacje. 
4. Informacja z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 
   realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w 
   tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 
6. Informacja z realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2010 r. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
• Odmowy uchylenia uchwały  
• Odmowy uchylenia uchwały  
• Trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
• Zmian w budŜecie gminy na 2010 r. 
• WyraŜenia zgody na zbycia nieruchomości połoŜonych w Kałuszynie 
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• Przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kałuszyn 
8. Przyjęcie protokółu nr XXXI/10 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiony porządek  obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 13 
radnych. 
Pan Przewodniczący  poinformował, Ŝe  w punkcie 7 w pierwszej kolejności  
omawiane będą projekty uchwał w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 
 
Ad.pkt 3. 
 Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad.pkt 4. 
 Pan  Marian Soszyński  - burmistrz  przedstawił informację o 
działalności  międzysesyjnej  oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść 
informacji w załączeniu. 
 
Radni przyjęli  przedstawioną informację nie wnosząc uwag. 
 
Ad.pkt 5. 
 Pani Henryka  Sęktas - Sekretarz Miejski podała, Ŝe wszyscy radni 
otrzymali  na piśmie informację dotyczącą funkcjonowania placówek 
oświatowych na terenie Gminy Kałuszyn w roku szkolnym 2009/2010  - treść 
informacji w załączeniu. 
Następnie w skrócie omówiła  treść przesłanej informacji, podając między 
innymi, Ŝe na terenie naszej gminy działają tylko publiczne placówki 
oświatowe. Następnie wymieniła placówki oświatowe funkcjonujące na terenie 
naszej gminy  podając jednocześnie liczbę uczniów  uczęszczających do 
poszczególnych placówek w roku szkolnym 2009/2010. 
W szkole podstawowej w Kałuszynie i Nowych Groszkach funkcjonują 
świetlice szkolne. W tych szkołach prowadzone są takŜe stołówki szkolne. Z 
obiadów w szkołach łącznie korzysta 270 uczniów.  Obiady dla dzieci z rodzin 
ubogich finansowane są ze środków opieki społecznej. W szkołach prowadzona 
była równieŜ akcja "Szklanka mleka"  dla kaŜdego ucznia oraz "owoc"  dla 
kaŜdego ucznia. Akcja ta finansowana była ze środków  Agencji Rynku 
Rolnego. 
Dowóz dzieci do szkół  prowadzony jest przez PKS w Mińsku Maz. W roku 
szkolnym 2009/2010  dowoŜonych było  242 uczniów. 
Ponadto z budŜetu gminy finansowany jest dowóz  5 dzieci do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ignacowie. 
Pani Sekretarz wymieniła prace remontowe i inwestycyjne wykonane w 
ostatnim roku w placówkach oświatowych. 
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Poinformowała, Ŝe od roku szkolnego 2009/2010 istnieje moŜliwość  posłania 
dzieci 5-letnich do oddziału przedszkolnego, a dzieci 6 -letnich do kl. I szkoły 
podstawowej. Na terenie naszej gminy w minionym roku szkolnym tylko jedno 
dziecko  sześcioletnie podjęło naukę w klasie pierwszej. Natomiast w br. 
szkolnym 7 dzieci 6 letnich podjęło naukę w I klasie szkoły podstawowej. 
Ponadto podała, Ŝe  w okresie od 1 września 2009 r. do 30 czerwca  br. 
wpłynęły 82 wnioski na wypłatę stypendium szkolnego. Z tego stypendium 
wypłacono 72 uczniom w kwocie  490 zł za cały okres. 
W minionym roku szkolnym przyznawane były takŜe stypendia  za szczególne 
osiągnięcia w nauce.  Stypendia otrzymało 4 uczniów Gimnazjum, 4 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Nowych 
Groszkach. 
Pani Sekretarz omówiła równieŜ wyniki sprawdzianu w klasach VI Szkoły 
Podstawowej  w Kałuszynie i Nowych Groszkach oraz wyniki egzaminu 
Gimnazjalnego. 
 
