
Protokół Nr XVIII/2012 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 28 grudnia 2012 

roku w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w  Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10,15. 

Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych na ogólny stan Rady 15 

osób. 

Nieobecna usprawiedliwiona radna p. Elżbieta Gójska. 

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

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

Czyżewski - p.o. Sekretarza Miejskiego. 

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

Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz - dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, p. Renata Roguska - wz. Dyrektora Przedszkola 

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

Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi  wsi: Abramy, Chrościce, Falbogi, 

Garczyn Mały, Gołębiówka, Kazimierzów, Milew, Patok, Piotrowina, Sinołęka, 

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

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. 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała wprowadzenie do 

przesłanego porządku obrad  w punkcie 5  punktu "Uchwalenie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2013-2017". Projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  przesłany został radnym wraz z projektem budżetu gminy na 2013 

rok. 

 

Propozycja wprowadzenia do porządku obrad w/w punktu  przyjęta została 

jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Następnie Pani Przewodnicząca  zaproponowała zdjęcie z porządku obrad 

punktu podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400KV Miłosna 

- Ujrzanów przez teren gminy Kałuszyn. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały przedstawiany 

był na posiedzeniu wszystkich komisji i przesłany radnym. Obecnie w związku 
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z tym, że Spółka Akcyjna "SELPOL" , która  wykonuje  dokumentację 

projektową na budowę linii  400 KV wystąpiła z prośbą, o przesunięcie terminu 

uchwalenia planu, mimo, że  wymagana procedura została przeprowadzona. 

Przesunięcie  terminu uchwalenia w/w planu  wynika z  tego, że  na  miesiąc 

styczeń planowane jest  spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z wykonawcami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na trasie  linii Miłosna - 

Siedlce Ujrzanów  i dyrekcją Lasów Państwowych, celem   ustaleń  dotyczących  

zapisów planu w zakresie obszarów leśnych.  

Ponadto Pan Burmistrz przypomniał, że koszty  wykonania w/w planu pokrywa 

Spółka Akcyjna "SELPOL" 

 

Radni  w obecności 14 jednogłośnie wypowiedzieli się za zdjęciem z porządku 

obrad punktu "podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb linii energetycznej 400KV 

Miłosna- Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała także wprowadzenie do 

porządku obrad  w punkcie podjecie uchwał jako ostatni podpunkt - punktu 

podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy Ronda w Ryczołku.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - radna z m. Kałuszyn - Przewodnicząca 

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych   wnioskowała, aby 

w/w punktu nie wprowadzać do porządku  dzisiejszych obrad, ponieważ 

mieszkańcy wsi Ryczołek  nie byli poinformowani , o propozycji nadania nazwy 

ronda w tej wsi.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza - poinformowała, że była na zebraniu wiejskim we 

wsi Ryczołek.  Na zebraniu sprawa nadania nazwy dla ronda w Ryczołku była  

przekonsultowana . 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - podała, że mieszkańcy wsi Ryczołek chcą 

jeszcze raz przekonsultować nadanie nazwy ronda. Twierdzą, że nazwa " Rondo  

Ryczołek" jest  nazwą bardzo ładną. Nie  chcą nadania nazwy dla ronda "Rondo 

Żołnierzy Wyklętych"., ponieważ  jest już pomnik o tej nazwie. 

Nawiązują także do nazwy "Zalew Karczunek" , która  wiąże się z miejscem 

położenia zalewu. W związku z tym  mieszkańcy wsi Ryczołek  chcą , żeby 

nazwa ronda  związana była z nazwą miejscowości, w której rondo się znajduje.  

 

 Pan Janusz Dmowski - radny z miasta Kałuszyn, jeden z 

wnioskodawców nadania nazwy dla ronda w Ryczołku "Rondo im. Żołnierzy 

Wyklętych" zapytał, czy na obradach  obecny jest sołtys wsi Ryczołek  i 

stwierdził, że  nie jest obecny. Stwierdził, że Pani Sołtys wsi Ryczołek  

podpisała się pod wnioskiem o nadaniu w/w nazwy  dla ronda.  
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 Pani Elżbieta Stryczyńska - podała, że nie wie , czy Pani Sołtys jest 

przeciwna proponowanej nazwie.  Mieszkańcy mają prawo  ponownie 

przekonsultować proponowaną nazwę dla ronda w Ryczołku.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się , o przegłosowanie propozycji 

wprowadzenia do porządku dzisiejszych obrad  podjęcie uchwały w sprawie 

nadania nazwy ronda. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad w/w punktu glosowało 5 radnych, 

przeciw 9. 

