
Protokół Nr VIII/2011 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 28 czerwca 2011 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o  godz. 10,10. 

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

osób. 

Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Jarosław Broniarek i radny p. Marek 

Chrościcki. 

W obradach uczestniczyli także p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 

Sęktas - Z-ca Burmistrza i p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marciniak Beata - Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Nowych Groszkach, p. Andrzejkiewicz Anna - Dyrektor  

Biblioteki w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - Dyrektor Przedszkola w 

Kałuszynie, p. Pełka Marian - Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, p. 

Chybicka Grażyna - Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej w Kałuszynie, p. 

Winnik Dariusz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie , 

sołtysi wsi: Abramy, Budy Przyt., Chrościce, Falbogi, Garczyn Mały, 

Gołębiówka, Kazimierzów, Leonów, Milew, Mroczki, Piotrowina, Przytoka, 

Sinołęka, Szymony,Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka oraz  

dzieci z rodzicami i wychowawcami, które otrzymały stypendia Burmistrza i 

przedstawiciele prasy. 

Obradom przewodniczyła p. Ewa Wanda Standziak - Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt. 1. 

 Pani Przewodnicząca Rady -  powitała zebranych, dokonała otwarcia 

obrad i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 

 

Ad.pkt 2.  

 Następnie przedstawiła  proponowany porządek obrad z uwzględnieniem  

zrealizowanego już punktu  1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Wręczenie stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjum. 

4. Wręczenie   nagrody za osiągnięcia sportowe. 

5. Interpelacje. 

6. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

    realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2010 rok 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016 

 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

 ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Kałuszynie 

prowadzonego przez gminę Kałuszyn 

 trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Kałuszyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz  ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400KW 

Miłosna-Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn 

W punkcie tym Pani Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie  punktu 

podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o 

zgłoszonych kandydatach na ławników 

 wyników kontroli Komisji Rewizyjnej. 

9. Przyjęcie protokółu Nr VII/2011 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie,  z uwzględnieniem 

wprowadzenia proponowanej uchwały , w obecności 13 radnych . 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - poinformowała, że z dniem 1 czerwca br. 

Pan Burmistrz powołał na stanowisko z-cy burmistrza p. Henrykę 

Sęktas , dotychczasową sekretarz .  

Następnie pogratulowała Pani Z-cy Burmistrza , życzyła sukcesów zarówno w 

życiu osobistym jak również zawodowym, miłej oraz  owocnej współpracy  i 

wręczyła wiązankę kwiatów. 
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 Pani Henryka Sęktas - Z-ca Burmistrza stwierdziła, że powołanie jej na 

z-cę burmistrza jest dla niej dużym wyzwaniem. Wyraziła nadzieję, że sprosta 

oczekiwaniom Pana Burmistrza, współpracowników oraz radnych i sołtysów. 

Następnie przedstawiła przebieg swojej pracy zawodowej w tutejszym Urzędzie. 

Życzyła wszystkim oraz sobie dobrej współpracy dla dobra naszej gminy oraz 

jej mieszkańców. 

Szczególnie podziękowała Panu Burmistrzowi za wyróżnienie jej i powołanie na 

stanowisko z-cy burmistrza. Ponownie podkreśliła , że jest to dla niej duże 

wyzwanie i wyróżnienie. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że każdy na swoje wyróżnienie pracuje sam. 

Podał, że Pani Henryka Sęktas pracuje w tutejszym Urzędzie od wielu lat. 

Wszyscy znają jej wady i zalety. Urodziła się na terenie gminy Kałuszyn. O 

tym, że została zastępcą  zdecydowały jej zalety. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że Pani Z-ca Burmistrza bezpośrednio 

nadzorowała będzie  wszystkie sprawy społeczne. Natomiast on tak jak 

dotychczas nadzorował będzie  sprawy komunalne, inwestycje i sprawy 

finansowe. 

Ponownie życzył Pani Z-cy Burmistrza, żeby miała więcej optymizmu i wiary w 

siebie, ponieważ ma do tego podstawy. Dobrej współpracy z  radnymi, 

sołtysami oraz zaangażowanymi w sprawy społeczne mieszkańcami. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pani Z-ca Burmistrza - przypomniała, że corocznie w naszej gminie 

przyznawane są stypendia Burmistrza . Stypendium to uchwalone zostało przez 

Radę Miejską w 2002 roku. 

Następnie odczytała listę uczniów Gimnazjum w Kałuszynie, Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie i Nowych Groszkach,  którzy otrzymali stypendium 

Burmistrza wraz z uzasadnieniem  - lista w załączeniu. 

 

 Pan Burmistrz - wręczył uczniom  decyzję o przyznaniu stypendium 

oraz złożył gratulacje i życzył dalszych osiągnięć w nauce.  

Życzenia  wyróżnionym uczniom złożyła także Pani Przewodnicząca Rady  oraz 

Pani Z-ca Burmistrza.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że stypendium Burmistrza, które uchwalone 

zostało przez Rade Miejską  jest dowodem na to, że nasz samorząd przywiązuje 

dużą uwagę do kształcenia dzieci i młodzieży. Podał, że zawsze twierdził i nadal 

twierdzi, że nie ma ważniejszej inwestycji, jak inwestycja w dzieci. 

