
Protokół Nr XII/08 
z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 kwietnia 2008 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10,10. 
Obecni wg załączonej listy obecności - 15 radnych tj. 100%. 
W obradach uczestniczyli takŜe p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Zofia 
Wołkiewicz - Z-ca Burmistrza, p. Henryka Sęktas - Sekretarz, p. Janina Zgódka 
- 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. GraŜyna Chybicka - Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik - Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kałuszynie, p. Zbigniew Miłkowski - Kierownik Przychodni 
Zdrowia w Kałuszynie, p. Eugeniusz Kulesza - Prezes ZKRPiBWP, p. Stanisław 
KrzyŜanowski - Prezes Koła PSL w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Budy Przyt., 
Chrościce, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Marianka, Milew, 
Nowe Groszki, Piotrowina, Przytoka, Wąsy, Wity 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. 
 Pan Przewodniczący Rady - zaproponował wprowadzenie do porządku 
obrad  w punkcie 6  "Podjęcie uchwał " jako kolejne podpunkty  wprowadzenie 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok oraz uchwały w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna. 
 
Przedstawiona propozycja przyjęta została jednogłośnie , przy 100% obecności 
radnych. 
 
Następnie Pan Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad z 
uwzględnieniem przyjętych zmian: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Interpelacje. 
4. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 
    realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
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5. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok 
• dyskusja 
• podjęcie uchwały absolutoryjnej. 

6.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
• nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" Ks. Proboszczowi 

Władysławowi Szymańskiemu 
• nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" Panu Profesorowi  

Januszowi Tazbirowi 
• nadania tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" Pani Teresie Kowalskiej 
• nadania tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" Panu Zbigniewowi 

Miłkowskiemu 
• uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kałuszyn na lata 

2007-2013 
• przyjęcia programu aktywności  lokalnej dotyczącego przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieŜy 
• uchwalenia "Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn na lata 2008 - 2030 
• przystąpienia Gminy Kałuszyn do Stowarzyszenia "Kapitał-Praca-

Rozwój" 
• zbycia nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi Mroczki i Wity 
• zmiany uchwały Nr XI/77/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na oddawanie w uŜytkowanie, wydzierŜawianie i 
wynajmowanie nieruchomości przez Burmistrza Kałuszyna 

• zmian w budŜecie gminy na 2008 r. 
• ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna. 

7. Przyjęcie protokółu Nr XI/08 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy 100% 
obecności radnych. 
 
Ad.pkt 3. 
 Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad.pkt 4. 
 Pan Marian Soszyński - burmistrz przedstawił informację z działalności 
w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kałuszynie 
- treść informacji w załączeniu. 
 
 Pan Włodzimierz Szymoński - radny ze wsi Olszewice zapytał, czy 
równana była droga gminna  Olszewice-Szymony. 
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 Pan Marian Soszyński - odpowiadając podał, Ŝe  droga Olszewice-
Szymony równana była w miniony czwartek. Prace wykonywał Zakład 
Gospodarki Komunalnej.  
 
Radni przyjęli przedstawioną informacje nie wnosząc uwag. 
 
Ad.pkt 5. 
 Pan Marian Soszyński - podał, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu 
gminy za 2007 rok omawiane było na  posiedzeniach wszystkich   komisji Rady. 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. 
Następnie Pan Burmistrz przedstawił główne wskaźniki realizacji  budŜetu - 
treść informacji w załączeniu. 
 
 Pani Teresa Przybułek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Kałuszynie odczytała wniosek komisji w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna za rok 2007 - treść wniosku w 
załączeniu. 
Ponadto odczytała uchwałę Nr 52/S/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 4 kwietnia 2008 r. w 
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie 
dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Kałuszyna za 2007 r. - treść uchwały 
w załączeniu. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - przypomniał, Ŝe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu gminy za rok 2007 przesłane zostały sprawozdania z  
poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy jak równieŜ sprawozdanie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie 
Przychodnia Opieki Zdrowotnej za rok 2007. 
Podał, Ŝe w obradach uczestniczą Dyrektorzy tych zakładów. W związku z tym, 
jeśli radni mają uwagi, czy pytania do przesłanych informacji, to obecnie moŜna 
je zgłaszać. 
 
 Pan Marian Soszyński - zachęcał obecnych na obradach Dyrektorów 
jednostek do zabierania głosu w sprawie wykonania budŜetu swoich  jednostek. 
Przypomniał, Ŝe  sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok 
analizowane było na posiedzeniach wszystkich komisji i wszystkie komisje 
stwierdziły , Ŝe realizowany był  prawidłowo. 
 
