
Protokół Nr XIV/2012 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 12 czerwca  

2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 14,00. 

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

15 osób. 

Nieobecny usprawiedliwieni : radny p. Jarosław Broniarek i radny p. Chrościcki 

Marek. 

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

Sęktas - z-ca burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski - p.o. sekretarza i p. Maria 

Bugno - skarbnik miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik - dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz - dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - dyrektor Przedszkola 

Publicznego w Kałuszynie i p. Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie. 

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 Pani Przewodnicząca zaproponowała  porządek dzisiejszych 

obrad  z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 , tj.: 

1. Otarcie obrad i  stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

    realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

za 2011 rok 

 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 

6. Informacja na temat: planu sanityzacji gminy Kałuszyn. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmian w budżecie gminy Kałuszyn na 2012 rok 

 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016 
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 Pani Przewodnicząca -  po w/w uchwale zaproponowała wprowadzenie  

do porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu : 

"Przyszłość zaczyna się w przedszkolu" nr wniosku POKL.09.01.-14-207/11 

 Zatwierdzenia czasu  obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 

ścieków 

 Zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie 

Po w/w uchwale Pani Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie   uchwały 

w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kałuszynie. 

 Upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

8. Przyjęcie protokółu Nr XIII/2012 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

 Pan Janusz Dmowski - radny z m. Kałuszyna podał, że przed obradami 

otrzymał od Pani Skarbnik projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Na 

posiedzeniach komisji omawiany projekt uchwały w tej sprawie zakładał kwotę 

pożyczki w wysokości  3.100 tys. W obecnym projekcie kwota pożyczki jest 

wyższa o 1.300 tys. Stwierdził, że jest to kolejna sesja , na której  zmieniane są 

kwoty i  podejmowane decyzje o zadłużaniu  gminy . Prosił  o wyjaśnienie tej 

sprawy.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że w przyjętym porządku obrad jest punkt  w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy,  zaciągnięcia pożyczki i  w 

punkcie tym  przedstawione zostanie wyjaśnienie w powyższej sprawie. 

Ponadto Pan Burmistrz  wyjaśnił, że  radny p. Dmowski i radny p. Gójski 

projekty uchwał otrzymali przed obradami  dlatego,  ponieważ  odbyło się  

pozaplanowe , wspólne posiedzenie  Komisji Rolnictwa i Gospodarki, Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów . Na tym posiedzeniu  komisje 

pozytywnie zaopiniowały proponowaną zmianę  wysokości kredytu . 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się o przegłosowanie  

zaproponowanego porządku obrad. 

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciw. 

Zaproponowany porządek obrad przyjęty został 11 głosami, przy 2 przeciw. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację  z działalności w okresie  

 



 3 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - radna z miasta Kałuszyn  nawiązując do podanej 

informacji dotyczącej terenu , o który upomina się Gmina Żydowska zapytała, 

kto będzie wypłacał  odszkodowanie Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, za teren  

przy ul. Kopernika ,Nowej i Zamojskiej w Kałuszynie.  

 

 Pan Burmistrz -  wyjaśnił, że w takich przypadkach odszkodowanie  

wypłaca  Skarb Państwa tj. Wojewoda. 

Pan Burmistrz przypomniał , że za  teren  po byłej "łaźni"  odszkodowanie 

Gminie Żydowskiej także wypłacił Wojewoda, a następnie teren ten został 

skomunalizowany i obecnie jest własnością gminy.  

 

Radni przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że rok 2011 był rokiem  pracowitym dla 

Rady i Urzędu. W trakcie roku wprowadzane były zmiany w budżecie 

uchwałami Rady jak również zarządzeniami burmistrza. Podkreślił,  że budżet 

jest dokumentem elastycznym , wymagającym ciągłej korekty. 

Podał, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok omawiane było 

na posiedzeniach wszystkich komisji Rady i przekazane na piśmie  radnym. Dla  

przypomnienia i informacji sołtysów obecnych na obradach przedstawił 

najważniejsze wskaźniki z realizacji budżetu. 

Podał, że po zmianach  dochody gminy za 2011 rok wyniosły 17.915.601,23 zł., 

a wydatki 19.715.601,23 zł. w tym: 13.231.033 ,23 wydatki bieżące i 

6.484.568,00 wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 33%  ogółu 

wydatków. Budżet  2011 roku  był budżetem deficytowym ze względu na spłatę 

zaciągniętych kredytów i pożyczek.  Dochody gminy zrealizowane zostały w 

wysokości 95,19%, a wydatki w wysokości  95,50%.  

Następnie Pan Burmistrz  przedstawił strukturę dochodów gminy. Podał ,że 

największą pozycją   dochodów stanowi subwencja  ogólna. Kolejną pozycję 

stanowi dochód  z podatków lokalnych, które ustala Rada tj. podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz od środków  transportowych.  W roku 

2011 dochód z w/w podatków wyniósł 1.795.038,48 zł , co stanowi 10% całości 

wykonanego budżetu. 

Z kwoty 6.276.263,23 zł przeznaczonych na inwestycje z zewnątrz pozyskano 

kwotę 3.929.882,32 zł. łącznie z dotacjami i pożyczką preferencyjną z 

WFOŚiGW. Bez kredytu i pożyczki pozyskaliśmy ok. 3 ml zł. tj. ok. 50%  

środków na inwestycje. Nie wszystkie środki przyznane w roku 2011  wpłynęły 

do budżetu . Dlatego zaciągnięty został kredyt. Do dnia dzisiejszego nie 

rozliczony został wniosek na środki w wysokości 500 tys. zł za budowę parku , 
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za budowę drogi w Piotrowinie oraz kanalizację Patok-Olszewice. Pan 

Burmistrz podkreślił, że opóźnienie wpływu w/w środków nie oznacza 

niedopatrzenia ze strony Urzędu, lecz wynika to z obowiązujących  procedur 

przekazywania środków z funduszy unijnych.   

Zapewnił, że przez cały okres 2011 roku nie było zachwiania płynności  w 

realizacji budżetu. Wszystkie należności realizowane były na bieżąco . Zarówno 

wydatki bieżące jak i inwestycyjne. Cały budżet 2011 roku podyktowany był na 

powiększenie majątku gminy. Dzięki  stałej kontroli  nad budżetem nie 

przekroczone zostały żadne wskaźniki  określone w ustawie budżetowej. 

Zadłużenie na  koniec 2011 roku wynosiło 40,62% , przy dopuszczalnym 60%, 

Wskaźnik spłaty należności wyniósł 9,23%, przy dopuszczalnym 15%. Pan 

Burmistrz poinformował , że na dzień dzisiejszy  złożonych zostało 21 

wniosków  o pozyskanie środków z funduszy unijnych. Na rok bieżący  do 

realizacji  rozpatrzono 17 wniosków  na kwotę  6.314 tys. zł.  Wnioski te 

realizowane będą w rb. i w latach następnych.  Jesteśmy na liście rankingowej 

na przyznanie  dotacji  w wysokości 660 tys. zł z przeznaczeniem na 

przebudowe targowiska. Środki te będą do pozyskania po wykonaniu 

przebudowy i przeznaczeniu wkładu własnego. 

