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Protokół nr XXXIII/2017 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu  29 sierpnia 2017 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10,oo. 

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

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

Sęktas – Z-ca Burmistrza , p. Arkadiusz Czyżewski – Sekretarz  i p. Maria 

Bugno – Skarbnik . 

Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad 

i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  

 

Ad.pkt 2. 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, ze Pan Burmistrz wystąpił z 

wnioskiem o zwołanie pozaplanowej sesji Rady i zwrócił się do Burmistrza , o 

przedstawienie uzasadnienia wniosku. 

 

 Pan Burmistrz - poinformował, że obecnie odbywają się  trzy przetargi na 

realizację zadań  inwestycyjnych ujętych w budżecie. 

Podał, iż często występuje taka sytuacja, że oferowana w przetargu najniższa 

kwota jest wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie. W takim przypadku 

nie ma możliwości rozstrzygnięcia przetargu. Sytuacja taka wystąpiła w przetargu 

na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie, gdzie oferowana w 

przetargu kwota była wyższa o 1 ml zł od środków zabezpieczonych w budżecie 

na ten cel. W związku z tym powyższy przetarg został unieważniony. Podobna 

sytuacja wystąpiła w przetargu na przebudowę drogi Patok-Szymony. W budżecie 

gminy na 2017 roku na to zadanie ujęta jest kwota 250.000,00 zł w tym 90.000,00 

zł dotacja z FOGR. Na ogłoszony przetarg na wykonanie w/w przebudowy  

wpłynęło trzy oferty i wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę ujętą w 

budżecie na to zadanie.  Odstąpienie od realizacji  powyższego zadanie 

spowoduje utratę przyznanej dotacji w wysokości 90.000,oo zł – stwierdził Pan 

Burmistrz . 

Następnie przedstawił złożone oferty na wykonanie przebudowy drogi Patok-

Szymony tj. 

1.Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Maz.  na kwotę 358.578,0 
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2.Firma Fedro  na kwotę 343.772,00 zł  

3. Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych  z Węgrowa na kwotę 289.782,00 zł. 

W budżecie na tę  drogę zabezpieczona jest kwota 250.000,00 zł.  

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że na nasz wniosek na  realizację 

powyższej drogi otrzymaliśmy  z Urzędu Marszałkowskiego dodatkowe 

60.000,00 zł. W związku z tym łącznie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na tę 

inwestycję wynosi 150.000,00 zł.  Wprowadzenie do budżetu otrzymanej 

dodatkowo kwoty w wysokości 60.000,00  zł pozwoli na  rozstrzygnięcie  

przetargu. Z tego powodu zwołana została na dzień dzisiejszy sesja Rady 

Miejskiej, ponieważ termin rozstrzygnięcia  przetargu  upływa w bieżącym 

tygodniu. Nie rozstrzygnięcie przetargu spowoduje utratę przyznanej dotacji w 

wysokości 150.000,00 zł i zadanie nie zostanie zrealizowane . 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że proponuje także  wprowadzenie do 

budżetu otrzymanej  zaliczki na drogę Kałuszyn-Mroczki.  

Poinformował także, iż w dniu wczorajszym otrzymał na piśmie potwierdzenie, 

że Rada Nadzorcza WFOŚiGW zatwierdziła  decyzję Zarządu o przyznanej dla 

naszej gminy dotacji na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie  w 

wysokości 1 ml zł. W związku z tym obecnie będzie możliwość rozstrzygnięcia 

przetargu na realizację tej inwestycji.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi zapytała, czy droga Patok –Szymony  wykonywana będzie od 

przejazdu na tej drodze. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że w/w droga realizowana będzie od przejazdu na 

tej drodze. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyn zapytała, czy w/w 

droga realizowana będzie łącznie z chodnikiem. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, że na drodze Patok-Szymony wykonywana 

będzie tylko nakładka bitumiczna. Budowa chodnika przy tej drodze nie była 

planowana.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje 

4. Podjęcie uchwał  w sprawach: 
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 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

5. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamkniecie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad  przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pani Skarbnik -  przedstawiając uzasadnienie do proponowanych zmian 

WPF na lata 2017-2023 i zmian w budżecie gminy na 2017 rok  podała, że 

proponowane zmiany to zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 176.795,00 

zł i o tę kwotę zwiększenie planu wydatków.   

W dochodach bieżących proponuje się zwiększenie planu o 31.350,00 zł. Środki 

te pochodzą ze zrealizowanych już ponadplanowych dochodów z tytułu 

czynszów, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tytułu opłat 

eksploatacyjnych i opłat za przedszkole. 