 Pani Ewa Standziak -  Wiceprzewodnicząca Rady  usprawiedliwiając 
brak dyskusji ze strony radnych na temat sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy za 2007 rok stwierdziła, Ŝe  sytuacja taka wynika z tego, Ŝe na 
posiedzeniach komisji były pytania i wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości. 
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Natomiast do dyskusji zachęcała sołtysów obecnych na obradach.  
   
 Pani Zofia Wołkiewicz - Z-ca Burmistrza  poinformowała, Ŝe nadzoruje 
sprawy  z zakresu oświaty, pomocy społecznej i kultury. 
Podała, Ŝe zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane są ze 
środków  BudŜetu Państwa i w części ze środków własnych gminy. Na uwagę 
zasługuje to, Ŝe zadania pomocy społecznej wykonane zostały w 100% . 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w roku 2007 przystąpił  po raz pierwszy do 
programu "uczeń na wsi" , który jest finansowany z PFRON . Opieką z tego 
funduszu objętych zostało 16 dzieci.  Realizacja tego programu pozwala na to, 
Ŝe uczeń niepełnosprawny ma moŜliwość wyrównania  szans edukacyjnych. 
W zakresie oświaty obowiązkiem gminy jest finansowanie potrzeb placówek 
oświatowych. Placówki oświatowe na terenie naszej gminy nie oczekują tylko 
na środki z budŜetu gminy.  Subwencja oświatowa dla naszej gminy  nie jest 
wystarczająca na sfinansowanie wszystkich potrzeb oświaty. Nie mniej jednak  
dofinansowanie ze środków gminy do oświaty nie jest duŜe. Wydatki na 
potrzeby oświaty w naszej gminie wynoszą  poniŜej 40 % wydatków ogółem. 
Placówki oświatowe pozyskują środki ze środków unijnych za pośrednictwem 
róŜnych fundacji. 
Przedszkole w Kałuszynie remontowane było głównie za środki pochodzące z 
budŜetu gminy. Jedynie na rok 2008  udało się pozyskać środki  w wysokości 40 
tys. zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia  na remont  w wewnątrz 
budynku przedszkola.  
Biblioteka Publiczna w roku 2007 dzięki własnej inwencji i staraniom  
realizowała  projekt  i pozyskała środki na utworzenie  Centrum Informacji 
Lokalnej, które pod koniec roku połączone zostało z Gminnym Centrum 
Informacji. Obecnie jest jeden ośrodek informacji z siedzibą w Bibliotece , który 
świadczy głównie usługi z zakresu wyszukiwania informacji  oraz usługi Xero i 
w zakresie korzystania i internetu. 
Dom Kultury w roku 2007 realizował głównie  budŜet gminy. Aktywność w 
pozyskiwaniu środków spoza budŜetu nie była wielka. 
Pani Z-ca Burmistrza wyraziła nadzieję, Ŝe w roku 2008 sytuacja ta ulegnie 
zmianie. Środki finansowe uzyskiwane przez własną działalność Domu Kultury 
stanowią niewielki odsetek całości budŜetu placówki.  
W roku 2007 utworzony został Uniwersytet III Wieku, który wzbogacił ofertę 
Domu Kultury - poinformowała Pani Z-ca Burmistrza.  
 
 Pan KrzyŜanowski  Stanisław - Prezes Koła Miejsko-Gminnego PSL  
zgłosił, Ŝe droga ze wsi Nowe Groszki do Ryczycy o długości ok. 300 mb. jest 
w złym stanie i wymaga naprawy, poniewaŜ obecnie w zasadzie jest nie 
przejezdna. Mieszkańcy wsi Ryczyca  twierdzą, Ŝe z tego powodu zaprzestaną 
posyłać dzieci do szkoły w Nowych Groszkach. 
Zapytał, czy w/w droga jest drogą gminną, czy powiatową? 
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Następnie p. Stanisław KrzyŜanowski  nawiązał do  budynku remizy straŜackiej 
we wsi Nowe Groszki. Podał, Ŝe budynek jest  nowy , ładny , lecz jego budowa 
nie jest zakończona. W związku z tym naleŜałoby zakończyć tę budowę i    
zagospodarować budynek.  Wsie Nowe i Stare Groszki  nie są w stanie  
samodzielnie  wykonać  pozostałych  prac i oddać budynek do uŜytku. 
Szacowany przez Komisję Rady koszt zakończenia budowy wynosi ok. 50 tys. 
zł. Budowa remizy trwa juŜ  ok. 30 lat.  Ze składu Społecznego Komitetu 
Budowy Remizy liczącego 13 osób , obecnie  Ŝyje juŜ tylko 3 osoby.  
Pan Stanisław KrzyŜanowski podkreślił, Ŝe  szkoda wybudowanego budynku,  
Ŝeby stał bezuŜytecznie.  
 