Pan Burmistrz podkreślił, że dzięki  przychylności Rady i działalności Urzędu 

budżet za 2011 rok zrealizowany został  w podanych wyżej wskaźnikach. 

 

 Pan Janusz Dmowski  - podał, że w 2011 roku  na wydatki majątkowe 

przeznaczono kwotę 6.500 tys. zł i zapytał, na które inwestycje środki te zostały 

przeznaczone. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że w załączniku nr 4 do sprawozdania z 

wykonania budżetu opisane są inwestycje realizowane w 2011 r.  

 

 Pan Janusz Dmowski - odstąpił od uzyskania odpowiedzi na zadane 

pytanie.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XIV/90/ w sprawie  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.  - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 głosowało przeciw. 

Uchwała została przyjęta 11 głosami, przy 2 głosach przeciw. 

 

 Pani Maria Bugno - Skarbnik Miejski odczytała uchwałę nr Si.187.2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie Zespół w 

Siedlcach  z dnia 25 kwietnia w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Burmistrza Kałuszyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 - treść 

uchwały w załączeniu. 
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 Pani Marianna Śledziewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

odczytała wniosek komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna 

absolutorium za rok 2011 - treść wniosku w załączeniu. 

Następnie odczytała uchwałę nr Si.237.2012 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlach z dnia 28 maja 2012 r. w 

sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie 

dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Kałuszyna za 2011 rok - treść uchwały 

w załączeniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIV/91/2012 w 

sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2011 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało przeciw. 

Uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów  ustawowego  składu 

Rady tj. 11 głosami za, przy 2 głosach przeciw. 

 

 Pan Burmistrz -  serdecznie podziękował radnym, którzy głosowali za 

udzieleniem absolutorium.  Stwierdził, że dzięki przychylności radnych  można 

było zrealizować  wiele inwestycji.  Podkreślił, że jedyną szansą  rozwoju gminy 

jest inwestowanie w gminę  oraz maksymalne wykorzystanie  środków , jakie 

możemy pozyskać spoza budżetu.  Położenie naszego miasta  i połączenie z 

dużymi  miastami takimi jak Warszawa, Siedlce, jest dużą szansą, żeby 

Kałuszyn stał się  miastem atrakcyjnym. Żeby jednak miasto i gmina była 

atrakcyjna należy budować kanalizację , drogi , uzupełniać wodociągi i urządzać  

miejsca wypoczynkowe. Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli cokolwiek jest 

realizowane, co ma być przyszłością , a nie dla konsumpcji , to oznacza , że 

gmina będzie się rozwijała . Podziękował  radnym za podejmowane decyzje.  

Zaznaczył, że  radni mają dylematy przy podejmowaniu trudnych decyzji i on 

ma je także, lecz nie ma innego wyboru.  Należy korzystać ze środków spoza 

budżetu  i zaciągać kredyty w bezpiecznej wysokości - stwierdził Pan Burmistrz 

i podał, że radni umożliwiają  jemu podejmowanie trudnych  decyzji. Zapewnił, 

że  takie kierunek realizacji zadań inwestycyjnych będzie starał się utrzymywać  

w roku bieżącym i w latach następnych tj. bezpieczny kierunek inwestowania, 

zaciągania kredytów  i  maksymalne wykorzystanie  środków z zewnątrz. 

Przyznał, że czasami trzeba zwolnić tempo inwestycji. Na rok  następny 

przyznane mamy środki w wysokości  ponad 6 ml.  Realizacja wniosków , na 

które przyznane są środki rozłożona jest w czasie. Najpilniejsze zadania to 

dalsza realizacja dróg gminnych, kanalizacja wsi,  remonty świetlic wiejskich 

oraz dalsze inwestowanie w infrastrukturę społeczną tj. w to co zachęci ludzi i 

nie tylko z Kałuszyna do  osiedlenia się  na terenie naszej gminy. 
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Ponownie podziękował  za udzielenia absolutorium. Stwierdził, że oddane głosy 

są dla niego wsparciem i motywują go do dalszej pracy i podejmowania 

wysiłków na rzecz gminy, choć praca ta nie jest łatwa. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Burmistrz - podał, że wszyscy radni otrzymali na piśmie informację 

na temat  planu sanityzacji gminy Kałuszyn.  

Następnie omówił w skrócie  przesłaną radnym informację na w/w temat - treść 

informacji w załączeniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - wróciła się, o przegłosowanie  przyjęcia 

przedstawionego planu sanityzacji gminy Kałuszyn. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  przypomniała, że  na posiedzeniach komisji 

podane było, że  plan sanityzacji przedstawiony zostanie informacyjnie. Obecnie 

natomiast proponuje się przyjęcie planu przez głosowanie. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że przegłosowanie przedstawionej informacji 

na temat sanityzacji gminy Kałuszyn nie oznacza podjęcia uchwały 

zatwierdzającej przedstawiony plan. Przegłosowanie  ma na celu  dokonanie 

rozeznania, czy radni akceptują przedstawioną informację łącznie z wnioskiem 

tj. opracowaniem 6 wariantu. 

 

Za przyjęciem przedstawione informacji glosowało 11 radnych. 2 radnych 

wstrzymało się od glosowania. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zarządziła 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby Pan Burmistrz  

przedstawił łącznie uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie zmian w 

budżecie  gminy, zaciągnięcia kredytu  oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, ponieważ w/w uchwały ściśle wiążą się ze sobą.  

  

 Pan Burmistrz - nawiązał do swojej wcześniejszej wypowiedzi  i podał, 

że mamy do wyboru inwestowanie  z pewnym wysiłkiem  lub rezygnację z 

inwestowania. Przesłane projekty uchwał tj. w sprawie zmian w budżecie 

gminy, zaciągnięcia kredytu i zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej  są 

ze sobą nierozerwalne.   

Pan Burmistrz wyjaśnił, że cała konstrukcja finansowania inwestycji  zakłada , 

że otrzymamy środki z zewnątrz i posiadamy  wkład własny. Przy realizacji 

inwestycji z udziałem środków z funduszy unijnych, najpierw należy wykonać 



 7 

zadanie  i rozliczyć je, a dopiero następnie ubiegać się o zwrot poniesionych  

nakładów. Kolejną sprawą jest zabezpieczenie dochodów własnych na 

planowaną inwestycję. Dochody te mogą być zrealizowane lub nie. W naszym 

przypadku realizowane zadania inwestycyjne, które mają wpływ na estetykę 

miasta , jego  rozwój  oraz promocję ,to zakończenie  budowy zalewu,  

zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, co wiąże się z pozyskaniem działek 

budowlanych oraz budowa boiska wielofunkcyjnego. Propozycja zmian 

przedstawiona  w powyższych uchwałach odnosi się do finansowania 

powyższych zadań.  Sprzedaż działek możliwa będzie po uchwaleniu planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta, ponieważ w dotychczasowym planie 

tereny te przeznaczone  są pod przemysł.  Zakładaliśmy, że w rb. sprzedanych 

zostanie ok. 75% działek, przy założeniu, że plan zagospodarowania 

przestrzennego uchwalony zostanie w miesiącu  czerwcu. Wówczas można 

byłoby rozpocząć sprzedaż działek w miesiącu sierpniu. Obecnie w związku z 

przedłużeniem terminu składania wniosków do planu zagospodarowania 

przestrzennego , najwcześniej plan uchwalony może być pod koniec miesiąca 

sierpnia br., a sprzedaż działek może być rozpoczęta  pod koniec września. 

