
Protokół Nr XI/08 

z obrad  Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 lutego 2008 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12,10. 

Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych.  

Nieobecna usprawiedliwiona p. Ewa Wanda Standziak - Wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej.  

W trakcie obrad przybyła radna p. Jadwiga Teresa Milewska. 

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

Wołkiewicz - Z-ca Burmistrza, p. Henryka Sęktas - Sekretarz i p. Janina Zgódka 

- Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Maria Bartosiak -  Dyrektor Gimnazjum w 

Kałuszynie, p. Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. 

Elżbieta Kołak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach, p. Anna 

Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. Lidia 

Wierzbicka - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, p. Marian Pełka 

- Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka - Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik - Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, sołtysi wsi: Abramy, 

Chrościce, Falbogi, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Marianka, Mroczki, 

Nowe Groszki, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek,  Szembory, Wąsy, Wity, Wólka  

Kałuska , Żebrówka oraz dzieci  wraz z rodzicami i wychowawcami , które 

otrzymały stypendia Burmistrza. 

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 

z uwzględnieniem  zrealizowanego już punktu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Wręczenie stypendiów uczniom szkół  podstawowych i gimnazjum. 

4. Interpelacje. 

5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

    realizacji uchwał   Rady Miejskiej. 

6. Uchwalenie  budżetu gminy na rok 2008 

 dyskusja 
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 podjęcie uchwały. 

7. Uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego  na lata 2008 - 2015. 

8. Uchwalenie "Programu sanityzacji Gminy Kałuszyn". 

9. Podjecie uchwał w sprawach: 

 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Kałuszyn 

 ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Kałuszyn 

 zmiany uchwały Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 

grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego 

wysokość  stawek i szczegółowe warunki  przyznawania dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród za osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze dla 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę  Kałuszyn 

 uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2008 rok 

 uchwalenia Programu współpracy Gminy Kałuszyn organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2008 roku 

 wyrażenia zgody na oddawanie w użytkowanie , wydzierżawianie i 

wynajmowanie nieruchomości przez Burmistrza Kałuszyna 

 zgody na  udzielanie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku 

Mazowieckim bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa  

użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kałuszynie w 

prawo własności nieruchomości 

 nabycia przez Burmistrza Kałuszyna prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego. 

10. Przyjęcie protokółu nr X/07 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zamkniecie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 13 

radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pan Marian Soszyński - Burmistrz  przypomniał, że  uchwałą z września 

2002 roku Rada Miejska  uchwaliła nagrodę Burmistrza dla uczniów Szkół 

Podstawowych  i Gimnazjum w Kałuszynie, którzy osiągają najlepsze wyniki w 

nauce  oraz wzorowe zachowanie.   
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Podał, że obecni na dzisiejszych obradach uczniowie spełniają warunki  ustalone 

w w/w uchwale. Do nagrody  wytypowanych zostało 4 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie, 4 uczniów z Gimnazjum i 1 uczennica ze Szkoły 

Podstawowej w Nowych Groszkach. 

Pan Burmistrz podkreślił, że  tak wysokie osiągnięcia w nauce, to zasługa nie 

tylko uczniów, lecz także ich rodziców, nauczycieli  i wychowawców. 

Podziękował  wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że obecni na obradach 

uczniowie osiągnęli najwyższe wyniki, za opiekę, za stworzenie warunków do 

nauki i wkład pracy. 

Podziękował także uczniom za to , że swoim  zaangażowaniem ,  wkładem 

pracy oraz  umiejętnościami i zdolnościami  osiągnęli wysokie wyniki. 

Rodzicom natomiast pogratulował tak zdolnych dzieci. Uczniom życzył 

dalszych sukcesów w nauce w szkole w Kałuszynie, a następnie  w szkołach 

średnich  i na studiach. 

 

 Pani Henryka Sęktas - odczytała listę nagrodzonych uczniów - lista w 

załączeniu. 

 

 Pan Marian Soszyński - wręczył  uczniom decyzje o przyznaniu 

stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka -  Przewodniczący Rady Miejskiej 

pogratulował uczniom za osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie, a     

rodzicom , nauczycielom i wychowawcom  podziękował za  opiekę nad 

uczniami i  stworzenie  warunków do nauki. 

 

Obecni  na obradach nagrodzili brawami wyróżnionych uczniów. 

 

 Pani Katarzyna Pawlikowska - nauczycielka w Szkole Podstawowej w 

Kałuszynie  i jednocześnie matka  nagrodzonej uczennicy w imieniu rodziców 

obecnych na obradach i własnym  podziękowała Panu Burmistrzowi, Pani Z-cy 

Burmistrza oraz Radzie Miejskiej za zauważanie od wielu lat problemów 

oświaty i  pamięć o uczniach naszych szkół. Stwierdziła, że inwestowanie w 

oświatę jest procesem długofalowym i nie od razu przynosi efekty. 

Następnie przytoczyła  słowa naszego Wieszcza Adama Mickiewicza " Nauką i 

pieniędzmi ludy się wzbogacą, a mądrość  sam z siebie zdobyć własną pracą" i 

odnosząc się do tych słów podała, że  naukę dzieciom zapewniają nauczyciele i 

rodzice, natomiast  mądrości muszą  nauczyć się sami. 

 

 Pan Marian Soszyński - stwierdził, że człowiek nie ma większej 

satysfakcji niż to, że może być dumny ze swojego dziecka. 

 

Ad.pkt 4. 
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 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Na  obrady przybyła radna p. Jadwiga Teresa Milewska  i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 14 radnych. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Marian Soszyński - przedstawił informację z działalności  

burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - 

treść informacji w załączeniu. 