Zwracając się do wyróżnionych uczniów Pan Burmistrz podał, że osiągnięcie 

średniej oceny powyżej 5 jest bardzo dobrym wynikiem nauki.  

Pogratulował rodzicom tak  zdolnych dzieci oraz  życzył aby wyrośli na 

prawych i wspaniałych ludzi .  
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Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz - poinformował, że mamy wielu wspaniałych 

wychowanków   naszych szkół. Takim wspaniałym człowiekiem jest między 

innymi Pan Grzegorz Polkowski z Kałuszyna, który  może  być przykładem 

wszystkiego, co jest najlepsze w charakterze ludzkim. 

Następnie Pan  Burmistrz przedstawił osiągnięcia sportowe  Pana Grzegorza 

Polkowskiego  w pływaniu w roku 2011. 

Pogratulował Pani Barbarze Polkowskiej  , matce Pana Grzegorza, tak 

wspaniałego syna. Prosił, o przekazanie naszego uznania i podziękowania . 

Następnie na ręce Pani Barbary Polkowskiej przekazał  nagrodę pieniężną dla  

syna Grzegorza za osiągnięcia  sportowe. 

 

 Pani Barbara Polkowska - poinformowała , że  jej syn Grzegorz  

obecnie przebywa na mistrzostwach europy w pływaniu i z tego powodu nie 

mógł wziąć udziału w dzisiejszych obradach. 

 

Ad.pkt 5. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Burmistrz - przedstawił  informację  z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść informacji w  

załączeniu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Burmistrz - podał, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2010 r. omawiane było wielokrotnie między innymi na  wszystkich  

posiedzeniach  stałych komisji Rady oraz na naradzie sołtysów. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie  z realizacji budżetu 

przyjmuje Rada.  

Pan Burmistrz poinformował, że w realizacji budżetu  gminy za 2010 rok nie 

wystąpiło zachwianie  równowagi finansowej gminy tj. stosunku wydatków do 

dochodów. Różnica między planowanymi dochodami, a  planowanymi 

wydatkami  wystąpiła w zadaniach majątkowych gminy . Wydatki majątkowe , 

to wydatki głównie na  inwestycje. W wydatkach bieżących nie występowały w 

trakcie roku 2010 żadne zakłócenia. Różnica w realizacji wydatków 

majątkowych wynikała z tego, iż niektóre zadania inwestycyjne np. 

zagospodarowanie centrum wsi musiały być wpisane do budżetu, żeby była 

możliwość złożenia wniosków o pozyskanie środków na realizację tych zadań. 

Na realizację zbiornika retencyjnego w budżecie 2010 r. ujęta była kwota 1.500 

tys. zł. Przetarg na ustalenie wykonawcy ogłoszony został w okresie jesieni. W 
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związku z tym wiadome było, że powyższa kwota nie zostanie w 2010 r. 

wykorzystana. Dlatego, że złożony był wniosek o dotacje na to zadanie na 

kwotę 550 tys. zł , w którym określone było, że przetarg musi odbyć się w roku 

2010.i żeby można było rozpocząć roboty już w miesiącu styczniu 2011 r. 

Podobna sytuacja była ze środkami w wysokości ponad 1 ml zł na realizację 

drogi we wsi Piotrowina. Podstawowe zadania inwestycyjne planowane na rok 

2010  były w trakcie  przygotowania lub w trakcie realizacji.  

Pan Burmistrz poinformował także, że dotychczas nie rozstrzygnięte są wnioski 

o pozyskanie środków na odnowę obszarów wiejskich, które ujęte były w 

budżecie roku 2010 i są w budżecie roku 2011. Wnioski te są obecnie w trakcie 

oceny. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

Rada Miejska rozpatruje i dokonuje zatwierdzenia sprawozdania  finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za rok 2010, 

obejmującego również sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego 

instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Kałuszynie oraz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - 

Przychodni  Opieki Zdrowotnej, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie 

i informację , o stanie mienia. 

Ponadto przypomniała, że powyższe materiały były omawiane na posiedzeniach 

wszystkich stałych komisji Rady. Na tych posiedzeniach wszyscy członkowie 

komisji otrzymali na piśmie  powyższe sprawozdania. Wszystkie komisje 

pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania. 

Następnie Pani Skarbnik odczytała uchwałę Nr 152/S/11 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 7 

kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 - treść uchwały w załączeniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/39/2011 w 

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej  odczytała uchwałę Nr 277/S/11 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 31 maja 2011 r.  

w sprawie opinii o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie 

dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Kałuszyna za 2010 r. - treść uchwały 

w załączeniu. 

Ponadto Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kałuszyna za rok 2010. 
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 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/40/2011 w 

sprawie udzielenia burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2010 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - podziękował za jednogłośne podjęcie uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium.  Podkreślił, że  realizacja budżetu, a głównie 

inwestycji polega przede wszystkim na dobrej współpracy Rady z burmistrzem. 