 Pan Marian Soszyński - udzielając odpowiedzi  w sprawie  drogi ze wsi 
Nowe Groszki do Ryczycy podał, Ŝe  sprawa ta zostanie sprawdzona i jeśli 
będzie taka potrzeba, droga zostanie naprawiona. 
Wyjaśnił ponadto, Ŝe powyŜsza droga nie jest przewidziana  do wykonania 
stabilizacji  cementowej, poniewaŜ jest to droga lokalna, dojazdowa do pól. 
Natomiast droga ta przewidziana jest do remontu poprzez dowiezienie Ŝwiru. 
W sprawie budynku remizy we wsi Nowe Groszki Pan Burmistrz podał, Ŝe  
budynek ten jest budynkiem piętrowym, o duŜej kubaturze. Jaka kwota 
potrzebna jest do zakończenia budowy, nie wiem- podał Pan Burmistrz, 
poniewaŜ nikt nie wykonywał takich szacunków. W sprawie  zagospodarowania 
remizy, po zakończeniu jej budowy,  odbyło się kilka zebrań z młodzieŜą, 
straŜakami i Kołem Gospodyń ze wsi Nowe i Stare Groszki. Dotychczas 
podejmowane działania jak równieŜ dalsze działania  będą miały na celu 
ustalenie  zasad wykorzystania budynku remizy po oddaniu jej do uŜytku. 
 
 Pan Przewodniczący Rady  - zapewnił, Ŝe jeśli będzie inicjatywa 
mieszkańców wsi Groszki, to Rada Miejska udzieli pomocy finansowej na 
zakończenie prac w remizie straŜackiej i oddanie jej do uŜytku. 
 
 Pan Janusz  Kazimierz Pełka - odczytał treść uchwały Nr XII/80/08 w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna za 2007 r. - treść 
uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała  przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 
 
 Pan Przewodniczący Rady - pogratulował Panu Burmistrzowi  
udzielonego absolutorium. 
 
 Pan Marian Soszyński - podziękował za udzielenie absolutorium i 
docenienie jego wysiłków  jak równieŜ wysiłków kierowników jednostek 
organizacyjnych w realizacji budŜetu gminy za rok 2007.  
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Podziękował takŜe Panu Przewodniczącemu Rady i Pani Zofii Wołkiewicz - Za-
cy Burmistrza oraz wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę w 
minionym roku.  
Pan Burmistrz przypomniał, Ŝe mówiąc na temat wykonania budŜetu za rok 
2007 nawiązał takŜe do planu zadań na rok 2008.  Podał, Ŝe planowane zadania 
na 2008 rok realizowane są z wyprzedzeniem w stosunku do ogólnie przyjętych 
norm.  Większość zadań  przygotowana jest do realizacji. Przygotowani 
jesteśmy takŜe do składania wniosków o pozyskanie środków  z funduszy 
europejskich na realizację inwestycji.  Pozostającym problemem jest sprawa 
ostatecznej decyzji  środków na realizację boiska "Orlik 2012"  oraz 
umieszczenia naszej gminy w krajowym programie  oczyszczania ścieków  
komunalnych, na czym bardzo nam zaleŜy.  
Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, Ŝe na dzień dzisiejszy nie widzi zagroŜeń  
realizacji priorytetowych inwestycji. Inwestycje planowane na rok bieŜący jako 
wątpliwe do realizacji będą na bieŜąco omawiane na posiedzeniach 
poszczególnych komisji Rady Miejskiej, po przeprowadzeniu przetargów oraz 
otrzymaniu decyzji o  pozyskanych środkach.   
Ponownie podziękował za przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy 
za 2007 rok i udzielenie absolutorium.  Podkreślił równieŜ, Ŝe minione cztery 
miesiące rb. wskazują na to , Ŝe realizacja budŜetu na rok 2008 przebiega 
prawidłowo. 
 