 

Radni przyjęli informację nie  wnosząc uwag. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -  ogłosił   przerwę . 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Marian Soszyński - przedstawił i omówił ogólne założenia planu 

budżetu gminy na rok 2008 - informacja w załączeniu. 

Ponadto stwierdził, że  proponowany plan budżetu gminy na rok 2008 musi być 

planem elastycznym i należy mieć świadomość , że jest to  plan  bardzo 

ambitny.  Plan taki umożliwi ubieganie się o środki z funduszy unijnych.  

Pan Burmistrz podkreślił także, że zadania inwestycyjne takie jak rozbudowa 

szkoły, kanalizacja i drogi  muszą być realizowane, bez względu na to ile 

pozyskamy środków z zewnątrz. 

Następnie Pan Burmistrz przypomniał, że na posiedzeniach komisji informował,  

że w pkt 2 załącznika inwestycyjnego "przebudowa ul. Barlickiego, Kościelna i 

Mostowa" nie proponował  do realizacji konkretnej ulicy. Podał, że informował 

wówczas, że dokona rozeznania  dotyczącego  terminu przebudowy ul. 

Warszawskiej i w oparciu o te dane ,na obradach Rady zaproponuje do realizacji 

jedną z w/w ulic. Uzyskane  informacje w powyższej sprawie są sprzeczne  i 

nieścisłe. W związku z tym  na dzień dzisiejszy trudno bliżej określić termin 

modernizacji  ul. Warszawskiej w Kałuszynie , może być to po 2012 roku, a 

może za okres 2-3 lat- stwierdził Pan Burmistrz.  Pewne jest to, że obwodnica 

Mińska Mazowieckiego będzie realizowana. W związku z tym wnioskuję 

przyjęcie do realizacji w roku 2008 ul. Barlickiego na odcinku od ul. 

Warszawskiej do ul. Wojska Pol., która przejęta zostanie jako droga gminna. 

Wstępne wyliczenia wskazują , że środki , które otrzymujemy ze Starostwa na 

utrzymanie dróg powiatowych w mieście  wystarczą na  wykonanie  tych prac. 

Natomiast projekt techniczny, który opracowany został za środki Starostwa na  

przebudowę ul. Barlickiego  do ul. Mickiewicza / wjazd na dworzec PKS/ , 

który proponowany będzie do pozostawienia jako droga powiatowa,  proponuję 

przekazać   do realizacji przez  Starostwo - podał Pan Burmistrz i zwrócił się o 

podjęcie dyskusji w tej sprawie. 
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Ponadto zapewnił, że on  jak również pracownicy Urzędu i jednostek 

organizacyjnych  gminy dołożą wszelkich starań  aby przyjęty plan budżetu 

gminy na 2008 rok został  zrealizowany jak najlepiej. 

 Pani Janina Zgódka -  odczytała uchwałę nr 336/S/07 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w 

Siedlcach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Kałuszyn na rok 2008 przedłożonym wraz z objaśnieniami  i 

informacją o stanie mienia komunalnego oraz o możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu budżetu i prognozie długu - uchwała w załączeniu. 

 

 Pan Kuźmiuk Marek - właściciel  posesji położonej w Marysinie  

nawiązując do   planowanej realizacji wodociągu "Marysin" stwierdził, że z 

wypowiedzi Pana Burmistrza i wysokości środków zabezpieczonych  w 

projekcie budżetu gminy na 2008 r.  istnieją małe szanse na realizację w/w 

wodociągu. 

 

 Pan Marian Soszyński - przyznał, że  istnieje zagrożenie realizacji 

wodociągu "Marysin" w roku 2008 wynikający min. z montażu finansowego na 

to zadanie. 

Wyjaśnił, że aby ogłosić przetarg, to należy posiadać  w pełni zabezpieczone 

środki na realizację zadania. Środki na wodociąg "Marysin" są zapisane w 

budżecie , lecz  nie ma pewności czy otrzymamy  planowane środki ze źródeł 

pozabudżetowych na to zadanie. Nie  wnioskuję jednak   skreślenia tej 

inwestycji z planu na rok 2008, ponieważ  dopiero ok. miesiąca czerwca  br. 

będziemy  posiadać  informację, czy środki otrzymamy, czy nie - stwierdził Pan 

Burmistrz. Być może w trakcie roku pojawią się jeszcze inne możliwości 

pozyskania środków. 

 

 Pan Tomasz Glinka - radny ze wsi Abramy był zdania, że bardziej 

celowe jest wykonanie modernizacji  ul. Barlickiego od ul. Warszawskiej  

/wjazdu do dworzec PKS/  niż modernizacje ul. Barlickiego od ul. Warszawskiej 

do ul. Wojska Pol. 

 

 Pani Władysława Zofia Mirosz - radna z m. Kałuszyna  poparła 

wypowiedź radnego p. Glinki.  

Stwierdziła, że  skręt z ul. Warszawskiej i wjazd na dworzec PKS  jest bardzo  

niebezpiecznym odcinkiem drogi dla pojazdów jak również dla pieszych, 

ponieważ przy skręcie samochody wjeżdżają na chodnik. 

Była zdania, że  przekazanie do Starosty  tego odcinka  drogi  potrwa w czasie i 

nie ma pewności , że po przekazaniu Starosta  niezwłocznie wykona  

modernizację.  
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 Pan Marian Soszyński - wyjaśnił, że jego  propozycja w sprawie 

odstąpienia od wykonywania modernizacji  wjazdu na dworzec PKS wynika 

głównie z tego, że dotychczas nie znany jest termin  wykonania modernizacji  

ul. Warszawskiej. Być może będzie to dopiero po 2012 roku. 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - podał, że jego zdaniem wniosek Pana 

Burmistrza w sprawie wykonania modernizacji ul. Barlickiego od ul. 