Ponownie podziękował  za dobą współpracę z Radą i życzył dalszej takiej 

współpracy. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pani Skarbnik - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej podała, że proponuje się zwiększenie planu dochodów 

zadań własnych gminy o kwotę 80.000 zł, które zostaną przeznaczone na 

zwiększenie wydatków inwestycyjnych  związanych z budową zbiornika 

retencyjnego. Zwiększenie środków własnych na tę inwestycję wynika z  

montażu finansowego , który zakłada dotację i pożyczkę. 

W ramach oszczędności /PEFRON/ w środkach na  zadania   bieżące proponuje 

się zmniejszenie  planu wydatków  zadań własnych gminy , o kwotę 3.000 zł z 

przeznaczeniem   na bezpieczeństwo publiczne / na nagrody dla policjantów 

zatrudnionych w Posterunku Policji w Kałuszynie oraz  przeniesienie kwoty 400 

zł w ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego wsi Sinołęka z 

przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego. 

W ślad za zmianami w budżecie gminy należy wprowadzić zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające z proponowanych  zmian, celem 

doprowadzenia zgodności powyższych uchwał.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/41/2011 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych . 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/42/2011 w 

sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016 - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zarządziła 10 min. przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady. 
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 Pan Burmistrz - przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę . 

Poinformował, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która reguluje również  zasady 

przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  , organ ustalający cenę m3 

wody oraz ścieków ma obowiązek  raz w roku przedstawić  Radzie  koszty 

wyprodukowania m3 wody oraz odbioru m3 ścieków. 

W naszej gminie administrowaniem kanalizacji i wodociągów zajmuje się  

Zakład Gospodarki Komunalnej. ZGK przedstawił  takie wyliczenia 

sporządzone przez uprawnioną osobę. Sporządzone wyliczenia przedstawiane 

były na wszystkich posiedzeniach  stałych komisji Rady i zaopiniowane zostały 

w większości pozytywnie. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeśli nawet ceny m3 wody, czy ścieków nie są 

zmieniane, to raz w roku Rada także podejmuje uchwałę  zatwierdzającą 

dotychczasowe stawki. 

Następnie Pan Burmistrz przypomniał, że ostatnia podwyżka  ceny m3 wody i 

ścieków  była  w 2008 roku. Od tego czasu znacznie wzrosły koszty głównie 

energii elektrycznej, które maja decydujący wpływ na cenę. 

W związku z tym ZGK złożył  następujące propozycje podwyżki ceny m3 wody 

i ścieków tj. dotychczasowa cena m3 wody dla gospodarstw domowych  z 7% 

podatkiem VAT wynosi 2,11 zł, proponowana cena  to 2,27 zł / wzrost o 16 gr./ 

z 8% podatkiem VAT, który  obowiązuje od br. 

Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej  dotychczas było 1,22 zł, proponuje 

się 2,16 zł / wzrost o 94 gr./. 

Opłata za czynności odbioru i przyłączenia  wynosi 324 zł łącznie z podatkiem 

VAT i proponuje się pozostawienie  tej kwoty bez zmian. 

Cenę dla odbiorców publicznych proponuje się w wysokości takiej jak dla 

gospodarstw domowych. 

Natomiast  dla pozostałych odbiorców  dotychczasowa cena m3 wody wynosiła 

3,69 zł, proponuje się 3,98 / wzrost o 29gr/. 

Pan Burmistrz przypomniał, że tak jak informował na posiedzeniach komisji  już 

we wcześniejszym okresie  wnioskował, żeby cena m3  ścieków odbieranych 

samochodem asenizacyjnym i dowożonych do oczyszczalni ścieków  była w 

takiej samej wysokości,  jak cena ścieków odprowadzanych do kolektora 

sanitarnego, plus koszty dowozu. Dotychczas cena ta była znacznie wyższa.  W 

związku z tym, żeby gospodarstwa domowe, które nie mają możliwości 

podłączenia swoich posesji do kanalizacji, nie byli z tego powodu obciążeni 

większymi kosztami  wywozu nieczystości. 

Dotychczasowa cena m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji wynosi 3,61 

brutto. Natomiast cena ścieków dowożonych wynosi 6,43 brutto. Obecnie 

proponuje się jednakową cenę m3 ścieków dowożonych i odprowadzanych do 

kanalizacji miejskiej w wysokości 4,07 zł brutto. Przyjmując proponowaną 

stawkę, cena m3 ścieków dowożonych byłaby niższa o 2,36 zł.   
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Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, że cenę roboczo-godziny  zatwierdza burmistrz 

wydając stosowne zarządzenie i obiecał, że będzie stał na stanowisku, żeby 

koszty dowozu ścieków  pozostały w dotychczasowej wysokości.  

Ścieki dowożone pozostałe , obecna cena m3  wynosi 6,90 zł, proponuje się 

11,37 / wzrost o 1,65/. 