Radny p. Ryszard Kaczmarczyk opuścił obrady Rady Miejskiej i w dalszej 
części obrad uczestniczyło 14 radnych. 
 
Ad.pkt 6. 
 Pan Marian Soszyński - podał, Ŝe  w porządku dzisiejszych obrad jest 
przedstawienie dwóch projektów uchwał w sprawie nadania tytułu "Honorowy 
Obywatel Kałuszyna" i dwóch projektów w sprawie nadania tytułu "ZasłuŜony 
dla Gminy Kałuszyn". Uchwałą Nr VI/39/07  Rady Miejskiej w Kałuszynie 
uchwalony został regulamin zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel 
Kałuszyna" oraz Regulamin organizacyjny kapituły ds. nadawania w/w tytułu. 
Następnie poinformował, Ŝe  z wnioskiem o nadanie tytułu "Honorowy 
Obywatel Kałuszyna" Ks. Proboszczowi  Władysławowi Szymańskiemu 
wystąpił Zarząd ZKRPiBWP Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie , a dla Pana 
Profesora  Janusza Tazbira - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. 
Kapituła po rozpatrzeniu powyŜszych wniosków podjęła postanowienie , 
pozytywnie opiniując oba wnioski. 
Tytuł "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" oraz regulamin jego przyznawania 
ustanowiony został uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/178/08 z dnia 25 kwietnia 
2006 r.  Wniosek o nadanie w/w tytułu  Pani Teresie Kowalskiej  złoŜyła grupa 
radnych Rady Miejskiej , a dla Pana dr Zbigniewa Miłkowskiego  wniosek 
złoŜył Zarząd Miejsko-Gminny  PSL w Kałuszynie. 
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 Pani Henryka Sęktas - Sekretarz Miasta  odczytała uzasadnienie do 
wniosku o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" Ks. Proboszczowi 
Władysławowi Szymańskiemu - treść uzasadnienia w załączeniu. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XII/81/08 w sprawie 
nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - odczytała uzasadnienie do wniosku o nadanie 
tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" Panu Profesorowi Januszowi 
Tazbirowi - treść uzasadnienia w załączeniu. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XII/82/08 w sprawie  
nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - odczytała uzasadnienie   do wniosku o nadanie 
tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn"  Pani Kowalskiej Teresie - treść 
uzasadnienia w załączeniu. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XII/83/08 w sprawie 
nadania tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pani Henryka Sęktas - odczytała uzasadnienie do  wniosku o nadanie 
tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" Panu Zbigniewowi Miłkowskiemu - 
treść uzasadnienia w załączeniu. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XII/84/08 w sprawie 
nadania tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" - treść uchwały w załączeniu. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, 1 była przeciw. 
Uchwała przyjęta została 13 głosami, przy 1 głosie przeciw. 
 
 Pan Zbigniew Miłkowski - podziękował za  nadanie jemu  tytułu 
"ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn". Podkreślił, Ŝe to co zrobił dla Kałuszyna jest 
takŜe zasługą wszystkich pracowników Przychodni Zdrowia w Kałuszynie. 
 
Pan Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
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 Pan Marian Soszyński - podał, Ŝe tak jak informował na obradach, na 
których uchwalany był Program Rozwoju Lokalnego, Ŝe  niezbędnym 
załącznikiem tego planu  jest  Wieloletni Plan  Inwestycyjny, który stanowi  
harmonogram zadań rzeczowo-finansowych . Ujęte w harmonogramie zadania 
konsultowane były  z mieszkańcami oraz róŜnymi organizacjami. PowyŜsze 
dokumenty wynikają z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy. W Wieloletnim 
Planie  Inwestycyjnym  ujęte  są  zadania na lata 2008 - 2013. 
Następnie Pan Burmistrz  omówił  zapisy  zawarte w  Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym. Podkreślił, Ŝe wszystkie zadania inwestycyjne ujęte w planie do  
2008 roku są ujęte w WPI z rozwinięciem na dalsze lata. Stwierdził , Ŝe 
Wieloletni Plan Inwestycyjny jest niezbędnym dokumentem  do opracowania 
wniosków o ubieganie się o środki z funduszy unijnych. 
Podał, Ŝe WPI zawiera przewidywane dochody, wydatki oraz zadłuŜenie gminy. 
Przyjęto, Ŝe bezpieczne zadłuŜenie gminy wynosić moŜe do 30%.  Plan zawiera 
takŜe  skutki nie otrzymania planowanych środków.  
Pan Burmistrz wnioskował przyjęcie w przedstawionej wersji  Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego , poniewaŜ jego brak wstrzymałby dalsze działania w celu 
pozyskania środków . 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - podał, Ŝe  na stronie 4,5 i 10 przesłanego 
radnym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego naleŜy zmienić wyrazy z "Rady 
Gminy" na " Radę Miejską". 
Następnie odczytał uchwałę Nr XII/85/08 w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego gminy Kałuszyn na lata 2008 - 2013 - treść uchwały w 
załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - podał, Ŝe w przesłanym projekcie 
uchwały w sprawie przyjęcia  programu aktywności lokalnej dotyczącego 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieŜy i przystąpienia 
do realizacji projektu "śyj aktywnie, Ŝyj ciekawie" naleŜy wprowadzić 
następujące zmiany: 
• za pierwszymi dwoma wierszami naleŜy dopisać " i przystąpienie do 