Warszawskiej do ul. Wojska Pol. jest  słuszny, ponieważ w przyszłości 

planujemy przejąć tę część ulicy jako  drogę gminną. Natomiast wjazd na 

dworzec  PKS z ul. Warszawskiej  powinien wykonać powiat za środki własne.  

Przyznał, że  ten odcinek drogi jest niebezpieczny, lecz dotychczas nie było w 

tym miejscu   żadnego wypadku drogowego. Ponownie poparł wniosek Pana 

Burmistrza.  

 

 Pani Teresa Przybułek - radna z m. Kałuszyna stwierdziła, że obecnie 

nie znany jest  termin przekazania dróg powiatowych do Starosty i termin 

wykonania modernizacji ul. Warszawskiej. Była zdania, że stanem 

bezpieczeństwa na  ulicach naszego miasta  powinniśmy zająć się sami. 

Podkreśliła, że  skręt w ul. Barlickiego z ul. Warszawskiej / wjazd na dworzec 

PKS/ jest bardzo niebezpiecznym odcinkiem drogi. 

Następnie poparła wniosek radnego p. Tomasza Glinki , aby w roku 2008 

wykonać modernizację  w/w wjazdu. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk -  radny ze wsi Garczyn Duży  proponował  

aby na posiedzeniach komisji w miesiącu kwietniu przedyskutować i ustalić, 

którą ulicę należy  realizować w roku 2008, ponieważ wysokość środków ujęta 

w budżecie nie ulega zmianie. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - wyjaśnił, że  ustalenia w powyższej 

sprawie należy przyjąć na dzisiejszych obradach. 

Następnie zwrócił się o przegłosowanie wniosku w sprawie  wykonania w roku 

2008  modernizacji  ul. Barlickiego od ul. Warszawskiej / wjazd na dworzec 

PKS/. 

 

Za przyjęciem wniosku głosowało  10 radnych, przeciw 2 i 2 wsztrymało się od 

głosowania. 

Większością głosów wniosek został przyjęty.  

 

 Pani  Teresa Przybułek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała  projekt budżetu gminy na rok 2008. 

 

 Pani Władysława Zofia Mirosz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Finansów  podała, że  przedstawiany na posiedzeniu komisji załącznik 
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inwestycyjny  w jednej pozycji  był inny niż przedstawiany na dzisiejszych 

obradach.  Przyznała, że załącznik inwestycyjny  do projektu budżetu gminy na 

rok 2008 był  najbardziej kontrowersyjną częścią projektu. Członkowie komisji 

zgadzają się z propozycją  obecnie przedłożonego projektu jak również 

pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu gminy na rok 2008 na swoim 

posiedzeniu. Wyraziła zadowolenie, że wydatki inwestycyjne na rok 2008 

stanowią 34% całości budżetu. Zdaniem komisji pozostałe wydatki ujęte w 

projekcie budżetu  nie są zawyżone.  

Ponadto wyraziła nadzieję, że  planowane środki ze źródeł pozabudżetowych 

zostaną pozyskane w całości. Stwierdziła, że bez pozyskania środków  , 

realizacja  wielu zadań  inwestycyjnych nie byłaby  możliwa.  

Poinformowała, że komisja Budżetu i Finansów na  posiedzeniu opiniującym 

ostateczną wersję planu budżetu gminy na 2008 rok, zaopiniowała plan 

pozytywnie. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych podałą, że komisja  pozytywnie zaopiniowała 

projekt budżetu gminy na rok 2008. 

Wyraziła  szczególne zadowolenie z planowanych inwestycji oświatowych. 

 

 Pan Waldemar Janusz Mroczek - Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2008 rok. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki  poinformował, że komisja  omawiając projekt budżetu gminy na 

2008 rok  nie wniosła uwag i pozytywnie go zaopiniowała.  

Ponadto życzył  Panu Burmistrzowi  sukcesów w pozyskiwaniu środków ze 

źródeł poza budżetowych. 

 

 Pani Janina Zgódka - przedstawiła  autopoprawki do projektu budżetu 

gminy na 2008 rok, o których wcześniej  informował Pan Burmistrz. 

Korekta  dotyczy załącznika nr 1 na str. 3 dz. 758 "Różne rozliczenia"  obecnie 

będzie kwota 5.569.234 zł. oraz w  rozdziale 75801 "Część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" obecnie będzie 

kwota3.822.768 zł.  

W załączniku nr 2  w dz. 801 "oświata i wychowanie" obecnie będzie kwota  

5.202.528 zł. 

Ogółem budżet na rok 2008 po stronie wydatków wynosi  14.908.282 zł. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - wyjaśnił, że w związku z 

wprowadzonymi autopoprawkami do projektu budżetu zmianie ulegną  także  

kwoty ujęte w projekcie  uchwały przesłanej radnym. 
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Następnie odczytał treść uchwały Nr XI/69/08 w sprawie  uchwalenia budżetu 

gminy Kałuszyn na rok 2008  z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek  - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - zarządził 5 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Marian Soszyński  - podał, że Plan Rozwoju Lokalnego przesłany 

został radnym wraz z zawiadomieniem o terminie sesji .  

Poinformował, że ideą przygotowania w/w planu było ujęcie podstawowych 

zadań  według  ustalonego schematu polegającego na tym, żeby w Planie 

Rozwoju Lokalnego ujęte były zadania, które zabezpieczają w pierwszej 

kolejności   potrzeby mieszkańców - jako podstawowy warunek. 

W następnej kolejności zadania, które stworzą wizerunek gminy , co wpłynie  na 

zwiększenie możliwości ściągnięcia inwestorów na  nasz teren oraz zapisanie w 

w/w planie inwestycji , na które istnieje możliwość pozyskania środków. 