Cena ścieków pozostałych odprowadzanych do kanalizacji  obecnie wynosi 4,44 

zł za m3, proponuje się 5,38 zł / wzrost o 94 gr./. 

Opłata za  czynności przyłącza i  odbioru  wynosi 324 zł  i proponuje się 

pozostawienie tej  opłaty w dotychczasowej wysokości.  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że  dotychczas bilans zaopatrzenia w 

wodę równoważył się, natomiast bilans ścieków  nie równoważy się i jest 

ujemny. Planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Garczynie 

Dużym. Stwierdził także, że Zakład Gospodarki Komunalnej  musi dołożyć 

więcej starania i wysiłku na konserwację i stan estetyczny urządzeń 

wodociągowych. 

 

 Pani  Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/43/2011 w 

sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/44/2011 w 

sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - poinformowała, że  projekt uchwały w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia przedszkola  wynika ze zmiany dotychczasowych 

przepisów prawnych w tym zakresie. Obecnie obowiązująca ustawa nakłada na 

przedszkola publiczne obowiązek ustalenia zajęć, które prowadzone będą   w 

wymiarze ponad 5 godz.  Za 5 godz. dziennie prowadzonych zajęć opłata nie 

jest pobierana. 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza omówiła  zasady wyliczenia proponowanej 

stawki godzinowej za zajęcia ponadwymiarowe. Według  przedstawionych 

zasad  stawka ta wynosi 2,20 zł i taką proponuje się do przyjęcia. Wymieniła 

także zakres zajęć prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych. 

Omówiła również zapisy proponowanej uchwały i poinformowała, że uchwała 

obowiązywałaby od 1 września br. 
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 Pani Przewodnicząca  Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/45/2011 w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie 

prowadzonego przez Gminę Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności  13 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła, że podjęcie uchwały w sprawie  trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania  wynika z obecnie 

obowiązującej ustawy o przemocy w rodzinie. Do kompetencji Rady należy 

określenie zasad powoływania w/w Zespołu. Natomiast Zespół powołuje 

Burmistrz. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań wszystkich 

podmiotów, które wchodzą w skład tego Zespołu. 

Następnie  oczytała  zapisy proponowanej uchwały dotyczące trybu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

warunki  funkcjonowania Zespołu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/46/2011 w 

sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Kałuszyn oraz szczegółowych  warunków jego funkcjonowania - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że proponowany  projekt uchwały w 

sprawie  przyjęcia  gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  ściśle wiąże się z poprzednią uchwałą 

podjętą na dzisiejszych obradach. Proponowany program określony jest do roku 

2015  dlatego, że gmina posiada opracowaną strategie rozwiązywania 

problemów społecznych , w której problem przemocy w rodzinie jest również 

ujęty. Ponadto omówiła główne cele w/w programu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/47/2011 w  

sprawie  przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn podał, że  w roku 2009  na jego wniosek Rada 
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Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna uchwalonego w 2005 

r.  Załącznikiem do powyższej uchwały były konkretne działki, które  ujęte 

miały być w planie . Po podjęciu w/w uchwały i ukazaniu się ogłoszenia w tej 

sprawie  nadal napływały wnioski , o zmianę przeznaczenia terenów, które nie 

zostały przewidziane w podjętej uchwale. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 50 

takich wniosków i jeszcze wpływają.  Z tego ok. 50% wniosków wpłynęło po 

podjęciu uchwały. Po dokonaniu analizy wniosków i ich celowości  oraz 

ustaleniach z architektem stwierdzono, że  korzystniejszym i nie droższym 

finansowo rozwiązaniem będzie  opracowanie nowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Kałuszyna.  Stworzy to możliwość złożenia wniosków 

wszystkim zainteresowanym. 

Na podjęcie decyzji w sprawie opracowania całego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn miało też wpływ to, że przedsiębiorstwo, które 

będzie wykonywało projekt linii energetycznej 400KW  przebiegającej przez 

teren naszej gminy złożyło deklarację sfinansowania studium zagospodarowania 

dla całej gminy oraz zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego w 

części przebiegu w/w linii. 

Następnie Pan Burmistrz omówił przebieg linii 400KW przez teren naszej 

gminy. Podał, że wszyscy radni oraz  sołtysi otrzymali mapkę stanowiącą 

załącznik do proponowanej uchwały z zaznaczeniem  przebiegu linii 400KW. 

Budowa linii 400KW jest inwestycją ujętą w  programie krajowym, która ma na 

celu zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, realizowana przy 

udziale środków z funduszy unijnych. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że szczegóły przy opracowywaniu 

przebiegu linii energetycznej konsultowane i ustalane będą z właścicielami 

terenów. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/48/2011 w 

sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyna - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/49/2011 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400KW 

Miłosna - Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody 

na nabycie nieruchomości wprowadzony został do porządku dzisiejszych obrad 
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na jego wniosek. Wykup nieruchomości dotyczy wykupu terenu  na poszerzenie 

ulicy Akacjowej. Obecnie ulica Akacjowa jest w granicach określonych planem 

zagospodarowania przestrzennego. Na tę ulice zajęty jest w części  teren 

prywatny p. Kopczyńskiej i p. Książka.  Żeby można było opracować projekt 

techniczny  zagospodarowania  tej działki  , musimy być właścicielami terenu. 