 Pan Marek Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 
stwierdził, Ŝe Pani Sekretarz szczegółowo przedstawiła informacje dotyczącą 
funkcjonowania szkoły w Kałuszynie. W związku z tym prosił o pytania, 
poniewaŜ  nic innego , co jest zawarte w przesłanej informacji w szkole się nie 
wydarzyło. 
 
 Pani Maria Bartosiak - dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie podała, Ŝe 
chce się pochwalić osiągniętymi wynikami  sprawdzianu , poniewaŜ juŜ po raz 
trzeci  osiągnięte wyniki z matematyki i języka polskiego są wyŜsze  od średniej 
krajowej. 
Tylko wyniki  egzaminów z języka angielskiego są  kolejny raz poniŜej średniej 
w powiecie.  
Następnie wymieniła podejmowane działania, prowadzone w celu poprawy 
wyników nauki języka angielskiego. 
Ponadto poinformowała, Ŝe w Gimnazjum realizowanych jest wiele ciekawych 
projektów, które pozwalają młodzieŜy rozwijać zainteresowania w róŜnych 
dziedzinach od sportu , po nauki ścisłe. Podkreśliła,  Ŝe rozwijanie  nauk 
ścisłych jest priorytetem szkoły. Realizowane projekty cieszą się duŜym 
zainteresowaniem  uczniów między innymi projekt realizowany wyłącznie ze 
środków unijnych bez wkładu środków własnych pod tytułem "Tworzyć nowe 
odkrywać nieznane".  Projekt ten w pierwszej fazie wydawał się trudny , 
poniewaŜ dotyczy fizyki i chemii oraz matematyki , lecz jest tak 
zaprojektowany, Ŝe  dzieci chętnie uczestniczą w realizacji programu . Ćwiczą 
w laboratorium w szkole.  Natomiast na wszystkie pozostałe zajęcia 
wymagające specjalistycznego laboratorium  dzieci raz w miesiącu wyjeŜdŜają 
na warsztaty do laboratorium  w Akademii Podlaskiej. Gimnazjum w 
Kałuszynie jako jedyna szkoła w powiecie realizuje tak trudny projekt.  Jako 
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jedna z trzech w województwie mazowieckim realizująca taki projekt została 
zaproszona  na wojewódzki przegląd  do szkoły koło Radomia. Na przeglądzie 
tym szkoła zaprezentowała swoje  ćwiczenia oraz zaprezentowała nasze miasto i 
gminę. 
Tradycyjnie realizowane są projekty związane z kulturą. Gimnazjum corocznie  
pozyskuje środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie.  
Poinformowała takŜe, o zorganizowanej akcji letniej dla dzieci, z której 
skorzystało 68 uczniów. 
Pani Dyrektor Gimnazjum  stwierdziła, Ŝe cieszy się ze współpracy ze 
wszystkimi organizacjami  działającymi na terenie naszej gminy. 
Uczniowie Gimnazjum w ramach wolontariatu  noszą obiady dla osób 
samotnych w podeszłym wieku. Finansują utrzymanie jednego dziecka  z 
Kamerunu.  Organizowane są róŜnego rodzaju  imprezy na rzecz środowiska. 
Uczniowie Gimnazjum mają takŜe osiągnięcia sportowe . W rb. uczeń 
gimnazjum został wicemistrzem w zawodach międzynarodowych w rzucie 
oszczepem. Jeden absolwent naszej szkoły uzyskał stypendium unijne w szkole 
średniej. 
 
 Pani Lidia Wierzbicka - Dyrektor Przedszkola podała, Ŝe przekazana  
radnym informacja zawiera  wszystkie dane.  
Ponadto poinformowała, Ŝe w przedszkolu prowadzona jest nauka języka 
angielskiego oraz zajęcia taneczne. Koszty tych zajęć pokrywają rodzice. 
Podała, Ŝe w roku bieŜącym jest większa ilość dzieci 5 letnich. 
 