Dlatego zachodzi obawa, że planowanych dochodów ze sprzedaży działek w rb. 

nie uzyskamy.  Natomiast inwestycje są w trakcie realizacji z terminem 

zakończenia  w miesiącu czerwcu., czyli zapłata  musi być w miesiącu lipcu.  W 

terminie tym nie ma możliwości, żeby sprzedana została choćby jedna działka. 

Z tego względu proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów ze 

sprzedaży działek w rb. o kwotę ok.  3.900 tys. zł. Dlatego  zwracam się  o  

zaciągnięcie kredytu  w wysokości  4.372 tys. zł . Kwota ta jest łącznie ze 

środkami na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach utwardzonych 

cementem. Kwota ta pozwoli na zachowanie płynności finansowej i zapłatę za 

zrealizowane inwestycje. Po zaciągnięciu proponowanego kredytu wskaźnik 

zadłużenia nie zostanie przekroczony i będzie  na poziomie roku 2009, w 

którym realizowana była kanalizacja Patok - Olszewice oraz rozbudowa szkoły 

podstawowej. Pan Burmistrz  stwierdził,  że nie czuje nacisku , żeby działki 

sprzedane były  jak najszybciej, ponieważ działki te są działkami atrakcyjnymi i 

nie stracą na wartości. Działki są atrakcyjne i ich sprzedaż  spowoduje  zwrot 

poniesionych kosztów na budowę zalewu oraz zagospodarowanie terenu wokół .  

Ponownie podkreślił, że nie ma żadnych zagrożeń dla gminy po zaciągnięciu 

proponowanego kredytu.  Zagrożeniem  może być tylko spowolnienie  realizacji 

inwestycji w przypadku  utrzymania  wysokiej ceny działek i z tego powodu  

opóźnienia ich  sprzedaży. 

Ponadto Pan Burmistrz podał, że w  proponowanym projekcie uchwały  

wskazane jest  na  jakie cele  przeznaczone zostaną środki pochodzące z 

proponowanego kredytu. Z powodu zaciągnięcia kredytu nie zostaną 

przekroczone żadne wskaźniki. Kredyt zaciągamy po to, żeby inwestować w 

gminę , powiększać jej majątek, a nie na konsumpcję i żeby maksymalnie 

wykorzystać możliwość pozyskania środków z zewnątrz. 
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 Pani Maria Bugno - Skarbnik  podała,  że w związku ze zmniejszeniem 

planowanych dochodów   o kwotę 4.821.269, 00 zł  uwzględniono w projekcie 

uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2012 r. przewidywaną 

refundację poniesionych kosztów na przebudowę parku, za budowę kanalizacji 

Patok - Olszewice  za budowę drogi w Piotrowinie  oraz środki na budowę 

zalewu.  Następnie Pani Skarbnik  szczegółowo omówiła wszystkie 

proponowane zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.  

Ponadto omówiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej 

wynikające z zarządzeń burmistrza i proponowanych  na dzisiejszych obradach 

zmian  w budżecie gminy. 

Pani Skarbnik podkreśliła także , że po zaciągnięciu proponowanego kredytu  

obowiązujące wskaźniki budżetu zostaną zachowane. 

 

 Pan Janusz Dmowski - pomijając statystyki i % zapytał Panią Skarbnik 

jaki będzie koszt zaciągnięcia proponowanego kredytu w wysokości  4.372 tys. 

zł.   

 

 Pani Skarbnik - podała, że według obecnie obowiązujących wskaźników  

to koszt kredytu kształtował się będzie w granicach ok. 5% , plus prowizja, to 

maksymalnie do 8% w skali 2012  całego okresu spłaty. 

Następnie przedstawiła proponowany harmonogram spłaty  proponowanego 

kredytu. 

 

 Pan Janusz Dmowski - prosił , o podanie konkretnej kwoty , którą 

zapłacimy w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości ok. 4.500 tys. zł.  

 

 Pani Sakrbnik - wyjaśniła, że oprocentowanie kredytu ulega zmianie. W 

związku z tym obecnie  trudno jest jej wyliczyć konkretną kwotą  kosztu 

kredytu. Podała, że od czerwca br.  do końca roku koszt ten wyniesie ok. 100 

tys. zł. Jak  koszt ten kształtował się będzie w roku 2013  obecnie trudno 

wyliczyć, ponieważ nie znane są stopy procentowe. 

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, że dopiero w dniu dzisiejszym otrzymał 

projekt uchwały, w którym proponuje się zaciągnięcie kredytu  w wysokości 

4.372 tys. zł.  Na posiedzeniach komisji była mowa , o zaciągnięciu kredytu w 

wysokości  3.100 tys. tj. mniejszej o ok. 1.400 tys zł.  Stwierdził, że w taki 

sposób traktuje się radnych, którzy decydują na jaki cel zaciągane są kredyty. 

Podał, że jest członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego . W kompetencjach tych komisji  są 

sprawy inwestycji , na które proponowane jest zaciągnięcie kredytu tj. zalew, 

boisko wielofunkcyjne, a  na posiedzenie  komisji, na którym omawiana była  

obecnie proponowana uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu nie został 

zaproszony. Stwierdził , że takie traktowanie radnych jest traktowaniem 
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niepoważnym.  Podał, że jest radnym z dużego okręgu wyborczego tj. ul. 

Zamojskiej i Kopernika. Świadczy to źle o władzach gminy, że zmienia się o tak 

znaczącą kwotę wysokość kredytu , a radny dowiaduje  się o tym na obradach w 

dniu podjęcia uchwały. W związku z tym, że tak został potraktowany, zwrócił  

się  do Pana Burmistrza, o wyłączenie jego z głosowania nad omawianymi 

uchwałami. Podkreślił, że jest za realizacją inwestycji, ponieważ one 

przyciągają  mieszkańców spoza gminy i wprowadzają urozmaicenie gminy. 

Ponadto radny p. Janusz Dmowski stwierdził, że  dotychczasowe inwestycje nie 

wszystkich ciszą , tak jak twierdzi to Pan Burmistrz.  Nasz skwer nie jest 

parkiem, tak jak nazywa to Pan Burmistrz, ponieważ park to starodrzew, a w 

naszym skwerku  drzewa zostały wycięte. Woda z fontanny wycieka  poza teren 

fontanny. Scena ma zacieki. Na kostce po deszczu stoją kałuże wody. Podał, że 

być może zdaniem Pana Burmistrza inwestycja ta jest udana, lecz jego zdaniem 

jest  inwestycją  przepłaconą.  Stwierdził także, że  oklejenie WC fotografiami 

starego parku jesienią, kiedy liście już opadły, jest działaniem propagandowym.  

WC jeśli już musi być oklejone , to powinno być oklejone  na kolorowo. 