Podpisana jest ugoda pomiędzy Gminą i w/w   w tej sprawie . Cena została 

ustalona na podstawie Aktu Notarialnego, nabycia terenu przez p. Kopczynską i 

p. Książka od. P. Kucia  w  wysokości 70 zł za m2  i za taką cenę właściciele 

działek zgodzili się odsprzedać Gminie. Środki finansowe  do wypłaty za zajęty 

teren pod drogę zabezpieczone są w budżecie gminy. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że teren zajęty pod w/w drogę z działki 

nr 21/10 to 135 m2 , z działki nr 112 - 107 m2 , łącznie jest to powierzchnia 242 

m2. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - radna z m. Kałuszyna zapytała, czy proponowana 

uchwała dotyczy  tylko uporządkowania stanu obecnego i oznacza, że ul. 

Akacjowa pozostaje w dotychczasowym stanie. Czy ulica ta zostanie poszerzona 

i złagodzony wyjazd w ul. Ogrodową. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że w/w droga będzie poszerzona. W naszej 

ewidencji droga ta jest o szerokości 4 mb, po wykupie terenu  droga będzie o 

szerokości 6,5 mb. Proponuje się także, żeby droga ta nie była drogą 

komunikacyjną, lecz tylko jako ciąg pieszy i do ruchu lokalnego. Przy 

modernizacji drogi koniecznym będzie  przestawienie trzech słupów energii 

elektrycznej. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, czy w przyszłości planowane jest 

utwardzenie tej drogi. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że w/w droga będzie modernizowana i 

utwardzona, ponieważ obecnie nawożony na te drogę  żwir, celem jej 

wyrównania, spływa podczas opadów deszczu na ul. Ogrodową. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/50/2011 w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi Rady Gmin do końca miesiąca października br. wybiorą ławników 

sądowych na okres kadencji 2012-2016.  Termin zgłaszania kandydatów upływa 

z dniem 30 czerwca . 
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W celu przedstawienia Radzie  opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników , 

Rada powołuje Zespół. Zgodnie z ustaleniami  przyjętymi na posiedzeniach 

stałych Komisji Rady w skład Zespołu proponuje się przedstawicieli 

poszczególnych komisji oraz inspektora ds. obsługi Rady. 

  

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/51/2011 w 

sprawie  powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii , o 

zgłoszonych kandydatach na ławników - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej przedstawiła wyniki kontroli   protestu mieszkańców wsi Budy Przyt.  

dotyczącego nieprawidłowości związanych z wyborem sołtysa tej wsi .  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr VIII/52/2011 w 

sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej - treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem  w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

Ad.pkt 9. 

 Protokół Nr VII/2011 z poprzednich obrad Rady wyłożony został do 

wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu i przyjęli protokół 11 głosami, przy dwóch 

głosach wstrzymujących się. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pani Z-ca Burmistrza - poinformowała, że 6 czerwca br. w Bibliotece w 

Warszawie zorganizowany był Wojewódzki Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. 

Pan Burmistrz jako jeden  z dwóch w województwie mazowieckim otrzymał 

nagrodę im. Kierbedzia za rozwój biblioteki i czytelnictwa na  terenie naszej 

gminy. 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza przekazała  Panu Burmistrzowi powyższą 

nagrodę w postaci dyplomu oraz gratulacje. 

 

 Pani Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor biblioteki w Kałuszynie 

podziękowała Panu Burmistrzowi za wkład pracy w  rozwój czytelnictwa na 

naszym terenie.  Stwierdziła, że nagroda dla samorządu na czele z Panem 

Burmistrzem przyznana przez Kapitułę Wojewódzkiej Biblioteki jest dużym 

wyróżnieniem dla naszej biblioteki. 

Następnie wręczyła Panu Burmistrzowi wiązankę kwiatów.  
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 Pan Burmistrz - prosił, żeby powyższą nagrodę traktować jako  nagrodę 

dla wszystkich obecnych na obradach. Podkreślił, że nie ma sukcesów, jeśli nie 

ma współpracy.  

 

 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła, że  otrzymanie powyższej nagrody 

jest w dużej mierze zasługą  Pani Dyrektor Biblioteki. 

Następnie poinformowała, że około miesiąc temu dowiedziała się, że dla szkoły 

w Chrościcach p. Andrzej Goźliński  zakupił 4  komputery . Informacje tą 

przekazał  Ks. Proboszcz  podczas Mszy Św.  Zapytała jak wyglądała 

okoliczność  przekazania komputerów szkole. Podała, że oczekujemy 

sponsorów na różnego rodzaju potrzeby. W związku z tym należałoby 

odpowiednio rozpropagować każdy taki gest. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - stwierdził, że p. Andrzej Goźliński jest 

człowiekiem skromnym i nie  chce rozgłosu. 