Przy konstrukcji Planu Rozwoju Lokalnego uwzględniono i przeanalizowano  

następujące obszary tematyczne:  

1. struktury gospodarczej obszaru 

2. zmiany w sposobie użytkowania terenu 

3. rozwój systemu komunikacji i infrastruktury 

4. poprawę stanu środowiska naturalnego 

5. poprawę stanu środowiska kulturalnego 

6. poprawę warunków  i jakości życia mieszkańców. 

Ponadto Pan Burmistrz  podał , że  w PRL czasami wymieniany jest okres czasu 

13, a czasami 15 lat i wyjaśnił, że wynika to z terminów pozyskania środków i 

terminów realizacji inwestycji.  

Stwierdził ponadto, że  PRL będzie ulegał zmianie w zależności od możliwości 

pozyskiwania środków. 

Podał także, że w obszarze  2008 do 2010 roku ujęte są te zadania inwestycyjne, 

które  znajdują się w załączniku inwestycyjnym budżetu gminy na 2008 r.   

Podkreślił, że radni uchwalając PRL muszą mieć świadomość , że  może 

wystąpić potrzeba jego zmiany związanej z pojawieniem się innych możliwości. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka -  odczytał uchwałę Nr XI/70/08 w sprawie 

uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kałuszyn na lata 2008 - 2115" - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
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Ad.pkt 8. 

 Pan Marian Soszyński - poinformował, że Program sanityzacji Gminy 

Kałuszyn  po przedstawieniu na posiedzeniach wszystkich komisji Rady 

Miejskiej , przekonsultowany został z sołtysami, oraz z mieszkańcami na 

zebraniach wiejskich. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich  bardzo pozytywnie  

odebrali proponowany program z wyjątkiem wsi  Budy Przyt., Wólka Kałuska i 

Garczyn Mały. Wsie te proponowane są w programie do  oczyszczalni 

przydomowych, a mieszkańcy  wnioskują  o przyłączenie ich do kanalizacji  

sieciowej. 

Wyjaśnił, że powyższe rozwiązanie  proponuje z powodu nieopłacalności  

budowy kanalizacji sieciowej , przy takiej   ilości  zabudowań oraz możliwości 

pozyskania środków na realizację inwestycji. 

Zapewnił także, że wnioski mieszkańców będą rozpatrywane na etapie  

opracowań szczegółowych  i jeśli projektant  wykonujący dokumentacje  uzna, 

że  istnieją warunki ekonomiczne, gruntowe i inne do  podłączenia w/w wsi do 

kanalizacji sieciowej, to wówczas  przedstawiona zostanie Radzie propozycja 

wprowadzenia zmiany w programie  w tej części .  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował o  długości poszczególnych  rodzajów 

sieci kanalizacyjnej  na terenie gminy ujętej  w Programie sanityzacji gminy.  

Podał  także , że orientacyjny koszt realizacji  to kwota ok. 12 ml zł.  

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XI/71/08w sprawie 

uchwalenia "Programu sanityzacji Gminy Kałuszyn". - treść uchwały w 

załączeniu . 

 

Uchwała przyjęta została  jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pan Marian Soszyński -  stwierdził, że projekt uchwały w sprawie  

ustalenia  górnych  stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie  Gminy Kałuszyn omawiany był na  posiedzeniach 

wszystkich komisji. Sołtysi również informowani byli o wysokości 

proponowanych stawek. Uwag  co do wysokości cen nie było .  Natomiast 

zgłaszane uwagi dotyczyły  sposobu  odbioru odpadów przez firmę "Błysk" oraz 

odbioru opłat .  Przypomniał, że obecnie proponuje się podwyższyć opłatę za 

odpady niesegregowane z kwoty 6,25 na 8,40 zł, za worek o poj. 0,12 m3 oraz 

za  worek odpadów segregowanych  kwotę 3,48 zł.  Odbiór  odpadów 

wielkogabarytowych i niebezpiecznych dla indywidualnych osób pozostają na 

dotychczasowych zasadach. 

 

 Pan Janusz  Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XI/72/08 w sprawie  

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Kałuszyn -  treść uchwały w załączeniu. 
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Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - przedstawiając  uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie ustalania zasad korzystania ze stołówek w szkołach  

prowadzonych przez Gminę Kałuszyn wyjaśniła, że  po nowelizacji ustawy o 

systemie oświaty Sejm nałożył obowiązek, na Rady Gmin ustalenia  zasad 

korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia cen za obiady w tych 

stołówkach. Dotychczas  decyzję w powyższej sprawie podejmował  dyrektor 

szkoły. Uczniowie  opłacają za obiady tylko za koszt surowca . W Szkole 

Podstawowej w Kałuszynie  koszt ten wynosi 2,50 zł, a w Szkole Podstawowej 

w Nowych Groszkach 2 zł.  Ze stołówek szkolnych  mogą  korzystać także 

nauczyciele  oraz inne osoby po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Opłata za 

posiłki dla innych osób  korzystających ze  stołówek szkolnych ,w tym i 

pracowników szkoły , powinna  być skalkulowana po  kosztach całkowitych. 

Obliczona w ten sposób cena obiadu w stołówce w szkole w Kałuszynie wynosi 

4,50 zł i w szkole w Nowych Groszkach  4,20 zł.  