 Pani  Beata Marcinkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych 
Groszkach  w uzupełnieniu przesłanej informacji podała, Ŝe w szkole w Nowych 
Groszkach oprócz świetlicy organizowane są koła zainteresowań , które 
prowadzone są nieodpłatnie. Najbardziej aktywne jest koło ekologiczne 
działające przy szkole. Przy szkole znajduje się  ścieŜka ekologiczna. ŚcieŜka 
cieszy się duŜym zainteresowaniem gości z róŜnych miejscowości. 
Przy szkole działa takŜe koło teatralne, koło fotograficzne i plastyczne. W roku 
bieŜącym  po raz pierwszy od wielu lat dzieci uczestniczyły w zorganizowanych 
koloniach letnich  w Olsztynie.  Pani Dyrektor w imieniu dzieci i rodziców oraz 
własnym  podziękowała Panu Burmistrzowi za umoŜliwienie dzieciom wyjazdu 
na kolonie letnie. 
 
 Pan Marek Pachnik - pokreślił, Ŝe  dzięki dobrej współpracy z Radą i 
mieszkańcami posiadamy dobre  na poziomie powiatowym szkoły i przedszkole. 
Nie mamy się czego wstydzić, a moŜemy się pochwalić. Nie ma  róŜnych 
niechlubnych zdarzeń w szkole.  Jeśli mowa o szkole przyjaznej uczniowi, to 
szkoła w Kałuszynie taką jest - stwierdził Pan Dyrektor. Mimo duŜej ilości 
uczniów, nie występują powaŜne zdarzenia.  
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 Pan Janusz Kazimierz Pełka- Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe z 
wypowiedzi dyrektorów szkół i przedszkola wynika, Ŝe potrzeby oświaty w 
miarę moŜliwości  są  zaspakajane. Podał, Ŝe Rada i Pan Burmistrz starają się, 
Ŝeby potrzeby oświaty  zabezpieczane były na dobrym poziomie i 
funkcjonowały prawidłowo. 
 
Radni przyjęli informację  dotyczącą  funkcjonowania placówek oświatowych 
na terenie gminy Kałuszyn w  roku szkolnym 2009/2010 nie wnosząc uwag. 
 
Ad.pkt 6. 
 Pan Marian Soszyński - Burmistrz  podał, Ŝe pisemna informacja z 
realizacji budŜetu gminy za I półrocze br. przesłana radnym  omawiana była na 
posiedzeniach wszystkich komisji Rady Miejskiej .  
Następnie zwrócił uwagę na wskaźnik realizacji wydatków majątkowych i 
wyjaśnił, Ŝe niski wskaźnik wynika z tego, Ŝe w I półroczu br. nie otrzymaliśmy 
środków z funduszy unijnych na realizację inwestycji.  Podkreślił, Ŝe  najwyŜsza 
realizacja wydatków majątkowych jest przy zakończeniu inwestycji. Realizacja 
dochodów i wydatków bieŜących za okres I półrocza  2010 układa się 
prawidłowo.  
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe ani w wydatkach bieŜących, ani w wydatkach 
majątkowych nie został przekroczony wskaźnik wydatków w stosunku do 
dochodów, poniewaŜ  ten wskaźnik jest miernikiem sytuacji finansowej gminy.  
Realizacja niektórych inwestycji np. inwestycji realizowanych z funduszy 
sołeckich przesunięta została w czasie z tego powodu, Ŝe  opóźnia się refundacja 
środków z funduszy unijnych za zrealizowane inwestycje. Wydatki bieŜące były 
realizowane zgodnie z planem. Przesunięcie  w czasie  realizacji niektórych 
inwestycji, czy zmniejszenie środków  na niektóre inwestycje nie ma wpływu na 
tempo realizacji  inwestycji priorytetowych planowanych na rok bieŜący i rok 
2011 tj. budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa parku w Kałuszynie, 
zagospodarowanie centrum wsi. Zadania z funduszu sołeckiego są przesunięte w 
czasie, lecz muszą być zrealizowane w rb., poniewaŜ środki te nie pozostają na 
rok następny dla tej wsi. 
 