 

 Pan Burmistrz - poinformował, że p. Andrzej Goźliński  chciał 

przekazać komputery bez specjalnego rozgłosu. Komputery zakupił  z okazji 

Dnia Dziecka. O tym fakcie powiadomił go i zaprosił na uroczystość 

przekazania. Na tą uroczystość zaprosił także Ks. Proboszcza. Na uroczystości 

obecni byli tylko nauczyciele tej szkoły oraz dzieci. Była to bardzo skromna 

uroczystość. Pan Burmistrz poinformował, że na każde obrady Rady Miejskiej 

zapraszany jest p. Andrzej Goźliński i zamierzał poinformować o przekazanych 

komputerach na obradach , na których obecny będzie p. Goźliński. 

Stwierdził, że różni ludzie mają różne zasady udzielania pomocy, czy wsparcia. 

Przyznał, że rozpropagowanie  informacji o sponsorze może  spowodować, że 

sponsorów będzie więcej. 

 

 Pan Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

podał, że  nie jest to pierwszy gest p. Andrzeja Goźlińskiego. Pan Andrzej 

Goźliński od wielu lat wspiera finansowo i rzeczowo szkołę w Chrościcach i 

zapewne nie zależy jemu na splendorze, lecz na  konkretnej pomocy. 

Podziękował p. A. Goźlińskiemu za  zakupione komputery. Poinformował, że w 

dowód pamięci i podziękowania proponował , aby każde dziecko, które  

wakacje spędzało będzie poza miejscem zamieszkania ,przesłało widokówkę p. 

Andrzejowi Goźlińskiemu. 

Ponownie podkreślił, że pamięta o tym, że p. Andrzej Goźliński  udziela 

wsparcia szkole w Chrościcach , docenia to i  zapewnił, że nie jest to pierwsza  

pomoc p. Andrzeja Goźlińskiego. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, czy  otwarcie Międzynarodowego Dnia 

Zlotu Młodzieży odbędzie się w naszym parku. 
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 Pan Burmistrz - poinformował, że Dyrektor Lokalnej Grupy Działania, 

który jest organizatorem Zlotu, po przeanalizowaniu  postępu organizacyjnego, 

uroczystość tą przełożył na miesiąc wrzesień. 

Podał , że w miesiącu  wrześniu mamy dużo uroczystości tj. festyn,  obchody 

walk pod Kałuszynem, przegląd orkiestr.  

Stwierdził  także, iż należy wykorzystać każdą okazję do promocji naszego 

miasta i gminy. 

 

 Pani Marianna Wocial - podała, że mieszkańcy pytają , o możliwość 

zakupu ziemi z wykopu zbiornika retencyjnego. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że na  sprzedaż ziemi  z wykopów ogłoszony jest 

przetarg ofertowy. Termin składania ofert upływa 10 lipca br. Zasada będzie 

taka, że ten kto zakupi  całość ziemi, będzie obowiązany odsprzedać  ok. 100m3 

ziemi dla osób ujętych na liście, którą przekaże Urząd, po cenie zakupu. 

W warunkach składania ofert jest informacja, że  gmina wyraża zgodę na 

składowanie ziemi bez pobierania opłaty do 20 czerwca 2012 roku. 

Poinformował, że otwarcie zalewu wraz z zagospodarowanym terenem 

planowane jest na  miesiąc czerwiec 2012 r. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka wyraził 

zadowolenie,  że Międzynarodowy Zlot Młodzieży, który miał odbywać się 

także w Sinołęce ,  w lipcu nie odbędzie się. Podał, że zgłaszał potrzebę 

wyremontowania drogi powiatowej we wsi Sinołęka. Droga wyremontowana 

została  byle jak. Zasypano tylko większe dziury w jezdni. Zgłaszał także 

potrzebę  obcięcia  żywopłotu przy drodze  przed blokami  spółdzielczymi w 

Sinołęce. W sprawie obcięcia żywopłotu rozmawiał również z Prezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Pani Prezes stwierdziła, że w bloku przed , którym 

zarośnięty jest żywopłot i utrudnia ruch pojazdów mieszkają same starsze osoby 

i we własnym zakresie nie wykonają tych prac. Żywopłot znajduje się w pasie 

drogi powiatowej. Ponadto p. Kaczmarczyk poinformował, że droga przez wieś 

Sinołęka  stanowi drogę objazdową w przypadku zablokowania drogi krajowej 

A2. Taka sytuacja była nie dawno. W takiej sytuacji istniejące zakrzaczenia 

uniemożliwiają mijanie się dużych samochodów ciężarowych.  

Poinformował także, że równanie drogi powiatowej  Sinołęka - Trzebucza, które 

wykonywane było w dniu wczorajszym , wykonane zostało nieprawidłowo. 

 

 Pan Burmistrz - ustosunkowując się  do wypowiedzi radnego p. 

Ryszarda Kaczmarczyka  podał, że  zakrzaczenia występują w pasie drogi 

powiatowej . W związku z tym wystąpi do ZDP, o ich wycięcie. Sprawa 

równania drogi powiatowej Sinołęka - Trzebucza zostanie wyjaśniona z ZDP. 