realizacji  projektu pod nazwą śyj aktywnie , Ŝyj ciekawie" 
• § 2 otrzyma  numer "§ 3" 
• § 3 otrzyma nr "§ 4" 
• wprowadza się § 2 o treści "przystępuje się do realizacji w 2008 r. projektu 

pod nazwą " śyj aktywnie, Ŝyj ciekawie" jako projektu systemowego 
wynikającego z programu operacyjnego kapitał ludzki ,  priorytet 7 
"Promocja integracji społecznej". 
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  Pani Zofia Wołkiewicz - w imieniu Pani Sekretarz przeprosiła 
radnych za to, Ŝe przesłany program był materiałem roboczym, a nie ostateczną 
dopracowaną wersją . Dlatego  obecnie Pan Przewodniczący Rady  przedstawił 
zmiany do przesłanego projektu programu .  
Prosiła takŜe, aby na stronie 2 programu w  miejscu wykropkowanym wstawić 
cyfrę 8% / stopa bezrobocia/. Na stronie 4 i 5 - liczba osób objęta programem 
aktywności lokalnej powinno być 150. 
Następnie Pani Z-ca Burmistrza omówiła zapisy programu oraz jego 
przeznaczenie. Podziękowała p. GraŜynie Chybickiej - Kierownikowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej i p. Marii Bartosiak - Dyrektorowi Gimnazjum w 
Kałuszynie za  opracowanie programu i wnioskowała, o jego przyjęcie w 
przedstawionej wersji. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XII/86/08 w sprawie 
przyjęcia programu aktywności lokalnej dotyczącego przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieŜy i przystąpienia do realizacji 
projektu "śyj aktywnie, Ŝyj ciekawie" - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Marian Soszyński - podał, Ŝe Unia Europejska zobowiązała kraje 
członkowskie  do między innymi  usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych do 
roku 2030. W naszej  gminie   chodzi głównie o zmianę pokryć dachowych. W 
związku z tym opracowany został program usuwania azbestu do roku 2030.  
Opracowany program omawiany był na wszystkich posiedzeniach komisji Rady. 
Do sołtysów wysyłane były informacje o zgłaszanie potrzeb w zakresie ilości            
zmiany  pokryć dachowych z eternitu oraz przewidywanego terminu zmiany. 
PowyŜsze dane są niezbędne do złoŜenia odpowiednich wniosków o pozyskanie 
środków  na ten cel. 
Następnie Pan Burmistrz omówił zasady dofinansowania ze środków unijnych 
do wymiany pokryć dachowych z eternitu. Podał, Ŝe dofinansowanie będzie  
pokrywać koszty zdjęcia i utylizacji zdjętego eternitu.  
Ponadto Pan Burmistrz wymienił cele i zadania ujęte w programie usuwania 
azbestu. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XII87/08 w sprawie 
uchwalenia "Gminnego Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Kałuszyn na lata 2008-2030 - treść uchwały w 
załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
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 Pani Henryka Sęktas -  przedstawiając uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Kapitał-Praca-Rozwój" 
podała, Ŝe przystąpienie do  Lokalnej  Grupy Działania  pozwoli Gminie na 
uczestnictwo w działaniach współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej, 
które wymagają większej ilości uczestników, działań regionalnych, udziału osób 
fizycznych lub lokalnych przedsiębiorców.  
W Lokalnych Grupach Działania samorządy są członkami wspierającymi 
działania innych podmiotów. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XII/88/08 w sprawie 
przystąpienia do stowarzyszenia  "Kapitał -Praca-Rozwój" - treść uchwały w 
załączeniu. 
 