Wyjaśnił także, że to, iż głosował przeciwko udzieleniu absolutorium nie jest 

pieniactwem z jego strony. Stwierdził, że Pan Burmistrz zawiódł jego zaufanie  

w 2011 roku i w ten sposób wyraził swoje  i swoich wyborców dezaprobatę . 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji  Oświaty, Kultury 

Zdrowia i Spraw Socjalnych przypomniała, że   na posiedzeniu Komisji, której 

radny p. Janusz Dmowski jest członkiem,  wnioskował zaciągnięcie wyższego 

od proponowanego wówczas kredytu  z przeznaczeniem na  zakończenie zadań 

priorytetowych. Obecnie natomiast radny p. Dmowski ma zastrzeżenia do 

wysokości kredytu.  Komisja jest ciałem doradczym Pana Burmistrza i Pan 

Burmistrz zastosował się do wniosku.  

 

 Pan Janusz Dmowski - ustosunkowując się do wypowiedzi radnej p. 

Stryczyńskiej  przyznał, że na posiedzeniu Komisji mówił , o zwiększeniu 

kredytu i zapytał, czy w związku z tym p. Stryczyńska nie uważa, że jako 

wnioskodawca powinien być zaproszony na wspólne posiedzenie Komisji 

Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa i Gospodarki oraz Komisji Rewizyjnej , 

na którym omawiany był projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości 

kredytu. 

 

 Pani  Anna Jackiewicz - Sołtys wsi Leonów  nawiązując do wypowiedzi 

radnego p. Dmowskiego dotyczącego  parku  stwierdziła, że park podoba się 

wszystkim. Tym , co się nie podoba, to dlatego, że nie ma krzaków, za które 

można się skryć i pić alkohol.  

 

 Pan Piotr Gójski - radny z miasta Kałuszyn stwierdził, że obecnie jest 

sesja Rady Miejskiej i Pani Sołtys nie powinna zabierać głosu. 
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 Pani Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że udzieliła Pani Sołtys głosu, 

ponieważ nikt z radnych nie zgłaszał się do zabrania głosu. Wyjaśniła także, że 

sołtysi maja prawo zabierać głos na obradach Rady Miejskiej. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła, że  nie byłoby tej dyskusji, żeby na 

połączone posiedzenie trzech komisji zaproszeni zostali radny p. Piotr Gójski i 

radny p. Janusz Dmowski,  mimo, że nie są członkami  tych komisji, ponieważ 

tylko w/w  nie byli zapoznani z aktualnymi projektami uchwał.  

 

 Pan Piotr Gójski - podał, że ze względu na to, że nie  uczestniczył w 

posiedzeniu wspólnym trzech komisji  prosi, o wyłączenie go z głosowania. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że Rada nie może wyłączyć radnego z  

głosowania. 

 

 Pan Janusz Dmowski - nie zgodził się z wypowiedzią  Pana Burmistrza. 

Przypomniał, że w poprzednim okresie  , kiedy głosowana była sprawa p. 

Gójskich, to radny Gójski był wyłączany z głosowania.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że w sprawie wyłączenia z głosowania wypowie 

się p. Arkadiusz Czyżewski  - Sekretarz  Miejski -prawnik.  

Natomiast w sprawie nie  zaproszenia w/w na wspólne posiedzenie trzech 

komisji  przyznał, że było to niedopatrzeniem. Wspólne  posiedzenie  było 

komisji  resortowych tj. Komisji Rolnictwa i Gospodarki, Komisji Rewizyjnej i 

jako najważniejszej Komisji Budżetu i Finansów.     

Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, że nie potrzeba kierować się złośliwością, 

żeby  stwierdzić, że coś jest nie tak, lecz należy oprzeć się na faktach. 

Następnie  nawiązał do wcześniej zadanego pytania przez  radnego p. 

Dmowskiego  dotyczącego  kosztów zaciągnięcia kredytu  i  podał, że gdyby 

radny p. Dmowski  sięgnął do załącznika  uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej informującego  o prognozie długu , wówczas  

z łatwością  mógłby policzyć koszty kredytu. W przesłanych radnym 

materiałach jest także informacja  o  kosztach realizacji inwestycji w 2011 roku 

- stwierdził Pan Burmistrz. 

Zwrócił także uwagę na to, że dyskutujemy nad  kosztami zaciągnięcia kredytu i 

zapytał, jakie będą koszty, jeśli  nie będziemy inwestować w gminę i 

wykorzystywać możliwości pozyskania środków z zewnątrz.  Prognozą spłaty 

kredytu to jest między innymi to, że  pozyskamy działki budowlane, za sprzedaż 

których  gmina uzyska dochody, w osiedlu  zamieszkają  ludzie, którzy będą 

płacić  podatki do  budżetu  gminy.  Pan Burmistrz podkreślił, że każda 

inwestycja, która zwiększa majątek gminy oraz zmienia otoczenie  i nie budzi 

zagrożeń finansowych, jest inwestycją potrzebną.  Zwracając się do radnego p. 

Dmowskiego Pan Burmistrz stwierdził, że zgadza  się z tym , że nie wszyscy są 
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zadowoleni z przebudowy parku i podał, że p. radny Dmowski wie kto to jest i 

dlaczego jest niezadowolony. Ponadto zaprosił wszystkich zainteresowanych do  

obejrzenia  fotografii usuniętych drzew w parku i  zobaczenie jaki to był 

starodrzew. Przyznał, że źle się stało, że radny p. Gójski i radny p. Dmowski nie 

zostali zaproszeni na wspólne posiedzenie komisji, mimo, że nie byli jej 

członkami.  Stwierdził ponadto, że inwestujemy w gminę bez zagrożeń, a 

kredytów nie ma bez kosztow. 

 

 Pani Marianna Śledziewska -  jako były pracownik banku wyjaśniła, że 

odsetki płacone są za  faktyczny okres  kredytowania. Niewykorzystane  środki 

znajdują się na koncie i procentują pomniejszając koszty kredytu.     

 

 Pan Janusz Dmowski -  stwierdził, że nie chodzi jemu o złośliwości, lecz 

o zwykłe zasady.  Podał, że już  dużo wcześniej zwracał się do Pana Burmistrza 

i Pani Skarbnik, żeby uchwały budżetowe nie były przedkładane w ostatniej 

chwili. Przypomniał że był wnioskodawcą zwiększenia kwoty pożyczki, a na 

posiedzenie  wspólne komisji nie został poproszony, na którym opiniowana była 

wyższa kwota pożyczki. Stwierdził, że nie da się wstrzymać  realizowanych już 

inwestycji i jest  za ich realizacją. W takim przypadku , jeśli nie posiadamy 

środków, to musimy zaciągnąć kredyt.  Nie zgodził się jednak z tym, że 

zaciąganie kredytu na spłatę kredytu  jest czymś pozytywnym, tak jak twierdzi 

to Pan Burmistrz. 

 

 Pan Arkadiusz  Czyżewski -  Sekretarz Miejski  wyjaśnił, że Rada nie 

może wyłączyć  radnego z głosowania.  Radny nie bierze udziału w głosowaniu 

jeśli  dotyczy to jego interesu prawnego.  Radny może nie brać udziału w 

głosowaniu i fakt ten odnotowany zostanie w protokóle. 

 

Radny p. Leszek Wąsowski  zwolnił się z obrad i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 12 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIV/92/2012 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. 

Radny p. Piotr Gójski i radny p. Janusz Dmowski nie brali udziału w 

głosowaniu. 