W dochodach majątkowych proponuje się wprowadzenie otrzymanej dotacji z 

Urzędu Marszałkowskiego  w wysokości 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na 

dofinansowanie realizacji drogi Patok-Szymony. 

Proponuje się także wprowadzenie środków w wysokości  95.445,00 zł . Jest to 

50% kwoty przyznanej pomocy ze środków  unijnych na realizowane zadanie. 

Proponuje się także zwiększenie planu wydatków . Zwiększone  dochody bieżące 

proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków bieżących. W zakresie 

zadań majątkowych zwiększenie wydatków  na drogę Patok-Szymony o kwotę 

60.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając środki własne na tę inwestycję o kwotę 

10.000,00 zł. i przeznaczenie tej kwoty jako wkład własny  na budowę drogi 

Kałuszyn-Mroczki. Zadanie to planowane jest do realizacji przez okres 2 lata. W 

roku 2017 planowane jest wykonanie robót na kwotę 105.445,00 zł. W roku 2018 

kolejne 50% dofinansowania ze środków unijnych plus środki własne . 

Następnie poinformowała, że zaliczka na tę drogę w wysokości 95.445,00 zł w 

dniu wczorajszym wpłynęła na konto Urzędu. 

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2017 rok , proponuje się uwzględnić 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023. Po przyjęciu 

proponowanych zmian w WPF  zwiększą się  dochody i wydatki. Zmniejszy się 



4 
 

wskaźnik zadłużenia gminy oraz wskaźnik  spłaty zadłużenia. Zadłużenie oraz 

planowane spłaty rat kredytów nie ulegną  zmianie. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXIII/215/2017  w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXIII/216/2017 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

Ad.pkt 5. 

 Protokół nr XXXII/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie  

wyłożony został do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym jednogłośnie w 

obecności 15 radnych przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Marianna Śledziewska – poinformowała, że wraz z delegacją ze 

swojej wsi brała udział w dożynkach diecezjalnych w Wołominie i stwierdziła, iż 

w porównaniu z organizacją dożynek w naszej gminie, to nasza gmina wypada 

znacznie lepiej. 

Następnie podziękowała Panu Burmistrzowi i Ks. Proboszczowi za  wzorową 

organizację dożynek i innych uroczystości w naszej gminie. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyn zapytała w sprawie 

wymiany spowalniaczy na ul. Pocztowej. 

Zapytała także, czy w rb. organizowane będzie „Święto Ułana”. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, że  w rb.  „Święto Ułana”  nie będzie 

obchodzone oddzielnie. W dniu 12 września  podczas obchodów  rocznicy walk 

pod Kałuszynem złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem „Złotego Ułana”.  

Pan Burmistrz przypomniał, iż w latach poprzednich głównym sponsorem 

uroczystości „Święta Ułana „ był Pan Jan Żyliński.   
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 Pan Waldemar Mroczek -  radny ze wsi Mroczki zapytał z jakiej 

przyczyny i kto ponosi winę za to, że Orkiestra Dęta została zlikwidowana. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że Orkiestra Dęta działała jako Stowarzyszenie. 

Powołana była głównie przez Ks. Proboszcza. 

Pan Burmistrz stwierdził, iż miedzy innymi powodem  likwidacji Orkiestry było 

to, że młodzież grająca w Orkiestrze  dorosła, poszła do szkół poza Kałuszynem 

i wykruszyła się ze składu Orkiestry. 

Następnie Pan Burmistrz podał, że  obecnie podejmowane są działania celem 

reaktywowania działalności Orkiestry Dętej w Kałuszynie. Stwierdził ponadto, iż 

siedzibą Orkiestry powinna być Szkoła Podstawowa, a szkolenie  członków 

Orkiestry powinno odbywać się już  od  młodego wieku . Należy także zapewniać 

ciągłość  składu Orkiestry oraz wydzielić w budżecie gminy środki na  

wynagrodzenie  dla nauczyciela  o odpowiednim przygotowaniu do prowadzenia 

Orkiestry. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, kiedy rozpocznie się nabór do Orkiestry 

i kiedy  zatrudniony zostanie odpowiedni nauczyciel do jej  prowadzenia. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że chciałby żeby jeszcze w rb. odbył się nabór do 

Orkiestry. 

 

 Pani Elżbieta Gójska –zapytała, czy w związku z reformą oświaty,  były 

zwolnienia  nauczycieli w naszej szkole. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że podjęte zostały takie działania, że żaden 

nauczyciel w naszej szkole podstawowej i gimnazjum nie stracił pracy. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXXIII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 10,40 obrady zakończono. 
             Przewodniczący 
             Rady Miejskiej 

 

/-/Janusz Kazimierz Pełka  

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 
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