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Protokół Nr I/2018 

z pierwszej sesji  nowo wybranej Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 

2018-2023, odbytej w dniu 23 listopada 2018 r. w Sali konferencyjnej  

Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godz.  10,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności – 15 radnych tj. 100%. 

W obradach uczestniczył także p. Marian Soszyński – ustępujący Burmistrz , p. 

Arkadiusz Czyżewski -  Burmistrz Kałuszyna, p. Henryka Sęktas – Z-ca 

Burmistrza i p. Maria Bugno – Skarbnik, Ks. Władysław Szymański –Proboszcz 

Parafii Kałuszyn- Honorowy Obywatel Kałuszyna.  

Ponadto w obradach udział wzięli : p. Marek Pachnik – radny Rady Powiatu 

Mińskiego i jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Kałuszynie ,p. Maria 

Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie,  p. Anna Andrzejkiewicz – 

Dyrektor Biblioteki Publicznej  w Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor 

Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, p. Marian Pełka – Dyrektor Domu 

Kultury w Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kałuszynie, p. Krystyna Sadoch – p.o. Dyrektora Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. Agnieszka gałązka – kierownik SP 

ZOZ Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie, p. Bożena Raciborska – 

Dyrektor Żłobka w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Budy Przyt., Falbogi, 

Garczyn Mały, Garczyn Duży, Gołębiówka, Kluki, Milew, Mroczki, Nowe 

Groszki, Patok,  Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, Sinołęka 

,Szymony, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie przez najstarszego wiekiem   

   radnego. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Ślubowanie radnych. 

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza. 

6. Ślubowanie Burmistrza. 

7. Zamkniecie sesji Rady Miejskiej. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pan Marian Soszyński – podał, ze zgodnie z Kodeksem Wyborczym i 

ustawa o samorządzie gminnym Komisarz Wyborczy w Siedlcach zwołał na 

dzień 23 listopada  2018 r. pierwszą sesje Rady Miejskiej w Kałuszynie  kadencji 

2018-2023 i ustalił   porządek obrad.  
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Następnie powitał zebranych na obradach. 

Poinformował, iż zgodnie z Kodeksem Wyborczym i ustawą o samorządzie 

gminnym pierwszą sesję nowo wybranej Rady  otwiera i przewodniczy ,  do czasu 

wyboru Przewodniczącego Rady ,  najstarszy wiekiem radny. 

W związku z tym przekazał przewodniczenie radnej p. Stanisławie Kiełbasie – 

najstarszej wiekiem radnej Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

 Pani Stanisława Kiełbasa – przejęła  przewodniczenie obradom. Powitała  

radnych oraz zaproszonych gości. Dokonała otwarcia I obrad Rady Miejskiej w 

Kałuszynie kadencji 2018-2023  i na podstawie listy obecności stwierdziła , że na 

sali obrad znajduje się 15 radnych  tj. 100%. W związku z tym obrady będą 

prawomocne. 

Następnie zwróciła się do Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej p. 

Teresy Przybułek o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze . 

 

Ad.pkt 2. 

 Pani Teresa Przybułek – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Kałuszynie wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. 

Ponadto życzyła nowo wybranym radnym owocnej pracy pełniąc funkcję radnego 

dla dobra naszego miasta i gminy.  

 

Ad.pkt 3.  

 Pani Stanisława Kiełbasa -  odczytała treść roty ślubowania „Wierny 

Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej  Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców”. 

Poinformowała także, że radny wypowiadając słowo „Ślubuję” może dodać 

zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

 Pan Adam Kaczmarczyk  - najmłodszy wiekiem radny odczytywał   

nazwiska radnych ,  według kolejności alfabetycznej , radni  złożyli ślubowanie 

dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bog”. 

Podczas ślubowania wszyscy obecni na sali obrad powstali. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pani Stanislawa Kiełbasa – zwróciła się  o zgłaszanie  kandydatur do 

składu Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie dla wyboru 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady  Miejskiej. 

Poinformowała ponadto, że osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej nie  

mogą kandydować na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. 
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Do składu  Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali  i wyrazili zgodę: 

1. radna p. Małgorzata Leszczyńska 

2. Adam Kaczmarczyk 

3. Stryczyńska Elżbieta.  

 

W głosowaniu jawnym powyższy skład komisji przyjęty został jednogłośnie w 

obecności  15 radnych. 

Członkowie komisji na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej  wybrali radną p. 

Elżbietę Stryczyńską.  