Następnie Pani Z-ca Burmistrza proponowała przyjęcie uchwały w 

przedstawionej wersji, ponieważ odzwierciedla ona aktualne koszty 

przygotowania posiłków. W przypadku zwiększenia kosztów surowca Rada 

będzie obowiązana do ustalenia nowych stawek. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczyta ł uchwałę Nr XI/73/08 w sprawie 

ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę 

Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała podjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - przypomniała, że na posiedzeniach komisji 

podawana była informacja, że  w podjętej  na poprzednich obradach uchwale 

ustalającej regulamin przyznawania dodatków  do wynagrodzeń dla nauczycieli 

należy wprowadzić zmianę, ponieważ nadzór prawny Wojewody  uznał, że  

zapis ustalający  prawo do nagrody  dla  dyrektora szkoły po przepracowaniu  2 

lat jest niezgodny z przepisami prawnymi. Ustawa termin ten określa ,  po 

przepracowaniu 1 roku . W związku z tym proponuje się zmianę w w/w uchwale 

i ujęcie  zapisu zgodnego z ustawą tj. " nagroda może być  przyznana 

nauczycielowi po przepracowaniu w placówce co najmniej 1 rok, a dyrektorowi 

po przepracowaniu 1 roku na stanowisku dyrektora". 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza zwróciła się z prośbą o przyjęcie proponowanej 

zmiany w uchwale. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XI/74/08 w sprawie  

zmiany uchwały Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 
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2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  dla nauczycieli zatrudnionych w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn - treść uchwały 

w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 

 

 Pani  Zofia Wołkiewicz - przedstawiając  uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok podała, że  program 

uchwalany jest corocznie i w zasadzie się  nie zmienia. Projekt opiniowany był 

przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Zwróciła uwagę na to, że program ten realizowany jest za środki, które  

wpływają do Gminy  za  sprzedaż napojów alkoholowych. 

Podkreśliła, że osiągnięciem w naszej gminie jest to, że stworzona została i 

kontynuuje  działalność Grupa AA. Zatrudniony jest również na stałe psycholog, 

który udziela pomocy osobom uzależnionym  oraz członkom ich rodzin. 

Z w/w środków finansowane są także posiedzenia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podała, że  za udział w posiedzeniu  

komisji proponuje się  dietę w wysokości 100 zł. Dotychczas było 60 zł.  

Pani Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wydaje postanowienie w tej sprawie. Członkowie komisji 

uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. W każdym wydaniu "… 

Kłuszyńskich" są informacje  związane z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych na terenie naszej gminy. Ze środków funduszu 

przeciwalkoholowego dokonywane są również zakupy sprzętu sportowego dla 

młodzieży. Z tego funduszu wypłacane jest także wynagrodzenia pełnomocnika  

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych tj. 1/2 etatu. Ponadto finansowany 

jest wypoczynek dzieci i młodzieży  z rodzin patologicznych i zagrożonych 

patologią.  Środki finansowe na realizację programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych to kwota  65 - 70 tys. zł.  

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XI/75/08 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2008 - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.  
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 Pani Zofia Wołkiewicz - podała, że coraz powszechniej organizacje 

pozarządowe realizują zadania  należące do właściwości gminy.  Wiele tych 

organizacji działa bardzo aktywnie. Także w naszej gminie działalność tych 

organizacji jest widoczna. W roku 2007 Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" , 

które zarejestrowane zostało w Sądzie Rejestrowym w 2006 roku , zrealizowało 

4 projekty  o wartości kilkudziesięciu tysięcy zł. Poprzez  działalność tego 

Stowarzyszenia było możliwe min. powiększenie  działania Gminnego Centrum 

Informacji .  Dzięki działalności  w/w stowarzyszenia poprawiły się  warunki 

pracy w świetlicy we wsi Garczyn Duży oraz zagospodarowano teren przy 

szkole w Chrościcach i zrealizowano projekt "ozdoby wielkanocne" w Domu 

Kultury w Kałuszynie. Młodszym stowarzyszeniem jest  "Orkiestra Dęta im. 

Jana Pawła II". Dzięki temu stowarzyszeniu orkiestra  działa i rozwija się.   

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej  od lat wydaje zeszyty Rocznika 

Kałuszyńskiego. Uczniowskie Kluby Sportowe to również organizacje 

pozarządowe. Klub Sportowy "Vctoria"  realizuje w imieniu gminy zadania 

sportowe. 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza życzyła , aby inicjatywy obywatelskie były 

coraz bogatsze i konsekwentnie realizowane. 

Poinformowała, że na zebraniu we wsi Garczyn namawiała mieszkańców 

Garczyna, żeby Rady Sołeckie zarejestrowały się  w sądzie i wówczas będą 

mogły  pozyskiwać środki z funduszy europejskich na swoją działalność. 

Możliwości w tym zakresie są bardzo duże - podkreśliła Pani Z-ca Burmistrza. 

Na konkursy na rok 2008 w budżecie zabezpieczona jest kwota ok. 10 tys. zł. 

Środki te przeznaczone będą  na realizację zadań, które są zadaniami gminy z 

zakresu  ochrony i promocji zdrowia,  upowszechnienie kultury fizycznej i 

sportu , kultura i sztuka i upowszechnienie  dóbr tradycji.  Po przyjęcieu 

programu Burmistrz ogłasza konkurs dla tych organizacji i jednostek 

organizacyjnych.  Projekt składa się na określonym formularzu, następnie 

komisja konkursowa  ocenia projekt i przyznaje środki na jego realizację - 

wyjaśniła Pani Zofia  Wołkiewicz.  

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XI/76/08 w sprawie  

uchwalenia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  

publicznego w 2008 roku - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.  

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - przedstawiając uzasadnienie do uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w użytkowanie , wydzierżawianie i 

wynajmowanie nieruchomości przez Burmistrza Kałuszyna  podała, że  w 

minionych kadencjach podjęta była uchwała upoważniająca Burmistrza do 

gospodarowania mieniem gminnym, w tym do sprzedaży, kupna , dzierżawy itd. 
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Po upływie czasu w/w uchwała zdeaktualizowała się z powodu zmiany 

przepisów prawnych np. w zakresie sprzedaży działek budowlanych. Nowe 

przepisy upoważniały burmistrza do samodzielnego podejmowania decyzji  w 

tej sprawie w przypadku  zgodności z aktualnym  planem zagospodarowania 

przestrzennego.  Stare plany zagospodarowania przestrzennego straciły ważność 

w roku  2003. Miasto Kałuszyn posiada aktualny plan uchwalony w roku 2005.  