Uchwała przyjęta została 10 głosami. 

 

 Pani Przewodnicząca  Rady - odczytała uchwałę Nr XIV/93/2012 w 

sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego  - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. 
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Radny p. Piotr Gójski i radny p. Janusz Dmowski nie brali udziału w 

głosowaniu. 

Uchwała przyjęta została 10 głosami. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - nawiązała  do podjętej uchwały w sprawie zmian 

w budżecie  i podała, że uchwałą tą  zdjęliśmy  dochód ze sprzedaży działek w 

wysokości 4 ml, a  na stronie 1 kolumna 1.2 w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej ze sprzedaży majątku pozostała  kwota  2.289 tys.  i zapytała  ze 

sprzedaży czego będzie ta kwota. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że planowana kwota  jest ze sprzedaży  terenu 

Starego Rynku, działki po byłej rzeźni i kilku działek nad zalewem. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIV/94/2012 w 

sprawie  zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej  na lata 2012-2016 - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. 

Rady p. Piotr Gójski i radny p. Janusz Dmowski nie brali udziału w głosowaniu. 

Uchwała przyjęta została 10 głosami. 

 

 Pani Z-ca  Burmistrza - podała, że w informacji o działalności 

międzysesyjnej Pan Burmistrz informował  , że podpisane zostało  porozumienie  

ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka   na rzec realizacji projektu "Przyszłość 

zaczyna się w przedszkolu" 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu :"Przyszłość 

zaczyna  się w Przedszkolu"  przedstawiany jest na wniosek  Stowarzyszenia 

Rozwój Nauka, które zaproponowało współpracę  w 2011 roku  na opracowanie 

wniosku , celem pozyskania środków na utworzenie dwóch  oddziałów w 

przedszkolu.  Projekt był konkursowy. Wniosek nasz uzyskał pozytywną ocenę i 

otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu będzie w okresie od 1 sierpnia br. 

W miesiącu tym będzie nabór  dzieci. Natomiast zajęcia rozpoczną się od 

miesiąca  września i trwać będą  przez okres roku szkolnego tj. do czerwca 

2013 r. Projekt obejmował będzie zajęcia dla   50 dzieci.  Utworzona zostanie 

dodatkowa 25 osobowa  grupa dzieci. Zajęcie będą się odbywały w godzinach 

od 7,30 do 16,30.  W ramach tego czasu obywać się będzie programowa nauka 

edukacyjna , dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii, zajęcia 

rekreacyjno-sportowe . Dla drugiej grupy dzieci stworzona zostanie możliwość 

pobytu w szkole w godzinach od 13,oo do 16,30,oo. Dla wszystkich dzieci w 

przedszkolu raz w miesiącu prowadzone będą zajęcia  edukacyjno - 

psychologiczne. Wkład własny gminy w realizacji projektu 3.125, 00 w postaci 

wkładu niepieniężnego jako koszt eksploatacji sal do zajęć. Dla celów realizacji 

w/w projektu wydzielona i dostosowana zostanie jedna sala w przedszkolu. 
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Całkowita wartość projektu to kwota 199 tys. zł. Proponowany projekt uchwały 

jest niezbędny do  podpisania umowy z jednostką wdrażającą projekt i jego  

realizacji.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIV/95/2012 w 

sprawie  zatwierdzenia do realizacji projektu :"Przyszłość zaczyna się w 

przedszkolu" 

 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 12 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - poinformował, że  zgodnie z obowiązującymi  

przepisami  Rada corocznie  do końca czerwca  podejmuje uchwałę ustalającą 

taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bez 

względu na to, czy dotychczasowe stawki są podwyższane, czy pozostają na 

dotychczasowym poziomie. W przedstawianych  projektach  uchwał w/w stawki 

proponowane są na dotychczasowym poziomie. Uchwalone taryfy obowiązywać 

będą do końca czerwca 2013 roku. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIV/96/2012 w 

sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - 

treść uchwały w załączeniu . 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 12 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że na dzisiejszych obradach przedkładane są dwa 

projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości 

położonej w Kałuszynie.  Pierwsza uchwała dotyczy sprzedaży terenu Starego 

Rynku.  Pan Burmistrz przypomniał, że w minionym okresie Rada podjęła 

uchwałę w  powyższej sprawie.  Teren  Starego Rynku stanowiący jedną działkę 

z placem publicznym w środku, w nowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  został zmieniony na budownictwo mieszkaniowe i usługowe . Z 

tego terenu  , żeby zabezpieczyć dojazd  do posesji znajdujących się przy ulicy 

Warszawskiej , wydzielono teren na ulicę ,od ulicy Barlickiego do ulicy 

Kościelnej. W związku z tym, żeby przeznaczyć teren Starego Rynku do 

sprzedaży należy  teren podzielić i wydzielić  w/w ulicę. W wyniku podziału 

powstał  nowy numer działki tj. 3516/1.  Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, że  

obecnie przedkłada projekt tej uchwały ze względu na to, że wniosek w sprawie 

zmiany przeznaczenia  tego terenu zgłaszali potencjalni nabywcy i żeby nie 

oczekiwać do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kałuszyna  z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż tego terenu. W ogłoszeniu o 

przeznaczeniu do sprzedaży terenu Starego Rynku podana zostanie informacja, 
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że teren ten  w nowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidywany 

jest pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. 

 

 Pan Janusz Dmowski - stwierdził, iż uważa,  że  nie jest dobrą sprawą 

sprzedaż terenu w centrum miasta. Obecna Rada i Burmistrz  zmienią się, a 

teren raz sprzedany  pozostanie w prywatnych rękach. Być może obecnie nie 

staś naszej gminy na zagospodarowanie tego terenu. Podał, że ma inną wizję  

zagospodarowania w/w terenu np. tak jak planowane było w latach minionych 

,w przyszłości wybudowanie  w tym miejscu ratusza. 

Następnie zapytał, jaką powierzchnię zajmie  wydzielona droga na tym terenie. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła, że mieszkańcy w okolicy terenu 

Starego Rynku mają wjazdy na posesje od ul. Warszawskiej. W związku z tym 

dlaczego aż tak idziemy na rękę  tym mieszkańcom i wydzielamy drogę , 

kosztem utraty terenu gminnego.  Podała, iż jest pewna , że ulica ta będzie 

parkingiem dla klientów TOPAZU. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze  wsi  Sinołęka  podał, że  o 

wydzielenie ulicy od strony Starego Rynku występowali mieszkańcy, którzy 

mają bramy wjazdowe od strony rynku.  Wjazdy te są niezbędne   np. do  

transportu opału. Stwierdził także, iż sądzi, że wydzielona ulica będzie także w 

części  zabytkiem, ponieważ obejmowała będzie teren  starego bruku. 

 

 Pan  Burmistrz - stwierdził, że  każdy ma własną wizję rozwoju miasta. 