 Pani Maria Bugno - Skarbnik Miejski odczytała uchwałę Nr 275/S/10 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w 
Siedlcach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie opinii o przedłoŜonej przez 
Burmistrza Kałuszyna informacji o -przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 
2010 r. - treść uchwały w załączeniu. 
 
 Pani Władysława Mirosz - Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów  
podała, Ŝe opinia RIO o realizacji budŜetu naszej gminy za I półrocze br. jest 
pozytywna. ZadłuŜenie gminy w wysokości 34% nie  jest zadłuŜeniem 
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maksymalnym. Inwestycje są realizowane.  Wnioskowała przyjęcie 
przedstawionej informacji. 
  
 Pan Marian Soszyński -  w uzupełnieniu  wypowiedzi radnej p. Mirosz  
podał, Ŝe  we wskaźniku zadłuŜenia są kredyty , które w części są umarzalne. 
Pan Burmistrz podkreślił, Ŝe projekt budŜetu gminy na rok bieŜący i  zmiany w 
budŜecie, które zostaną zaproponowane na dzisiejszych obradach  są tak  
rozpisane, aby wskaźnik zadłuŜenia  zmniejszał się , zachowana była  płynność 
finansowa gminy , a  planowane zadania  były realizowane. 
 
Radni przyjęli informację z realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2010 r. nie 
wnosząc uwag. 
 
Radny p. Ryszard  Kaczmarczyk zwolnił się z dalszej części obrad i w dalszej 
części obrad uczestniczyło   12 radnych. 
Ad.pkt 7. 
 Pani Teresa Przybułek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej przypomniała, Ŝe na ostatnich obradach Rady Komisja przedstawiła  
wyniki kontroli skargi na działalność Burmistrza Kałuszyna i Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. Na podstawie dokumentów otrzymanych od 
skarŜących i wysłuchaniu wyjaśnień  Burmistrza  i Dyrektora ZGK Komisja 
zawnioskowała podjęcie uchwały w sprawie uznania złoŜonych skarg na w/w 
jako bezzasadne. Rada jednogłośnie podjęła uchwały w tej sprawie. Po obradach 
skarŜący złoŜyli pismo , w którym  zwracają się o ponowne rozpatrzenie skarg. 
Komisja Rewizyjna zapoznała się z w/w pismem i stwierdziła jednogłośnie, Ŝe  
nie ma podstaw do zmiany stanowiska komisji wyraŜonego na  ostatnich 
obradach , poniewaŜ nie zaszły  nowe  okoliczności dotyczące skarg. W związku 
z tym Komisja wnioskuje o podjęcie uchwały odmawiającej uchylenia  
podjętych na ostatnich obradach Rady uchwał w sprawie uznania skarg za 
bezzasadne. 
Pani Przewodnicząca podkreśliła, Ŝe Komisja Rewizyjna kaŜdą skargę 
rozpatruje na podstawie otrzymanych dokumentów oraz składanych wyjaśnień i 
nigdy nie jest stronnicza  w rozpatrywaniu skarg. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXXII/213/10 w 
sprawie odmowy uchylenia uchwały - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała została  przyjęta jednogłośnie , przy obecności 12 radnych. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXXII/214/10 w 
sprawie odmowy uchylenia uchwały - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy obecności 12 radnych. 
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 Pani Maria Bugno - Skarbnik Miejski przedstawiając uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
gminy Kałuszyn podała, Ŝe  art.234 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 
sierpnia 2009 r. nakłada na Rady Gmin wymóg  określenia trybu prac  nad 
projektem budŜetu. W związku z tym uwzględniając zapisy powyŜszego 
artykułu zasadnym jest podjecie proponowanej uchwały.  
Następnie Pani Skarbnik omówiła zapisy proponowanej uchwały oraz 
przedstawiła proponowane terminy  ujęte w uchwale dotyczące opracowywania 
projektu budŜetu gminy. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXXII/215/10 w 
sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej gminy Kałuszyn - treść 
uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała  została przyjęta jednogłośnie , przy obecności 12 radnych. 
 