Uchwała  przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.  
 
 Pani Zofia Wołkiewicz - podała, Ŝe projekt uchwały w sprawie zbycia  
nieruchomości gruntowych  połoŜonych we wsi Mroczki i Wity wynika z tego, 
Ŝe burmistrz nie posiada kompetencji do sprzedaŜy, czy kupna nieruchomości. 
Dlatego przed przeznaczeniem nieruchomości do  sprzedaŜy,  Rada powinna 
podjąć uchwałę w tej sprawie.  
Następnie Pani  Z-ca Burmistrza omówiła procedurę sprzedaŜy mienia 
komunalnego. W przedstawionym projekcie  uchwały proponuje się 
przeznaczenie do sprzedaŜy działkę nr 119/2 o pow. 0,4900  połoŜoną we wsi 
Mroczki  , która w planie zagospodarowania przestrzennego znajdowała się w 
terenach upraw rolnych i ogrodniczych oraz działkę nr 270/4 o pow. 0,3800 
połoŜoną we wsi Wity, która w planie zagospodarowania przestrzennego w 
części znajdowała się w terenach zabudowy zagrodowej i w części terenach 
upraw rolnych i ogrodniczych. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę nr XII/89/08 w sprawie 
zbycia nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsi Mroczki i Wity - treść 
uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pani Zofia Wołkiewicz - przedstawiając uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na oddawanie w uŜytkowanie, 
wydzierŜawianie i wynajmowanie nieruchomości przez Burmistrza Kałuszyna , 
która podjęta została na poprzednich obradach podała, Ŝe  nadzór Wojewody 
Mazowieckiego zgłosił uwagi do podjętej uchwały twierdząc, Ŝe niektóre zapisy  
nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz to, Ŝe uchwała nie 
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, lecz  po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W związku z tym 
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obecnie proponuje się  wprowadzenie powyŜszego zapisu oraz  wykreślenie 
zapisu  § 3 uchwały. Zmiana ta polega na tym, Ŝe Pan Burmistrz nie otrzyma 
upowaŜnienia Rady , aby mógł odstępować od obowiązku przetargowego w 
przypadku zawierania umów dłuŜszych niŜ na okres 3 lat.  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę nr XII/90/08 w sprawie  
zmiany uchwały nr XI/77/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 
2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na oddawanie w uŜytkowanie, 
wydzierŜawianie i wynajmowanie nieruchomości przez Burmistrza Kałuszyna - 
treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została  jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Marian Soszyński - podał, Ŝe proponowana zmiana  budŜetu gminy 
na 2008 rok dotyczy  zwiększenia środków po stronie dochodów i wydatków , 
jako planowaną dotację celową, na zadania powierzone w drodze porozumienia 
ze Starostą Mińskim, o kwotę 140 tys. zł  z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic /Barlickiego , Mostowa/ w Kałuszynie. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XII/91/08 w sprawie 
zmian w budŜecie gminy na 2008 r.- treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwałą przyjęta została jednogłośnie, przy  obecności 14 radnych.  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - przypomniał, Ŝe Pan Burmistrz 
obejmując  to  stanowisko w roku 2006 otrzymał wynagrodzenie  w wysokości  
burmistrza  poprzedniej kadencji tj. p. Zofii Wołkiewicz.  Od tego czasu 
wynagrodzenie  burmistrza nie było zmieniane. W związku z tym , obecnie 
doceniając pracę Pana Burmistrza proponuje się podwyŜszenie wynagrodzenia  
o 10 % we wszystkich składnikach wynagrodzenia.  
Następnie przedstawił składniki wynagrodzenia burmistrza w obecnej 
wysokości i w wysokości po proponowanej podwyŜce. Łącznie podwyŜka 
wynagrodzenia wynosiłaby 736 zł. 
 
Radni nie zgłosili uwag jak równieŜ innych propozycji do wynagrodzenia 
burmistrza.  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał  uchwałę Nr XII/92/08 w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Burmistrza Kałuszyna - treść uchwały w 
załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
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Ad.pkt 7. 
 Protokół Nr XI/08 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłoŜony został 
do wglądu. 
Radni nie wnieśli uwag do protokółu i przy obecności 14 radnych , jednogłośnie 
przyjęli protokół. 
 