Proponowane wizje zawarte są w planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kałuszyna. Zainteresowanych zaprosił do zapoznania się z  dotychczas 

obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z planem , który 

obecnie jest opracowywany. W obecnie opracowywanym planie 

zagospodarowania przestrzennego nie ma zapisu, że na terenie Starego Rynku 

przewiduje się budowę ratusza. Teren ten w dotychczasowym planie i obecnie 

opracowywanym jest  przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową. W 

dotychczasowym planie był zapis ,że  ok. 60%  terenu stanowi plac publiczny, 

którego nie można zabudować. Żaden inwestor  nie zakupi terenu pod budowę, 

na którym w  60% zabudowa nie jest możliwa. Na budowę ratusza naszej gminy 

obecnie nie stać i nie ma takiej potrzeby. Żeby zmieniał się wygląd miasta i jego 

funkcjonalność to najlepszym inwestorem jest  inwestor prywatny.  Zadaniem 

gminy nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Ważne jest to, na jakie 

cele gmina sprzeda teren i jakie osiągnie z tego korzyści. 

Ponadto Pan Burmistrz podał, że obecnie trudno podać dokładną powierzchnię  

proponowanej ulicy. Jego zdaniem  powierzchnia  ta nie powinna być większa 

niż ok.  400 m2.  Fragment zabytkowego bruku na terenie Starego Rynku  

wchodzi w pas tej ulicy. Ulica ta będzie ciągiem jezdno- pieszym. Pan 

Burmistrz  podał także, że dwie posesje nie  mają wjazdu z ul. Warszawskiej i  
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dlatego między innymi wnioskował wydzielenie ulicy  od ul. Kościelnej do ul. 

Barlickiego na terenie Starego Rynku. 

 

 Pan Paweł Goźliński -  Sołtys wsi Kazimierzów  podał, że radny p. 

Dmowski jest młodym radnym, a Pan Burmistrz  jest doświadczonym 

pracownikiem samorządowym. Przyznał, że tendencja jest taka, że pozbywają 

się  nieruchomości.  Stwierdził, że po wyprzedaży  przez gminy nieruchomości 

być może wprowadzony zostanie podatek kastralny. Ponadto był zdania, że  nie 

ma potrzeby budowy ratusza w naszej gminie. Korzystniejszym rozwiązaniem 

jest sprzedaż terenu Starego Rynku, ponieważ prywatni właściciele zapłacą 

podatki. 

 

 Pan Janusz Dmowski - stwierdził, że może różnić się z Panem Sołtysem 

, lecz każdy może wypowiadać swoją opinię na różne tematy, a w szczególności 

tematy dotyczące naszego miasta i gminy, ponieważ jest demokracja.  

Ponadto  stwierdził, że radny p. Kaczmarczyk  jako radny wielokrotnie 

przekroczył granice przyzwoitości grożąc  niemalże palcem radnym, a ma na 

swoim terenie problem np. z przekształceniem 280 ha użytkowania wieczystego 

we własność . Grunty te wykupić ma za grosze p. Sutkowski, a radny p. 

Kaczmarczyk w ogóle w sprawie tej się nie wypowiada. 

Stwierdził ponadto, że radny p. Kaczmarczyk  jest pracownikiem podległym  

niemalże Panu Burmistrzowi. Przełożonym p. Kaczmarczyka jest p. Dariusz 

Winnik - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest jednostką 

administracyjną naszej gminy. W takiej sytuacji  p. Kaczmarczyk nie powinien 

przedstawiać swojej opinii, ponieważ jest ona  tendencyjna. 

 

 Pan Burmistrz - zapewnił, że nigdy nie wyjdzie z propozycją  sprzedaży 

tych nieruchomości , które byłyby przydatne  gminie. Takich propozycji nie 

było i nie będzie. Jeśli jest taka potrzeba, to gmina kupuje grunty. Przypomniał, 

że za zgodą Rady wystąpił do Poczty Polskiej,  , o wykup  części terenu, celem 

powiększenia gminnej działki  na której znajduje się przedszkole, żeby w 

przyszłości   była możliwość rozbudowy przedszkola, jeśli będzie taka potrzeba 

lub  wybudowania  hali sportowej pełno wymiarowej.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIV/97/2012 w 

sprawie  wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości położonej w Kałuszynie - 

treść uchwały w załączeniu. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,  2 radnych głosowało przeciw. 

Uchwała przyjęta została 10 głosami , przy 2 przeciw. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że druga uchwała w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie była  omawiana  na 

posiedzeniach komisji. Teren dotyczy terenu po byłej łaźni. Przypomniał, że 
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decyzją Komisji  ds. Wyznaniowych Gminy Żydowskiej zostało wypłacone tej 

Gminie odszkodowanie za ten teren tj. działkę  o nr ewidencyjnym 3232/1 i 

3232/2 o łącznej powierzchni 2.440 m2. Odszkodowanie  Gminie Żydowskiej 

wypłacił Skarb Państwa. Działka została skomunalizowana i stanowi własność 

gminy. Obecnie proponuje się  przeznaczenie  do sprzedaży powyższej działki. 

Następnie omówił położenia działki w terenie. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała  uchwałę Nr XIV/98/2012 w 

sprawie  zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 11 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, czy  przedstawiany będzie projekt 

uchwały dotyczący przeznaczenia do sprzedaży  działki gminnej położonej we 

wsi Stare Groszki. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady  - wyjaśniła, że w przyjętym porządku 

dzisiejszych obrad nie ma punktu dotyczącego podjęcia uchwały w powyższej 

sprawie.  

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, że projekt uchwały w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży  działki w Starych Groszkach otrzymał przed 

dzisiejszymi obradami. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - podała, że projekt uchwały w w/w sprawie    

na dzień dzisiejszy został wycofany. 

 

 Pan Burmistrz - w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Przewodniczącej 

wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Stare 

Groszki był omawiany na posiedzeniach komisji, lecz Pani Przewodnicząca  nie 

wprowadziła tego projektu do dzisiejszego porządku obrad. 

 

 Pan Janusz Dmowski - jako przedstawiciel  wnioskodawców podjęcia 

uchwały w sprawie  upamiętnienia  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych podał, że  proponowana uchwała ma polegać na tym, że Rada 

Miejska w Kałuszynie oddaje hałd Żołnierzom Wyklętym. Wnioskodawcy 

złożyli projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  Przypomniał, że w Kałuszynie 

powstał pomnik  Żołnierzy Wyklętych.  Zwrócił się do Pani Przewodniczącej 

Rady o odczytanie projektu uchwały.  
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 Pan Paweł Goźliński - zwrócił się z prośbą do wszystkich radnych o 

podjęcie  proponowanej przez radnego p. Dmowskiego uchwały. Stwierdził, że  

oddanie hołdu należy się tym Żołnierzom. Podkreślił, że poprzez podjęcie 

uchwały wyrażamy szacunek dla tych, którzy  walczyli o to, żeby Polska była 

wolna.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych  podała, że  dwukrotnie na posiedzeniach komisji  

członkowie komisji wyrażali swoją opinię o przedstawionym projekcie uchwały.  

Wówczas komisja była zdania, że  dzień 1 marca został ustalony przez 

Prezydenta RP  Dniem Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym nie ma potrzeby  

podejmowania uchwały w tej sprawie. Hołd żołnierzom tym oddajemy  biorąc 

udział w uroczystościach w dniu 1 marca i uczestnicząc we Mszy Świętej z tej 

okazji. Stwierdziła, że nie ma potrzeby podejmowania uchwały w powyższej 

sprawie i powielanie tego, co zostało już ustalone.  