 

Następnie p. Stanisława Kiełbasa zwróciła się  o zgłaszanie kandydatów na 

Przewodniczącego Rady. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – na przewodniczącego Rady zgłosiła 

radnego p. Bogusława Michalczyka.  Podała, ze radny p. Bogusław Michalczyk 

funkcję radnego pełni  od kilku kadencji. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

 Panin Stanisława Kiełbasa – poinformowała, że  zgłoszony kandydat 

musi otrzymać minimum 8 głosów, żeby został wybrany na Przewodniczącego 

Rady. 

Poinformowała także, że  kto jest za wyborem w/w stawia przy jego nazwisku 

znak „+”, kto jest przeciw stawia znak „-„. 

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała kartki do  przeprowadzenia tajnego 

głosowania i przeprowadziła głosowanie. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół z przeprowadzonego tajnego glosowania – treść protokołu w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu tajnym  bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kałuszynie    wybrany został radny p. Bogusław Michalczyk 

uzyskując 14 głosów.  

 

 Pani Stanisława Kiełbasa – odczytała uchwałę  Nr I/1/2018  w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie – treść uchwały w 

załączeniu.  
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Następnie pogratulowała nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady i 

przekazała przewodniczenie. 

  

 Pan Bogusław Michalczyk – podziękował za zaufanie i wybór na 

Przewodniczącego Rady. Zapewnił, że  dołoży wszelkich starań aby praca Rady 

była owocna dla dobra  miasta i gminy.  

 

Następnie na Wiceprzewodniczącego Rady zgłosił radną p. Władysławę  Zofię  

Mirosz. Ponadto zwrócił się o zgłaszanie  innych kandydatur . 

 

 Pani Władysława Zofia Mirosz – wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

 Pan Leszek Wąsowski – stwierdził, iż  Wiceprzewodniczący  Rady  

powinien być z radnych, którzy funkcję tę pełnią po raz pierwszy i zgłosił radną 

p. Alinę Teresę Włodarczyk-Kurpiewską,  

 

 Pani Alina Teresa Włodarczyk-Kurpiewska – wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

  

 Pan Przewodniczący Rady – podał, że zasady głosowania są takie same 

jak przy głosowaniu na Przewodniczącego Rady tj. kto jest za stawia znak „+” 

przy wybranym nazwisku. Każdy radny ma tylko jeden głos. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie dla wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  

odczytała protokół  z przeprowadzonego tajnego głosowania dla wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady – treść protokołu w załączeniu.  

 

W  głosowaniu tajnym  bezwzględną większością głosów na 

Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kałuszynie wybrana została radna p. 

Władysława Zofia Mirosz uzyskując 9 głosów.  

Radna p. Alina Teresa Włodarczyk-Kurpiewska  otrzymała 6 głosów. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie   

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie – treść uchwały w 

załączeniu. 
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 Pani Władysława Mirosz – podziękowała za zaufanie. Stwierdziła, iż 

funkcja Wiceprzewodniczącej jest funkcją zaszczytną ale i zobowiązującą do  

dalszej pracy. Zapewniła, iż chce współpracować z radnymi, którzy byli radnymi 

i w poprzedniej kadencji oraz radnymi, którzy  wybrani zostali po raz pierwszy. 

Podziękowała wszystkim wyborcom , którzy zagłosowali na nią w wyborach w 

dniu 21 października br.  

 

Ad.pkt 5 i 6. 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się do Przewodniczącej Miejskiej 

Komisji Wyborczej o wręczenie p. Arkadiuszowi Marcinowi Czyżewskiemu  

zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Kałuszyna. 

 

 Pani Teresa Przybułek – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Kałuszynie wręczyła p. Arkadiuszowi Marcinowi  Czyżewskiemu 

zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Kałuszyna.  

Ponadto życzyła Panu Burmistrzowi dobrej i owocnej współpracy z Radą dla 

dobra naszego miasta i gminy. 

 

 Pan Burmistrz – złożył ślubowanie - „Obejmując urząd burmistrza 

Kałuszyna uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 

urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Podczas ślubowania obecni na sali obrad powstali. 

  

 Pan Marian Soszyński – zwracając się do Burmistrza i Radnych  

stwierdził, iż społeczeństwo miasta i gminy  im zaufało, że  kierować będą gminą 

w taki sposób, że będzie się ona rozwijała dla dobra wszystkich jej mieszkańców. 

Podał, iż zapewne będzie potrzeba podejmowania trudnych decyzji , lecz znając 

Pana Burmistrza i Państwa Radnych jest przekonany  , że  nie zabraknie odwagi 

do podejmowanie takich decyzji. 