Ad.pkt 8. 
 Pan Marian Soszyński - podziękował za udzieloną podwyŜkę płac.  
Następnie poinformował, Ŝe  w związku z przypadającą  w rb. 290 rocznicą 
nadania praw miejskich  Kałuszynowi opracowany został harmonogram  
obchodów tej rocznicy.  Zgodnie z harmonogramem najbliŜszą uroczystością 
będzie uroczysta sesja Rady Miejskiej planowana na dzień 20 maja br. o godz. 
16,oo w Domu Kultury w Kałuszynie, której głównym punktem będzie 
wręczenie tytułów "Honorowy Obywatel Kałuszyna " i "ZasłuŜony dla Gminy 
Kałuszyn".  Ustalając termin sesji wspólnie z Panem Przewodniczący Rady 
Miejskiej mieliśmy na uwadze umoŜliwienie mieszkańcom udział w uroczystej 
sesji - wyjaśnił Pan Burmistrz.  
Kolejna uroczystość odbędzie się 25 maja br.  Będzie to wyjazd mieszkańców 
na Zamek Królewski w Warszawie. Prosił sołtysów o poinformowanie swoich 
mieszkańców i  sporządzenie listy chętnych osób na wyjazd do Zamku.  
Natomiast, tak jak co roku, w dniu 3 maja odbędzie się uroczysta Msza Święta , 
po której nastąpi złoŜenie wieńców pod pomnikiem  przy ul. Warszawskiej, a 
następnie w Domu Kultury  część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieŜy 
szkolnej . 
 
 Pan Marian Pełka - Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie przedstawił 
szczegółowy program  uroczystości  w dniu 3 maja i zaprosił do wzięcia 
udziału. 
 
 Pan Tomasz Glinka - radny ze wsi Abramy  zwrócił się o udzielenie 
wsparcia finansowego dla  Krzysztofa Mroczka ze wsi Mroczki. Chłopiec 
uczęszcza do  klasy sportowej w Siedlcach. Osiąga  bardzo dobre wyniki , takŜe 
w międzynarodowych zawodach.  Aby uzyskiwać dobre wyniki powinien 
uczestniczyć  obozach sportowych.  Udział w takich obozach  jest płatny. Matkę 
Krzysztofa nie stać finansowo na opłatę, poniewaŜ samotnie wychowuje  troje  
dzieci.  
 
 Pan Marian Soszyński -  ustosunkowując się do wypowiedzi radnego p. 
Tomasza Glinki  wyjaśnił, Ŝe w powyŜszej sprawie naleŜy wystąpić z pisemnym 
wnioskiem. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - przypomniał  radnym, Ŝe termin 
składania oświadczeń majątkowych radnego upływa z dniem 30 kwietnia. 
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 Pani Zofia Wołkiewicz - poinformowała, Ŝe uroczystość na Zamku 
Królewskim i wynajęcie sali w Zamku na spotkanie naszych mieszkańców , to 
jest skutek realizowanego od lat przez p. Marię Bartosiak  programu współpracy 
"Bernardo Bellotto" . Uczniowie naszego Gimnazjum zostali przewodnikami po 
Zamku Królewskim i będą  prezentować w dniu 25 maja naszym gościom sale 
Zamku oraz eksponaty. Zakładamy  duŜy udział naszych mieszkańców w 
uroczystościach na Zamku Królewskim.   
Ponadto Pani Z-ca Burmistrza przedstawiła szczegółowy program uroczystości. 
Podała , Ŝe sala w Zamku udostępniana jest bezpłatnie w ramach realizowanego 
projektu. Uroczystość na zamku będzie jedną z główniejszych uroczystości 
obchodów 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich Kałuszynowi.  
Następnie Pani Z-ca Burmistrza zaprosiła wszystkich chętnych do udziału w 
uroczystościach na Zamku Królewskim. Wyjazd  autokarami z Kałuszyna o 
godz. 11,oo.  
 
 Pani Natalia Budzyńska - sołtys wsi Budy Przyt.  w imieniu 
mieszkańców zgłosiła potrzebę przywrócenia zlikwidowanych kursów 
autobusowych do Bud Przyt.  w niedzielę, którym mieszkańcy dojeŜdŜali do 
Kościoła w Kałuszynie oraz wracali z Kościoła i kursu autobusowego o godz. 
17,oo. Kursów tych nie ma juŜ od miesiąca kwietnia.  
 