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - był zdania , że  wnioskodawcy powyższy 

projekt uchwały  ściągnęli  od Rady Miasta Mińsk Maz. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  był zdania, że Prezydent RP podpisał ustawę w 

sprawie ustalenia Dnia Żołnierzy Wyklętych, natomiast radni  mogą wyrazić 

hołd tym żołnierzom uczestnicząc w obchodach tego dnia oraz  poprzez 

podjęcie uchwały.  Stwierdził, że być może jest to powielanie ustawy tak jak 

twierdzi to Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw 

Socjalnych ,  lecz  jest to powielanie przez radnych Rady Miejskiej w 

Kałuszynie, a nie przez kogoś innego. Przypomniał, że wnioskodawcą podjęcia 

w/w uchwały jest on, radny p. Piotr Gójski, radny p. Marek Chrościcki i radny 

p. Waldemar Mroczek. Podał, że po wielu latach komuny w Polsce obecnie  

można otwarcie  mówić o Żołnierzach Wyklętych. 

Radny p. Janusz Dmowski  stwierdził, że nie był to wniosek radnych w sprawie 

podjęcia uchwały, lecz przygotowany projekt uchwały .  Podał, że według jego 

wiedzy był to pierwszy projekt napisany przez radnych wnioskodawców od 

1990 roku.  Poinformował ponadto, że p. radny Kaczmarczyk twierdzi, że 

uchwała została ściągnięta z Rady Miasta Mińsk Mazowiecki i przyznał, że 

istotnie tak jest i wyjaśnił, że ma prawa autorskie od radnego Rady miasta 

Mińsk Mazowiecki do skopiowania tej uchwały. Wyjaśnił  także , że uchwała , 

na której się wzorował została zmieniona. Zmiany wprowadzone zostały  w 

uzasadnieniu do uchwały . Nawiązując do złośliwości radnego p. Kaczmarczyka  

poinformował, że przed dzisiejszymi obradami pytał  radnego p. Kaczmarczyka, 

czy będzie głosował za przyjęciem   omawianej uchwały. Pan Kaczmarczyk  

rangę tej uchwały  postawił na zasadzie "zobaczymy jak wy będziecie 

głosować"  
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 Pani Elżbieta Stryczyńska -  była zdania, że  w zachowaniu radnego p. 

Kaczmarczyka nie było złośliwości. Podała, że ona jak również pozostali 

członkowie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych słyszeli, że 

ma Pan prawa autorskie do kopiowania proponowanej uchwały. Podała, że ustne 

prawa autorskie są dla niej nie potrzebne. Prawa autorskie powinny być na 

piśmie. 

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, że proponowana uchwała sprawdzana była 

przez radcę prawnego Urzędu i zapytał, czy stwierdzono jakieś 

nieprawidłowości. 

 

 Pan Burmistrz - zwrócił uwagę na merytoryczną stronę zapisów 

proponowanej uchwały. Stwierdził, że  radni zdecydują , czy podejmą 

proponowaną uchwałę, czy nie. Podał, ze  uchwała przekazywana jest do 

nadzoru i  sposób zapisów w uchwale świadczy o podejmujących. 

Zwrócił uwagę  na niepoprawną nazwę Rady ujętą w projekcie uchwały. W 

projekcie jest Rada Miasta Kałuszyn, a powinno być Rada Miejska w 

Kałuszynie.  Ponadto był zdania, że zapisy w § 1 uchwały nie oddają intencji 

wnioskodawców uchwały.  Następnie odczytał  treść tego paragrafu. Wyjaśnił, 

że dzień 1 marca  ustalony został Dniem Żołnierzy Wyklętych nie z tego 

względu, że  członkowie IV Zarządu Zrzeszenia "Wolność i Niezależność" 

zostali zamordowani. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - wnioskowała, żeby wnioskodawcy 

dopracowali przedstawiony projekt uchwały, a pod głosowanie projekt poddany 

zostanie  na następnych obradach. 

 

 Pan Janusz Dmowski - zgodził się na wprowadzenie poprawek 

zaproponowanych przez Pana Burmistrza. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - stwierdziła, iż chce, żeby przedstawiony 

projekt uchwały został dopracowany. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  stwierdziła, że jest zaskoczona i zniesmaczona  

stanowiskiem Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych. Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu komisji i 

wówczas  powinny  zostać usunięte zgłaszane dzisiaj poprawki.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - wyjaśniła, że  na posiedzeniu komisji  

ustalono, żeby wnioskodawcy  omawiany projekt uchwały  dopracowali. 

 

 Pan Burmistrz - przypomniał, że na posiedzeniu komisji mówił, żeby 

projekt  proponowanej  uchwały został poprawiony w części uzasadnienia oraz 
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nazwy  Rady. Po dokonaniu zmian w projekcie uchwały , projekt  ponownie nie 

był omawiany na posiedzeniu komisji. Nie przeszkadza to jednak wprowadzić 

zmiany na dzisiejszych obradach,  ponieważ  proponowane na posiedzeniu 

komisjizmiany nie w całości zostały wprowadzone do obecnie omawianego 

projektu uchwały. 

 

 Pan Janusz Dmowski - stwierdził, że projekt uchwały w powyższej 

sprawie został poprawiony następnego dnia po posiedzeniu komisji   i  

przekazany do Urzędu.  Przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie  , który zakłada wyższy kredyt o ok.1.300 tys. od wysokości 

omawianej na posiedzeniach komisji , otrzymał przed obradami. W związku z  

tym  jeśli można  tak postąpić  z uchwałą budżetową , to również można na 

obradach poprawić przedstawiany projekt uchwały w sprawie  oddania hołdu 

Żołnierzom Wyklętym. Stwierdził,  Pan Burmistrz jest wieloletnim burmistrzem 

, Pani Przewodnicząca Rady i Pani  Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych także wieloletnie radne i obecnie nagle 

pojawia się problem z podjęciem lub nie proponowanej uchwały, o treści 

wszystkim znanej. Zaznaczył, że podjęcie proponowanej uchwały nic Rady nie 

kosztuje. Jest to tylko oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym.  Stwierdził, że 

wycofuje z dzisiejszych obrad omawiany projekt uchwały i ponownie wróci do 

niego w terminie późniejszym. Zwracając się do Pani Przewodniczącej Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  podał, że dwukrotnie składał 

projekt powyższej uchwały  na posiedzeniu komisji, a Pani Przewodnicząca  

twierdziła, że musi się zastanowić  w tej sprawie.  Ponownie  stwierdził, że 

wycofuje przedstawiony projekt uchwały z dzisiejszych obrad. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska -   przypomniała, że  na posiedzeniu komisji 

informowała radnego p. Dmowskiego, iż  ustalonego przez Prezydenta RP 

święta Żołnierzy Wyklętych nie musimy powielać.   Podała że mówiła także, że 

zastanowi się nad proponowaną uchwałą i na następnym posiedzeniu komisji 

podtrzymała swoje stanowisko.  

 

 Pan Paweł Goźliński -  stwierdził,  że należałoby  zastanowić się nad 

tym,  co nas kosztuje podjęcie proponowanej uchwały.  Był zdania, że podjęcie 

tej uchwały  jest związane z corocznymi obchodami tego święta w Kałuszynie. 