Pan Burmistrz poinformował także, że pod koniec przyszłego tygodnia 

remontowane będą drogi gminne, które zgłaszane były do remontu oraz te, 
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których  remont planowany jest w ramach funduszu  sołeckiego. Natomiast 

drogi przewidziane do wykonania stabilizacji cementem, realizowane będą na 

przełomie miesiąca sierpnia i września ze względu na warunki atmosferyczne. 

Wnioski w sprawie uzupełnienie oświetlenia drogowego  zrealizowane zostaną 

po dokonaniu wyceny kosztów, która sporządzona zostanie jeszcze w  tym 

tygodniu. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że  w związku z tym, że  sprawa 

odszkodowań za  wyrządzone szkody w uprawach polowych przez zwierzynę 

leśną ciągle  powraca, proponuje  zorganizowanie  spotkania  z udziałem 

przedstawiciela Wojewody, Nadleśnictwa, Posłów z naszego terenu oraz 

rolnikami w dniu 11 lipca br. o godz. 17,oo. Prosił sołtysów obecnych na 

obradach , o powiadomienie  rolników, którzy ponoszą duże szkody w 

uprawach,  o tym spotkaniu. Miejsce spotkania zostanie dopiero ustalone i 

sołtysi zostaną poinformowani. Głównym celem  spotkania będzie 

wnioskowanie zmiany przepisów prawnych  w  tym zakresie. 

Pan Burmistrz  poinformował także, że uczniowie Gimnazjum sporządzili 

orientacyjną inwentaryzację dzikich wysypisk w lasach. W związku z tym 

obecnie pracownik tut. Urzędu zwróci się do sołtysów , o udzielenie  pomocy w 

dokładnym ich  zlokalizowaniu , a następnie  należało będzie przeanalizować  

jakie podjąć decyzje w celu usunięcia dzikich wysypisk. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki  stwierdził, że problem 

szkód w uprawach polowych wyrządzanych przez zwierzynę leśną, głównie 

przez dziki, jest bardzo duży i dotyczy w zasadzie rolników z każdej wsi naszej 

gminy. Wypłacane przez  Koła Łowieckie odszkodowania  nie są adekwatne  do 

wyrządzonych szkód. 

Proponował, aby wszyscy rolnicy, którzy ponoszą straty w uprawach, wzięli 

udział w  w/w  spotkaniu. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że nie zamierza  utajniać spotkania, a intencją 

jego było to, że przy mniejszej ilości  osób można ściślej i precyzyjniej 

przedstawić swoje intencje oraz zgłosić konkretne wnioski. 

 

 Pan Mroczek Zygmunt - sołtys wsi Mroczki  stwierdził, że jeśli  tusza 

dzika kosztowała 7 zł za kg, to myśliwym opłacało się polować. Jeśli obecnie 

kosztuje 1 zł , to nie jest opłacalne. W czasach kiedy był popyt na skóry z lisa, to 

lisów nie spotykało się. Obecnie  skórę z lisa trudno sprzedać i sytuacja jest 

taka, że lisy przychodzą na podwórko. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - podała, że mieszkańcy dziękują za ułożenie 

spowalniaczy jazdy na ul. Pocztowej i Ogrodowej. Zgłosiła ponadto, iż 

mieszkańcy ul. Polnej i Podleśnej także wnioskują , o ułożenie spowalniaczy . 
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 Pani Maria Dmowska - sołtys wsi Wity zapytała, kiedy wycięte zostaną  

zakrzaczenia  przy drodze  we wsi Wity oraz kiedy nawieziony zostanie żwir na 

drogę gminną w ramach realizacji funduszu sołeckiego. 

  

 Pan Burmistrz - udzielając odpowiedzi podał, że tak jak informował już 

wcześniej drogi gminne remontowane będą pod koniec  przyszłego tygodnia i 

żwir na drogę we wsi Wity zostanie dowieziony. 

Ponadto poinformował, że będzie wykonana renowacja zbiorników wodnych we 

wsi Wity i Mroczki. Zakrzaczenia przy drodze we wsi Wity wycięte zostaną 

przez pracowników ZGK. 

 

 Pani Barbara Mroczek - zapytała, czy  we wsi Wąsy będzie  

uporządkowany teren z przeznaczeniem na boisko . 

 

 Pan Burmistrz - zapewnił, że teren  na boisko zostanie wyrównany. 

Prace  wykona firma, która buduje zbiornik retencyjny. Po zakończeniu prac 

przy zbiorniku i zwolnieniu sprzętu,  wykonane zostaną prace remontowe na 

drogach  oraz równanie  terenu we wsiach. Obecnie trudno określić czas 

wykonania tych prac. 

 

 Pani  Zdzisława Wąsowska - sołtys wsi Milew zapytała, czy za środki 

funduszu sołeckiego 2010 r.  można dowieść żwiru na drogę we wsi Milew. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że niewykorzystane środki funduszu 

sołeckiego  nie przechodzą na rok następny. Wieś Milew na rb. w planie 

wydatków ma zapisane nawiezienie żwiru na drogę  i żwir będzie dowieziony. 