Ponownie pogratulował  Burmistrzowi i życzył , żeby po upływie obecnej 

kadencji ponownie złożył ślubowanie. 

 

 Pan Burmistrz – podziękował za życzenia. Na ręce Przewodniczącego 

Rady złożył życzenia i gratulacje nowo wybranym radnym. Stwierdził, iż wie , że 

wszyscy radni i on także mają świadomość , że wybór na burmistrza i na radnych 

zobowiązuje. Kandydując  na burmistrza i na radnych wszyscy  mieliśmy 

świadomość służebnej roli  tych funkcji. Nawiązał do słów Ks. Dziekana  

Proboszcza  naszej Parafii wygłoszonych w  homilii podczas Mszy Św. , która 
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odbyła się przed dzisiejszą sesją, podkreślających służebną rolę i 

odpowiedzialność w związku z pełnieniem funkcji radnego i burmistrza. 

Stwierdził, iż odpowiedzialność ta nie może ich  przerażać, a  powinna 

motywować. Zadeklarował współpracę z Radą . Zapewnił, że wspólne 

prowadzenie gminy przez niego jako organu wykonawczego i Rady jako organu 

uchwałodawczego będzie przebiegało w atmosferze zrozumienia, poszanowania   

własnego zdania oraz w spokojnej i kulturalnej atmosferze.  

Na ręce sołtysów obecnych na sesji złożył podziękowania wszystkim 

mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu i oddali na niego głos.  

Podziękował Ks. Dziekanowi , Proboszczowi  naszej Parafii Władysławowi 

Szymańskiemu  za odprawienie Mszy Świętej i wygłoszenie  wspaniałej homilii. 

Podziękował także wszystkim  przybyłym na dzisiejszą sesję.  

 

 Pan  Przewodniczący Rady – podziękował Panu Burmistrzowi i zapewnił, 

iż będzie się starał godnie i z pokorą wykonywać swoje  obowiązki jako 

Przewodniczący Rady dla dobra naszej gminy. 

 

 Ks.Prałat Władysław  Szymański – Proboszcz parafii pw. WNMP w 

Kałuszynie podał, iż dzisiejsza sesja Rady Miejskiej jest  uroczystą sesją, 

ponieważ jest zaakceptowaniem tego, o czym zdecydowali mieszkańcy miasta i 

gminy.  Życzył dobrej pracy w bieżącej kadencji. Powołał się na słowa 

pochodzące z Ewangelii, iż pokora, służba i praca, to są wartości pochodzące od 

Chrystusa. Życzył także dobrej współpracy z Parafią tak jak było dotychczas. 

Zwracając się do radnych  prosił aby prłniac mandat radnego kierowali się  

wartościami , o których mówił wcześniej. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi  podał „Niech ten powiew Ducha Świętego 

będzie w życiu osobistym każdego z nas. Szczęść Boże”.  

 

 Pani  Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi  w nawiązaniu do wypowiedzi Ks. Proboszcza  podziękowała za 

dobrą współpracą Ks. Proboszcza z ustępującym Burmistrzem p. Marianem 

Soszyńskim i takiej współpracy życzyła nowo wybranemu Burmistrzowi  p. 

Arkadiuszowi Czyżewskiemu. 

 

 Pan Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna podał, iż składa taką 

deklarację o dobrej współpracy z Ks. Proboszczem.  

Nawiązując do kampanii wyborczej i zarzutach wobec niego  stwierdził, iż jest 

dumny z tego, że dane mu było pracować przez wiele lat z ustępującym 

Burmistrzem p. Marianem Soszyńskim. Człowiekiem, który może służyć za wzór 

pracownika samorządowego jak również za wzór człowieka. 
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Podał, że jeśli za pięć lat oceniał będzie swoją działalność , to w pierwszej 

kolejności  zwróci uwagę na to, czy nie zawiódł  zaufania ustępującego 

Burmistrza. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – następną sesję Rady Miejskiej zwołał na  

dzień 26 listopada 2018 r. na godz. 10,oo . Tematem sesji będzie powołanie  

stałych komisji Rady Miejskiej oraz ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza.  

 

 Pani Władarczyk –Kurpiewska Alina Teresa – prosiła o 

usprawiedliwienie jej  nieobecności na sesji zwołanej na dzień 26 listopada br., 

ponieważ  obecnie  pełni jeszcze  funkcję ławnika i w dniu tym będzie  brała 

udział w rozprawie sądowej . 

 

 Pan Przewodniczący Rady -  wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął I sesję  Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 2018-2023. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

Bogusław Michalczyk 

 
Protokołowała: 

D.Rosolowska 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