 Pan Burmistrz - przedstawił proponowane zmiany w budŜecie gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem zmian w załączniku inwestycyjnym.  
Następnie  podał, Ŝe w § 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów zadań 
własnych o kwotę ok. 6 ml zł. , a w punkcie 2 proponuje się zwiększenie planu 
dochodów zadań własnych o kwotę 3,5 ml zł i wyjaśnił , Ŝe  propozycja ta 
wynika z tego, Ŝe nie otrzymamy planowanych  środków z funduszy unijnych za 
rozbudowę szkoły w Kałuszynie.  Kolejną propozycją jest zmiana pomiędzy 
paragrafami budŜetu. 
Następnie Pan Burmistrz omówił  proponowane zmiany w załączniku 
inwestycyjnym podając, Ŝe: 
• Zagospodarowanie centrum wsi  pozostaje w budŜecie , mimo, Ŝe w rb. nie 

będziemy realizować tego zadania, wystąpimy tylko z wnioskiem o środki 
• Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim  -  w budŜecie 

jest zapisana 959368 zł. Do czasu podpisania umowy  o środki z funduszy 
unijnych kwota ta nie moŜe ulec zmianie. 

• Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Garczyn DuŜy - w budŜecie 
było zapisane 100 tys., obecnie proponuje się 145 tys. zł. z tego powodu, Ŝe  
planowane było pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu  

• Ochrony Gruntów otrzymamy 50 tys. tj. 50%  Ŝeby zachować proporcję 
otrzymanych środków  naleŜy zwiększyć tę kwotę. Środki te zostaną 
wykorzystane na remonty dróg. 

• Remont chodnika  przy ul. Wojska Pol. po przetargu i  wykonaniu prac 
okazało się, Ŝe wartość  wykonanych prac wyniosła 505 tys. W budŜecie 
zapisane było 805 tys. w związku z tym proponuje się zmniejszenie tej kwoty 

• Remont ul. Trzcianka w Kałuszynie - w budŜecie ujęta była kwota 816 tys. 
Przy uchwalaniu budŜetu przyjęliśmy, Ŝe ulica ta realizowana będzie tylko w 
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przypadku otrzymania środków w ramach realizacji tzw. "Schetynówek".  
Wniosek o pozyskanie środków zaopiniowany został pozytywnie, lecz 
znalazł się na dalekiej pozycji i w rb. środków na to zadanie nie otrzymamy. 
Dlatego proponuję zdjęcie tego zadania. Wniosek o środki złoŜony zostanie 
ponownie. 

Taka sama  jest sytuacja z przebudową ulicy Reja i Nowej. 
• Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie - w budŜecie 

zabezpieczona  była kwota w wysokości 80 tys. zł  na opracowanie  
dokumentacji, w obecnej sytuacji nie jest celowe, poniewaŜ w pierwszej 
kolejności naleŜy przeanalizować i ustalić lokalizację budynku 

• Zagospodarowanie Pl. Kilińskiego -  w budŜecie zapisana była kwota w 
wysokości 280 tys.  Obecnie proponuje się   zmniejszenie do kwoty 130 
tys. zł, poniewaŜ w roku bieŜącym nie  ma moŜliwości wykonania prac za  
kwotę wyŜszą. 

• Zagospodarowanie terenu przy szkole -  w budŜecie zapisana była kwota 
w wysokości 30 tys. zł. Okazało się , Ŝe opracowanie  projektu 
technicznego nie będzie kosztowało więcej niŜ 10 tys. zł. W związku z 
tym  proponuje się zmniejszenie środków. 

• Ogrodzenie szkoły w Chrościcach -  koszt ogrodzenia to kwota 30 tys. W 
budŜecie była kwota 40 tys. zł.  