Pan Burmistrz poinformował także, że były trudności z pozyskaniem 

odpowiedniego surowca na drogi żwirowe. Obecnie prowadzi rozmowy  w tej 

sprawie z kopalnią żwiru w gminie Jakubów. 

 

 Pan Paweł Goźliński - zapytał, czy w przyszłości  będzie  kanalizacja w 

ul. Zawoda w kierunku Kazimierzowa. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że opracowany jest program kanalizacji  gminy. 

Obecnie opracowywany jest projekt na budowę kanalizacji Ryczołek-Leonów. 

Według  programu  Budy Przyt. i Kazmierzów   podłączone mają być  w jednym 

pasie do ul. Zawoda. Szczegóły  ustalane będą na etapie  opracowywania 

dokumentacji. Program kanalizacji  na te miejscowości  jest  opracowany. 

Natomiast kolejność realizacji  ustalana jest na bieżąco. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała pismo Zarządu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kałuszynie  w sprawie udzielenia wsparcia finansowego  na 

budowę  obelisku  upamiętniającego działania "Żołnierzy Wyklętych". Obelisk 
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ustawiony zostanie przed budynkiem OSP w Kałuszynie przy ul. Warszawskiej. 

Odsłonięcie  pomnika wraz z wykonaną renowacją terenu wokół oraz 

zabezpieczeniem istniejącej figury Św. Floriana planowane jest na dzień 2 

marca 2012 roku. Przewidywany koszt przedsięwzięcia , to kwota około 25 tys. 

zł.  

Następnie Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnych, o wypowiedzi w 

powyższej sprawie. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy w budżecie gminy 

nie posiadamy wolnych środków. 

  

 Pani Elżbieta Gójska - nawiązując do odczytanego pisma zapytała, czy 

kwota 25 tys. zł , to koszt całego przedsięwzięcia tj. ustawienia obelisku, 

zabezpieczenie figurki Św. Floriana i uporządkowanie terenu wokół. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że 25 tys. to łączny koszt 

wykonania w/w prac.  Jak wynika z przedstawionego pisma OSP Kałuszyn 

zwraca się do Rady i mieszkańców  naszej gminy , o udzielenie wsparcia 

finansowego  na ten cel nie określając kwoty wsparcia. 

 

 Pan Paweł Goźliński - sołtys wsi Kazimierzów i członek  Komitetu 

Honorowego ds. budowy pomnika  "Żołnierzy Wyklętych" podał, że część 

środków Komitet ma  już obiecane. Podał, że zwracając się do Rady o wsparcie 

finansowej  nie określono kwoty. Za każdą przekazana kwotę Komitet będzie 

wdzięczny. Koszt 25 tys. zł , jest szacunkowy, ponieważ obecnie nie znany jest 

koszt wykonania   odlewów . Poinformował , że Komitet wystąpi także do 

Marszałka Województwa i do Rady Powiatu Mińskiego, o udzielenie wsparcia 

finansowego na ten cel.  

Ponadto Pan Goźliński podkreślił,  Zarząd OSP  i Komitet Honorowy budowy 

pomnika nie  występuje , o przekazanie dużych kwot. 

 

 Pan Janusz Dmowski - poparł inicjatywę budowy pomnika "Żołnierzy 

Wyklętych".  Podał, że nie posiadamy takiego  pomnika i stwierdził, iż należy 

wesprzeć  tę inicjatywę , ponieważ jest to naszym obowiązkiem.  

 

 Pan Paweł Goźliński  - poinformował, że za około dwa tygodnie będzie 

znał już  konkretną kwotę budowy pomnika i informację tą przekaże  Panu 

Burmistrzowi. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała pismo  Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim  w sprawie 

udzielenia wsparcia finansowego z przeznaczeniem  na wyposażenie szpitala . 

Ponadto poinformowała, że  Państwo Jerzy i Grażyna Gójscy złożyli skargę   za 

pośrednictwem Rady Miejskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  na 
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podjęte uchwały  dotyczące przeznaczenia do sprzedaży  udziału gminy w 

nieruchomości położonej w Kałuszynie  przy ul. Warszawskiej 4 . 

  

 Pani Z-ca Burmistrza - poinformowała, że  w dniu 12 lipca br. przy 

Ośrodku Zdrowia w Kałuszynie będzie  Mammobus .  Zainteresowane  Panie 

wykonaniem mamografii powinni  wcześniej zarejestrować się . W tym dniu 

będzie także możliwość wykonania badań cytologicznych.  

Pani Z-ca Burmistrza prosiła obecnych na obradach, o przekazanie tej 

informacji w swoich miejscowościach. 

 

Ad.pkt 11. 

 Pani Przewodnicząca Rady -  zamknęła VIII obrady Rady Miejskiej w 

Kałuszynie. 

 

 Na tym o godz. 13,40 obrady zakończono. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak 

/właściwe podpisy na oryginale/ 

 

 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 