 Pan Marian Soszyński -  przyjął wniosek do realizacji. Podał, Ŝe obecnie 
czynione są starania, o utrzymanie w dni wolne od nauki szkolnej tych kursów 
autobusowych , którymi dowoŜone są dzieci do szkoły w Kałuszynie. Ze 
wstępnych ustaleń są szanse na utrzymanie przynajmniej 1-2 tych kursów w 
ciągu dnia. Podjęte będą takŜe starania w sprawie zgłoszonych przez Panią 
Sołtys kursów autobusowych - zapewnił Pan Burmistrz. 
 
 Pani Anna Wąsak - sołtys wsi Marianka zgłosiła, Ŝe w jej wsi światło 
uliczne świeci cały czas. 
 
 Pan Marian Soszyński - zapewnił, Ŝe awaria  oświetlenia ulicznego we 
wsi Marianka zostanie  usunięta. 
 
 Pani Maria Dmowska - sołtys wsi Wity  zgłosiła potrzebę wyrównania 
drogi Ŝwirowej we wsi Wity oraz  naprawę ubytków w nawierzchni asfaltowej 
drogi. 
 
 Pani Barbara Mroczek - sołtys wsi Wąsy podała, Ŝe uzgadniała z p. 
Kazimierzem Brodzikiem termin wymiany automatów  oświetlenia ulicznego.  
Od ustalonego terminu upłynęło juŜ trzy tygodnie i automaty nie zostały 
wymienione. 
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 Pani Anna Jackiewicz - sołtys wsi Leonów  przypomniała, Ŝe zgłaszany 
był  wniosek w sprawie zajeŜdŜania autobusu szkolnego do wsi Leonów. 
 
 Pan Marian Soszyński - stwierdził, Ŝe  w sprawie powyŜszego wniosku 
odpowiedzi udzielił na zebraniu wiejskim informując, Ŝe wniosek  jest nie 
realny , poniewaŜ odległość wsi od przystanku to ok. 300  mb.  Dojazd autobusu 
do wsi spowodowałby  zmianę godzin dojazdu autobusu  do innych  wsi.  
 
 Pani Beata  Ratuska -  sołtys wsi Piotrowina zapytała, kiedy będzie 
wykonywane  utwardzenie drogi we wsi Piotrowina. 
 
 Pan Marian Soszyński -  nawiązując do wypowiedzi Pani Sołtys wsi 
Wąsy wyraził zdziwienie, Ŝe  wymiana automatów oświetlenia ulicznego nie 
została jeszcze wykonana. Zapewnił, Ŝe sprawę tę wyjaśni.  
W ostatnim czasie równiarka pracowała na drogach na terenie naszej gminy, 
lecz wykonywała najpilniejsze prace na drogach dojazdowych do wsi i osiedli. 
Droga we wsi Wity , której wyrównanie wnioskuje Pani Sołtys, zostanie 
sprawdzona , celem ustalenia, czy  prace mógłby wykonać Zakład Gospodarki 
Komunalnej własnym sprzętem. Jeśli okaŜe się, Ŝe naleŜy dowieść Ŝwiru, to 
zostanie dowieziony po uzyskaniu odpowiedniego materiału.  
W sprawie drogi  we wsi Piotrowina Pan Burmistrz podał, Ŝe  cement na drogi 
został zakupiony.  Termin wykonania utwardzenia  musi być skoordynowany z 
wypoŜyczeniem wału  i równiarki, które są niezbędne do wykonania  
utwardzenia drogi cementem. Zapewnił , Ŝe  przed okresem lata utwardzenie 
dróg cementem będzie wykonane i prosił o wyrozumiałość i cierpliwość w tej 
sprawie. 
 
 Pani Anna Wąsak - zapytała, czy na drodze Przytoka - Leonów będą 
wykonywane jakieś prace. 
 
 Pan Marian Soszyński - stwierdził, Ŝe na drodze Przytoka - Leonów nie 
będą wykonywane Ŝadne prace. Ze względu na to, Ŝe  planowana jest budowa 
obwodnicy Mińska Maz., która wychodzić będzie  w Ryczołku  nawierzchnia 
bitumiczna mogłaby być zniszczona.  Wykonywane będzie tylko na bieŜąco 
równanie drogi. 
 
Ad.pkt 9. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kałuszynie  o godzinie 13, oo zamknął  XII obrady Rady. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 
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