• Remont kuchni w przedszkolu i urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu 
przeniesiono na rok następny 

• Przebudowa wodociągu miejskiego w ul. Mickiewicza i Kościelnej w 
Kałuszynie . Zadanie to proponuje się  przesunąć na lata następne, 
poniewaŜ przebudowę wodociągu naleŜy wykonać łącznie z przebudową 
drogi 

• Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - ze względu na duŜe potrzeby w tym 
zakresie proponuje się zwiększenie środków do kwoty 30 tys. zł.  

• Budowa zbiornika retencyjnego  - w budŜecie wpisana była kwota 900 
tys. zł.  Z tego względu, Ŝe  wniosek o środki na to zadanie w wysokości 
2,5 ml zł  rozpatrzony ma być w miesiącu październiku br. do tego czasu 
nie będzie ogłaszany przetarg na wykonanie prac. Całkowity koszt tej 
inwestycji to kwota ok. 2 ml zł i bez dotacji gmina nie zrealizuje tej 
inwestycji. W związku z tym proponuje się pozostawienie w budŜecie rb. 
na to zadanie kwoty 45 tys. zł.  

Ponadto proponuje się wprowadzenie do budŜetu gminy  nowe zadania tj.: 
• Modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Pol. w 

Kałuszynie i zabezpieczenie środków  w  wysokości 35 tys. zł  
• Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie od 

ulicy Warszawskiej i zabezpieczenie środków  na ten cel w wysokości 65 
tys. zł. 
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 Pan  Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXXII/219/10 w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 12 radnych. 
 
Pan Przewodniczący Rady  zarządził 10 min przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 
sprawie  wyraŜenia zgody na zbycia nieruchomości  gruntowych połoŜonych w 
Kałuszynie podał, Ŝe  gmina jest właścicielem działek : 
• nr  ewidencyjnych 2699/4 o pow. 0,0109 ha i 2699/5 o pow. 0,0066 ha 

połoŜonych w Kałuszynie 
• nr ewidencyjny 3051 o pow. 0,0105 ha  połoŜonej w Kałuszynie przy ul. 

Barlickiego 
• nr ewidencyjny 3532/1 o pow. 0,0385 ha połoŜonej  w Kałuszynie. 
Pan Burmistrz  omówił takŜe połoŜenie w/w działek. 
Podał, Ŝe w/w działki zbyte zostaną w drodze bezprzetargowej na poprawę 
sąsiednich nieruchomości.  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXXII/217/10 w 
sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych połoŜonych w 
Kałuszynie - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 12 radnych. 
 
 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 
sprawie  przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałuszyn w 
latach 2010-2018  podał, Ŝe w/w plan jest jednym z elementów do wystąpienia z 
wnioskiem o środki unijne w ramach odnowy miejscowości z przeznaczeniem 
na przebudowę Pl. Kilińskiego i parku w Kałuszynie. 
Następnie  Pan Burmistrz omówił zapisy zawarte w planie odnowy. 
Poinformował takŜe, Ŝe  projekt przebudowy jest juŜ  opracowany. Plan odnowy 
przesłany radnym róŜni się graficznie od obecnie przedstawianego na obradach 
sesji. 
Pan Burmistrz wymienił zmiany w stosunku do planu Odnowy przesłanego 
radnym, a obecnie proponowanego do uchwalenia. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXXII/218/10 w 
sprawie  przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałuszyn na 
lata 2010-2018 - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 12 radnych. 
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Ad.pkt 8. 
 Protokół Nr XXXI/10 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłoŜony 
został do wglądu. 
 
Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie, przy obecności 12 radnych  
przyjęli protokół. 
 