Wyjaśnił, że podjęcie w/w uchwały może być pomocne w ustanowieniu 

powiatowych obchodów  Święta Żołnierzy Wyklętych w Kałuszynie. Wówczas 

Starostwo współfinansowałoby koszty obchodów święta. Pomnik Żołnierzy 

Wyklętych jest jedynym takim pomnikiem w powiecie mińskim. Powiatowe 

obchody  tego święta w Kałuszynie byłyby także promocją naszej gminy.   

 

 Pani Przewodnicząca   Rady -   wyjaśniła, że obecnie nie ma możliwości 

wycofania proponowanej uchwały. Uchwała ujęta była w porządku dzisiejszych 
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obrad. W związku z tym obecnie należy przegłosować   projekt uchwały lub 

skierować do poprawy. 

 Pan  Bogusław Michalczyk -   zaproponował, żeby wnioskodawcy na 

dzisiejszych obradach  dopracowali przedstawiony projekt uchwały i 

uzupełniony projekt poddany został pod głosowanie. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zarządziła 10 min. przerwę w czasie , 

której wnioskodawcy  dopracują projekt uchwały. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

Radny p. Ryszard Kaczmarczyk nie uczestniczył po przerwie w obradach i na 

sali obrad pozostało 11 radnych. 

 

 Pan Janusz Dmowski - odczytał uchwałę Nr XIV/99/2012 w sprawie   

upamiętnienia Narodowego Dnia  Pamięci Żołnierzy Wyklętych -   treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 5 radnych wstrzymało się od 

głosowania. 

Uchwała została przyjęta 6 głosami za, przy 5 wstrzymujących się. 

 

 Pan Paweł Goźliński - serdecznie podziękował za podjęcie uchwały. Był 

zdania, że  podjęcie powyższej uchwały przyczyni się do ustanowienia  w naszej 

gminie powiatowych obchodów święta Żołnierzy Wyklętych. Ponadto 

poinformował, że 3 lipna 2013 roku będzie 70 rocznica  mordu Polaków na 

Wołyniu. Zginęło wówczas ok. 100 tys. Polaków. Podał, że  jego historia 

rodzinna obliguje go do tego żeby  upamiętnić tę rocznicę. W związku z tym w 

swojej wsi  urządza "Pomnik Golgota Wschodu" i  zaprosił wszystkich na tę 

uroczystość. Podał, że  będzie to uroczystość ponad gminna. W uroczystości 

wezmą udział także przedstawiciele Ukrainy.  

Zaznaczył, że nie zwraca się  do Gminy o pomoc w urządzeniu "Golgoty 

Wschodu", ponieważ wykona to we własnym zakresie. Prosił tylko, o 

wyrównanie drogi gminnej przyległej do jego posesji. 

 

 Pan Janusz Dmowski - podziękował p. Pawłowi Goźlińskiemu za to, że 

dba o zachowanie tradycji , historii naszego narodu  oraz dziedzictwo narodowe. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że  są to piękne uroczystości  i 

podała,  że życzyłaby sobie, żeby na uroczystościach tych samorządowcy nie 

byli obrażani. 

 

Ad.pkt 8. 

 Protokół Nr XIII/2012 poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 
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Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie protokół przyjęli w 

obecności 11 radnych.  

 

Ad.pkt 9. 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała,  dlaczego nie wprowadzono do 

porządku  dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży   działki w Starych Groszkach, który omawiany był na posiedzeniach 

komisji. 

 

 Pani Ewa Standziak - wyjaśniła, że w czasie kiedy wysyłane były 

materiały na dzisiejsze obrady  nie było  projektu tej uchwały w porządku obrad. 

Podjęcie tej uchwały odłożone zostało w czasie w związku z tym, że na tym 

terenie planowane  było urządzenie boiska.  Po ustaleniu, czy boisko będzie przy 

szkole, czy na w/w działce, podjęta zostanie decyzja  w sprawie przeznaczenia  

omawianej działki. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - zgłosiła, że na ul. Wojska Polskiego  w 

okolicy posesji p. Szczecińskiej , wałęsa się bezpański pies. Ostatnio pies ten 

stał się groźny. Atakuje przechodniów i dzieci idące do szkoły  ze wsi 

Olszewice . 

 

 Pan Burmistrz -  wyjaśnił, że  było już zgłoszenie w powyższej sprawie i  

jest decyzja o odłowieniu tego psa. 

 

 Pan Janusz Dmowski - nawiązując do  pytania radnej p. Gójskiej 

dotyczącego  projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki w Starych 

Groszkach podał, że skoro na posiedzeniach komisji omawiany jest projekt 

uchwały, a w porządku obrad  Rady nie ma ujętego tego punktu, to pytanie  w 

tej sprawie jest naturalne. W związku z tym  nie rozumie nerwowej reakcji na to 

pytanie radnego p. Michalczyka - stwierdził p. Dmowski. 

 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - wyjaśnił, że w przyjętym porządku 

dzisiejszych obrad nie było punktu dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie 

sprzedaży działki w Starych Groszkach.  W związku z tym nie ma dyskusji na 

ten temat. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że  obecna  dyskusja prowadzona jest nad 

rzeczami małoistotnymi. Wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem Rady , porządek 

obrad ustala Pani Przewodnicząca Rady. Radni przyjmują porządek obrad bądź 

nie.  Projekty uchwał były omawiane , to można  zadać pytanie dlaczego nie ma 

ich w porządku obrad.  Stwierdził, że  jeżeli wpłynął wniosek , o nie 
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wprowadzanie tej uchwały  pod obrady  i  Pani  Przewodnicząca   przychyliła 

się do wniosku i z   tego powodu nic  złego się nie stało.  

 

 Pani Elżbieta Gójska -  stwierdziła, że oczekiwała  właśnie takiej 

odpowiedzi na zadane pytanie, że wpłynął wniosek , o nie wprowadzanie  do 

dzisiejszego porządku obrad  uchwały  w sprawie sprzedaży  działki w Starych 

Groszkach. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że  bezowocna dyskusja, to stracony czas.  

Możemy różnić się poglądami, lecz powinniśmy się szanować nawzajem i  

wszyscy pracować dla dobra naszej gminy.  

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, że  część radnych pełni te funkcje po raz 

pierwszy.  Był zdania, że radni ci  traktowani są niewłaściwie, a tak nie powinno 

być.  Stwierdził  ponadto , że  taka praca w Radzie męczy nowych radnych 

 

 Pan Burmistrz -  zwrócił się do sołtysów z prośbą, o wywieszenie na 

tablicach ogłoszeń w swoich miejscowościach  otrzymaną na dzisiejszych 

obradach informację. 

Następnie zaprosił wszystkich obecnych na otwarcie zalewu w dniu 23 czerwca 

br. na godz. 17,oo. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pani Przewodnicząca Rady -  zamknęła XIV obrady Rady Miejskiej w 

Kałuszynie. 

 

 

Na tym o godz.  18,10 obrady zakończono. 

         Przewodnicząca  

                   Rady Miejskiej 

 

             Ewa Wanda Standziak 

 

 

 

 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska 
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