W okresie kiedy nie było aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego 

Burmistrz nie mógł samodzielnie podejmować decyzji o sprzedaży  terenów.  

Dlatego każdorazowo  w przypadku przeznaczenia do sprzedaży terenów 

przedkładana była Radzie Miejskiej uchwała w tej sprawie. Sprzedaż  jest jedną 

z  czynności dotyczących gospodarowaniem mieniem komunalnym.  W roku 

ubiegłym ponownie  wprowadzona została zmiana w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami, która  dodatkowo wprowadziła uregulowania dotyczące 

dzierżawy gruntów. Dlatego obecnie proponuje się uchylenie ogólnej  uchwały  

z 2003 roku  dotyczącej zasad gospodarowania mieniem gminnym. Po 

uchyleniu tej uchwały każdorazowo  sprzedaż jak również zakup gruntów na 

terenie gminy  będzie poprzedzony uchwałą Rady Miejskiej. Natomiast 

proponuje się udzielenie upoważnienia Burmistrzowi ,aby  decyzje w sprawie  

najmu,  użytkowania i dzierżawy  podejmował samodzielnie. 

Pani Z-ca Burmistrza  odczytała zapisy proponowane  w uchwale w § 3  ust. 2 

pkt od 1 do 9. 

Następnie  odczytała treść § 2 i proponowała skreślenie zdania od  wyrazu 

"stanowiąca", ponieważ  pozostający zapis będzie bardziej czytelny i 

zrozumiały.  

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XI/77/08 w sprawie  

wyrażenia zgody na oddawanie w użytkowanie , wydzierżawianie i 

wynajmowanie nieruchomości przez Burmistrza Kałuszyna - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała  przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.  

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - poinformowała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Przełom" w Mińsku Maz. , która posiada w Kałuszynie dwa bloki mieszkalne i 

teren w użytkowaniu wieczystym , zwróciła się  w 2006 roku  do Burmistrza 

Kałuszyna  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz zawnioskowała zastosowanie bonifikaty  z tytułu przekształcenia 

w wysokości 95%.  Od czasu złożenia wniosku  przyjęte zostały ustawy, które 

nie tylko przyznają prawo  przekształcenia  spółdzielniom, ale także osobom 

fizycznym,  dając bardziej korzystne warunki przekształcenia w prawo 

własności. W 2005 roku spółdzielnie uzyskały prawo przekształcenia 

wieczystego użytkowania w prawo własności.   
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Działka Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"  na której znajdują się bloki 

mieszkalne w Kałuszynie  ma powierzchnię 4913 m2. W roku 2002 roku 

szacunek m2 tej działki został  wyceniony na kwotę  23,20 zł.  Od wartości tej 

działki Spółdzielnia opłaca  opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Jest to 

rocznie kwota 1.257 zł.  

Dzisiejsza wartość terenu   przyjmując 35 zł za m2  to kwota ok. 172 tys. zł.  Do 

ustalenia wartości  jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa miałaby uiścić 

przyjmowana jest kwota pomniejszona o dotychczas poniesione opłaty. W 

przypadku  podjęcia decyzji o przekształceniu w/w terenu, należałoby wykonać 

aktualny szacunek działki oraz operat wartości  użytkowania wieczystego  i 

dopiero wówczas  po odjęciu  od wartości gruntów , wartości użytkowania 

wieczystego, pozostanie  wartość gruntu. Przyjmuje się, że użytkowanie 

wieczyste może wynosić  ok. 50 % wartości działki i od tej kwoty udziela się  

bonifikaty.   

Podała, że Spółdzielnia występuje o przekształcenie terenu we własność i 

udzielenie bonifikaty, ponieważ chce uwłaszczyć swoich lokatorów  , żeby 

posiadali takie same prawa jak osoby fizyczne posiadające działki. 

Poinformowała także, że obecnie nie ma żadnego wniosku od osoby fizycznej w 

sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. W  naszej 

gminie działek będących w użytkowaniu wieczystym jest jeszcze ok. 60. 

Nowelizacja ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych  nie przewiduje 

lokatorskiego  prawa do lokalu. Lokatorskie prawo do lokalu  jest 

przekształcane za niewielką opłatą we własnościowe prawo do lokalu. 

Wprowadzono także nowe prawo tj. prawo własności. Własnościowe prawo do 

lokalu nie  zakłada prawa udziału w gruncie. Własność  oznacza posiadanie aktu 

notarialnego,  posiadanie księgi wieczystej oraz udział w gruncie. Spółdzielnia 

Mieszkaniowa informuje, że nie jest możliwe ustanowienie własności lokalu z 

udziałem  wieczystej   dzierżawy  gruntu. Przyjmując takie rozwiązanie 

występowałyby duże problemy w przypadku zbycia lokalu. W obu blokach 

mieszkalnych w Kałuszynie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" zamieszkuje 