Ad.pkt 9. 
 Pan Burmistrz  - podał, Ŝe  przyjęte na dzisiejszych obradach zmiany w 
budŜecie  gminy, a szczególnie w załączniku inwestycyjnym, nie oznaczają 
odstępstwa od realizacji  planowanych inwestycji. Inwestycje te będą 
realizowane tylko w terminie późniejszym, Ŝeby zachowana była płynność 
finansowa gminy. 
Pan Burmistrz podziękował za podjęcie na dzisiejszych obradach uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok.  
Następnie poinformował, Ŝe  obecnie  nie przyjmowany jest eternit do 
składowania  na terenie oczyszczalni. Zwrócił się z prośbą do  sołtysów , o 
przekazanie informacji w swoich miejscowościach, o zgłaszanie wniosków na 
odbiór eternitu w  roku przyszłym. 
Ponadto Pan Burmistrz podał, Ŝe  we wsiach, w których  w okresie zimy i 
wiosny nie odbyły się zebrania , obecnie   odbędą się w pierwszej kolejności . 
Wyjaśnił, Ŝe  organizowanie zebrań wiejskich w okresie jesieni jest bardziej 
celowe, poniewaŜ w  tym czasie opracowywany jest projekt budŜetu gminy i 
mieszkańcy mają moŜliwość zgłaszania  wniosków do budŜetu. 
Podał, Ŝe terminy zebrań uzgadniane będą indywidualnie z sołtysami. 
 
 Pan Włodzimierz Szymoński - zgłosił, Ŝe mieszkańcy wsi Olszewice są 
bardzo niezadowoleni z wykonywanego remontu drogi w tej wsi. Z powodu 
nawiezienia Ŝwiru nie moŜna wjechać na wiele posesji. Zwrócił się z prośbą o  
odsunięcie leŜącego Ŝwiru i umoŜliwienie wjazdu na posesję p.Gójskiej, p. 
Kurowskiej i na posesje byłej Pani Sołtys. 
 
 Pani Maria Dmowska - sołtys wsi Wity  zgłosiła potrzebę wycięcia 
zakrzaczeń przy drodze do wsi Wity. 
 
 Pani Marianna Śledziewska -  sołtys wsi Olszewice zapytała, czy  
będzie poinformowana o terminie remontu drogi w jej wsi. 
Stwierdziła, Ŝe  wykonane prace równiarką na drodze  w Olszewicach w 
minioną środę  nie dały Ŝadnych efektów. 
 
 Pan Burmistrz - wyjaśnił, Ŝe we wsiach , w których wykonywana jest 
stabilizacja drogi cementem , mieszkańcy  wnoszą swój wkład pracy w 
realizację drogi.  
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Podał, Ŝe z powodu wykonawcy przerwane zostały prace na drodze pomiędzy  
Zimnowodą , a Turkiem. Przerwanie prac  uzgodnione było z mieszkańcami. 
W sprawie  remontu drogi w Olszewicach była interwencja telefoniczna od 
mieszkanki tej wsi , która  twierdziła, Ŝe technologia wykonywanego remontu 
jest zła.  Wyjaśniłem wówczas, Ŝe kaŜda technologia , która jest skuteczna i 
tania, to jest dobrą technologią - podał Pan Burmistrz. Wyjaśnił takŜe , Ŝe 
realizując  drogi cementowe we własnym zakresie , moŜna wykonać duŜo 
więcej dróg, niŜ zlecając  wykonanie robót  firmie   specjalizującej się w 
budowie dróg. 
Problem wjazdu na poszczególne posesje wystąpił podczas opadów deszczu. 
Wówczas zlecone zostało wykonanie korytowania  celem umoŜliwienia wjazdu 
na  poszczególne posesje.  
Pan Burmistrz podał, Ŝe dwa dni temu był osobiście we wsi Olszewice nie było 
Ŝadnych problemów z wjazdem na poszczególne posesje. 
Obecnie po kolejnych opadach deszczu  być moŜe ponownie problem wystąpił. 
Zapewnił, Ŝe  najbliŜszym czasie  ponownie Ŝwir z wjazdów zostanie usunięty. 
Zakrzaczenia przy drodze do wsi Witów zostaną usunięte przez pracowników  
zatrudnionych w ramach prac społecznie uŜytecznych. 
 
Ad.pkt 10. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kałuszynie  zamknął XXXII obrady Rady. 
 
 
Na tym o godz. 14,50 obrady zakończono. 
 
 
 
 
 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