60 rodzin. Dla tych rodzin  istotnym jest to, żeby Spółdzielnia posiadała 

własność terenu. Należność za przekształcenie zapłaci gminie  Spółdzielnia, a 

następnie opłaty  te rozłoży na swoich lokatorów w momencie przekształcania 

własności ich lokali. Zgodnie z przepisami prawnymi Spółdzielnia 

Mieszkaniowa ma prawo uzyskać bonifikatę  od naszej gminy , przekształcić 

prawo wieczystej dzierżawy w prawo własności . Nie ma natomiast prawa 

sprzedaży terenu po cenach wolnorynkowych. Spółdzielnia  Mieszkaniowa 

"Przełom" posiada lokale przede wszystkim w Mińsku Maz. oraz w Kałuszynie i 

Kołbieli. Według informacji Prezesa Spółdzielni tylko Rada Miejska w 

Kałuszynie nie podjęła  decyzji w  sprawie udzielenia bonifikaty. W różnych 

gminach wysokość ustalonej bonifikaty kształtuje się różnie tj. 90, 95, 75%. W 

Mińsku Maz. średnio  cena do zapłaty dla mieszkańców  za m2 gruntu wyniosła 

5,20 zł, a w Kałbieli 3,60 zł.  Na dzień dzisiejszy  nie mogę określić w jakiej 
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cenie kształtowałby się m2 gruntu w Kałuszynie, ponieważ nie  jest znany  

aktualny szacunek. Następnie podła, że  na posiedzeniach komisji nie została   

ustalona propozycja wysokości bonifikaty w związku z tym z upoważnienia 

Pana Burmistrza proponuje bonifikatę w wysokości 90%. Spółdzielnia 

wnioskowała o bonifikatę w wysokości 95%. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - zapytała, czy  omawiana bonifikata dotyczy 

terenu pod budynkami. 

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - wyjaśniła, że bonifikata dotyczy całego terenu 

będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" 

znajdującego się w Kałuszynie. 

Pani Z-ca Burmistrza poinformowała także, że Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Kałuszyn nie występowała o przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - zapytał, czy  jest konieczność 

podejmowania w/w uchwały na dzisiejszych obradach. 

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - zapytała, czy jej uzasadnienie do projektu w/w  

uchwały było niezrozumiałe dla radnych, jeśli tak, to  przedstawi je ponownie. 

Stwierdziła, że nie ma przeszkód do podjęcia proponowanej uchwały na 

dzisiejszych obradach. 

Podała , że są gminy, które udzieliły bonifikaty w wysokości 99 % i są takie, 

które  udzieliły mniejszej bonifikaty. Decyzja w sprawie wysokości bonifikaty 

należy do Rady. 

 

 Pan Marian Soszyński - przypomniał, że  w roku ubiegłym  wnioskował 

odłożenie podjęcia  uchwały w powyższej sprawie. Jednym z  powodów  takiej 

propozycji było brak wiedzy, jakie przełożenie będzie miała podjęta uchwała na  

mieszkańców bloków spółdzielczych.  Obawiałem się wówczas, że  

Spółdzielnia po uzyskaniu bonifikaty,  dokona szacunku terenu i dla lokatorów 

przyjmie cenę wolnorynkową.  Obecnie jest już wiadome, że  Spółdzielnia takiej 

możliwości nie ma.  W związku z tym bonifikata dotyczy naszych mieszkańców 

zamieszkałych w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom". Nie podjęcie 

proponowanej uchwały uniemożliwi  lokatorom przekształcenia swoich lokali 

we własność - stwierdził Pan Burmistrz.  Ponadto   omówił granice działki 

będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom". 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - stwierdził, że po wyjaśnieniach Pani Z-cy 

Burmistrza i Pana Burmistrza  należy podjąć proponowaną uchwałę  oraz 

przyjąć proponowaną wysokość bonifikaty. 
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 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XI/78/08 w sprawie  

zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku 

Mazowieckim , bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonych w Kałuszynie w prawo własności 

nieruchomości - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4  wstrzymało się od głosowania,  

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 4 wstrzymujących się. 

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - podała, że proponuje się, aby Rada Miejska 

ustaliła  dla Pana Burmistrza  nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia tj. 

"13". Dotychczas nie była podejmowana taka uchwała, ponieważ  nie była 

wymagana.  Obecnie po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego , 

wszystkie Rady podejmują takie uchwały.   

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XI/79/08 w sprawie  

nabycia przez Burmistrza Ksłuszyna prawa do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 10. 

 Protokół Nr X/07 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został do 

wglądu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu i  jednogłośnie , przy  obecności 14 

radnych, protokół przyjęli. 

 

Ad.pkt 11. 

 Pan Dariusz Przybyłko - Prezes Klubu Sportowego "Victoria" w 

Kałuszynie wyraził zadowolenie, że w uchwalonym na dzisiejszych obradach 

budżecie gminy na 2008 rok oraz przyjętym Planie Rozwoju Lokalnego znalazły 

się  środki na sport. Podkreślił, że inwestowanie  w sport jest  celowe. Ponadto 

przedstawił osiągnięcia drużyny  10-latków. 

Podziękował  p.  Robertowi Gójskiemu, który jest trenerem drużyny "Orlików" 

za duży wkład pracy oraz Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

za bezpłatne udostępnianie hali sportowej tej drużynie.  

 

 Pan Marek Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  

stwierdził, że nie ma powodów aby nasza drużyna "Orlików" miała kompleksy  

przed drużynami z dużych miast. 
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 Pan Ryszard Kaczmarczyk - przypomniał, że  w roku  ubiegłym  

poruszana była sprawa zakupu sztandaru dla OSP z terenów wiejskich i 

poinformował, że sztandar jest już zamówiony i wpłacona część należności.  

Podał, że zostały wydrukowane cegiełki, które  członkowie OSP będą oferować  

mieszkańcom. Cegiełki są o różnych  nominałach.  

Następnie zwrócił się do sołtysów i radnych o wsparcie tej inicjatywy i 

zapewnił, że członkowie OSP  będą wdzięczni  za udzielenie wsparcia. 

 

 Pani Henryka Sęktas -  w uzupełnieniu wypowiedzi p. Kaczmarczyka 

podała, że członkowie OSP rozpoczęli już  zbiórkę  poprzez rozprowadzanie 

cegiełek. Zobowiązali się dotrzeć do wszystkich miejscowości. Na naradzie 

sołtysów w dniu 26 lutego br. zwróciliśmy się z prośbą do sołtysów o udzielenie 

pomocy w rozprowadzaniu cegiełek - podała Pani Sekretarz. 

Następnie w imieniu członków OSP  zwróciła się z prośbą o wsparcie tego 

przedsięwzięcia. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - podał, że na spotkaniu OSP w Kałuszynie 

został zobowiązany do  poinformowania Rady o  niewłaściwym potraktowaniu 

przez mieszkańców , strażaków  z Kałuszyna,  podczas gaszenia pożaru we wsi 

Wity. Pan Przewodniczący prosił o zrozumienie sytuacji strażaków i podkreślił, 

że OSP w Kałuszynie nie jest strażą zawodową, tylko ochotniczą. 

 

 Pani Teresa Przybułek - zapytała, jak wygląda na dzien dzisiejszy 

sprawa sprzedaży działek przy ul. Martyrologii. 

Zgłosiła ponadto, że na terenie pomiędzy ulicą Mostową, a Trzcianką  błąka się 

bezpański pies. Pies jest niebezpieczny, ponieważ  atakuje przechodniów, w tym 

i dzieci. 

 

 Pan Mroczek Zygmunt - sołtys wsi  Mroczki  zgłosił, że przy drodze z 

Kałuszyna do Wierzbna  wycinane są zdrowe drzewa, a chore pozostawiane.  

 

 Pan Marian Soszyński - udzielając  odpowiedzi radnej p. Przybułek 

podał, że  jest podjęta uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie. Działki są 

wycenione. Następnie będzie ogłoszony przetarg na ich sprzedaż. 

W sprawie niebezpiecznego bezpańskiego psa  Pan Burmistrz podał, że zlecone 

zostanie odpowiedniej firmie odłowienie psa i dostarczenie go do schroniska. 

Sprawa wycinki drzew przy drodze z Kałuszyna do Wierzbna zgłaszana już była 

do Zarządu Dróg Powiatowych. Dyrektor obiecał, że wyjaśni tę sprawę. 

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - w uzupełnieniu wypowiedzi Pana Burmistrza  

podała, że Pan Dyrektor ZDP  obiecał , że wszystkie drzewa przy drodze z 

Kałuszyna do Wierzbna zostaną wycięte. W rb. przy drodze Olszewice - Mrozy  
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wycinane były drzewa. Mieszkańcy pozabierali gałęzie tych drzew, a pozostałe 

drewno zabrała firma, która wycinała drzewa. 

 

 Pan Marian Soszyński - poinformował, że na dzień dzisiejszy 14 osób z 

terenu naszej gminy nie złożyło wniosków o wymianę dowodów osobistych. 

Poinformował także, że Komisja Regulacyjna ds. Gmin Wyznaniowych  na 

wniosek Gminy Żydowskiej w Warszawie  wezwała Gminę do stawienia się w 

dniu 14 kwietnia br. na rozprawę , celem przekazania  prawa własności  dwóch 

działek  tj. działki przy ul. Warszawskiej i ul. Pocztowej. 

Następnie Pan Burmistrz nawiązał do sprawy  zamknięcia targowicy  zwierzęcej 

w Kałuszynie.  Podał, że w przyjętym budżecie gminy na 2008 rok nie ma 

wydzielonych środków na  realizację   zaleceń Lekarza Wet. 

Podał, że na zebraniach wiejskich, w których uczestniczył , tylko pojedyncze 

osoby były za utrzymaniem targowiska zwierzęcego.  

Natomiast na zebraniu sołtysów na 25 obecnych , 14  wypowiedziało się za 

utrzymaniem targowiska zwierzęcego. Oznaczałoby to, że należy realizować 

zalecenia Lekarza Wet. i ponownie uruchomić targowisko - stwierdził Pan 

Burmistrz i wymienił prace, które należy wykonać na targowisku.  Podał, że 

obecnie sprawa targowicy pozostaje otwarta. Na posiedzeniach komisji 

informował, że możliwy najwcześniejszy termin ponownego otwarcia 

targowiska, to miesiąc wrzesień lub październik br., ponieważ dopiero wtedy 

planowana jest budowa wodociągu "Marysin", doprowadzającego także wodę na 

targowisko. Do tego czasu można podejmować działania, celem pozyskania 

środków  na ten cel. Podkreślił, że jeśli targowisko jest potrzebne dla rolnictwa, 

to powinno istnieć, a jeśli nie, to czy  celowym jest  w jego inwestowanie. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz podziękował za przyjęcie 

proponowanych uchwał, a szczególnie za uchwalenie budżetu gminy na 2008 

rok. Zaznaczył, że przyjęty budżet będzie trudny do realizacji, lecz jego 

założenia dadzą  możliwości ubiegania się o pozyskanie środków  z funduszy 

unijnych. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - proponował, wstrzymanie się z 

podejmowaniem decyzji  dotyczącej targowiska zwierzęcego. 

Był także zdania, żeby nie zamykać możliwości  ponownego uruchomienia 

targowiska.  Wyraził nadzieję, że w przyszłości ulegną zmianie , na bardziej 

łagodne, przepisy prawne dotyczące wymogów , które powinno spełniać 

targowisko zwierzęce. 

 

 Pani Barbara Mroczek -  sołtys wsi Wąsy  wnioskowała, aby w 

Przychodni  Zdrowia w Kałuszynie  nadal był lekarz neurolog i ortopeda. 
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 Pani Marianna Wocial - radna z miasta Kałuszyna i jednocześnie 

pielęgniarka zatrudniona w Przychodni Zdrowia w Kałuszynie wyjaśniła, że 

lekarz  ortopeda jest już zatrudniony, a neurolog będzie. 

 

 

Ad.pkt 12. 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Kałuszynie o godz. 16,oo zamknął XI obrady Rady Miejskiej. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska 
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