Punkt "podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda nie został 

wprowadzony do porządku obrad.   

 

 Pan Janusz Dmowski - zaproponował  zmianę do porządku obrad 

polegającą  na zdjęciu z porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie  

wyboru metody ustalania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ponieważ projekt tej uchwały budzi wiele 

kontrowersji. W związku z tym powinien być jeszcze przekonsultowany z 

mieszkańcami. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że każda uchwała ustalająca podatki budzi 

kontrowersje. Podał, że na zebraniach wiejskich w/w projekt uchwały był 

konsultowany.  Zaznaczył także, że z ustawy wynika, iż  podjęcie w/w uchwały  

jest obligatoryjne  w terminie do końca br.  Można dyskutować na temat 

wysokości opłat, lecz uchwała  musi być podjęta - podał Pan Burmistrz. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła  się  o przegłosowanie  wniosku 

w sprawie zdjęcia z porządku obrad  punktu podjęcie  uchwały w sprawie  

wyboru metody  ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciw 10. 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - przedstawiła proponowany porządek obrad 

z uwzględnieniem przyjętych zmian  oraz zrealizowanego punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie  porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja z działalności  Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz  

   realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017. 

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok. 
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7. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok. 

8. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji  Rady Miejskiej na 2013 rok. 

9. Podjecie uchwał w sprawach: 

 Zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2012 - 2016 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kałuszyn 

 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  od właścicieli nieruchomości  i 

zagospodarowania  tych odpadów 

 Wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

 Terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują  mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn 

 Zmiany uchwały Nr XIV/98/08 w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / 

z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, na terenie gminy Kałuszyn. 

10. Przyjęcie  protokółu Nr XVII/2012  z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Za przyjęciem w/w porządku obrad głosowało 11 osób, 3 głosowało przeciw. 

Większością  głosów przedstawiony porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pan  Paweł Goźliński - sołtys wsi  Kazimierzów , jeden z 

wnioskodawców  nadania nazwy ronda w Ryczołku  im. Żołnierzy Wyklętych , 

zapytał radną  p, Elżbietę Stryczyńską, ilu mieszkańców na zebraniu wiejskim, 

na którym obecna była Pani Z-ca Burmistrza zwróciło się   o to, żeby nie 

wprowadzać do porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazwy ronda. 

Zapytał także  , czy  proponowana uchwała  nigdy nie będzie  wprowadzona do 

porządku obrad i o jakie konsultacje jeszcze chodzi. Podał, że pod wnioskiem 

podpisali się   niektórzy radni, sołtys wsi  Ryczołek i  sprawa ta konsultowana 

była na zebraniu wiejskim.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska -  wyjaśniła, że na posiedzeniach komisji była 

informacja, że projekt tej uchwały będzie wprowadzony do porządku obrad  w 

miesiącu lutym.  W związku z tym, nie do końca przeprowadzono konsultacje w 

okręgach wyborczych. Dlatego należy poczekać  z  wprowadzeniem  tej 
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uchwały pod obrady.  Sprawa ta nie została całkowicie zdjęta, lecz odsunięta w 

czasie. 

  

 Pani Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że zgłoszony wniosek przez 

radną p. Elżbietę Stryczyńską został przegłosowany i  przyjęty. W związku z 

tym  sprawa  uchwały dotyczącej nadania nazwy ronda w tym momencie jest 

zamknięta. Zapewniła, że do sprawy tej Rada powróci. Podkreśliła , że p. 

Elżbieta Stryczyńska  nie musi  szczegółowo uzasadniać  zgłoszonego wniosku. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację o działalności w okresie 

międzysesyjnym  oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść informacji w 

załączeniu. 

 

Radni przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Skarbnik - przedstawiła  projekt  Wieloletniej Prognozy  

Finansowej  na lata 2013 - 2017  tj. na  okres , na który   gmina zaciągnęła 

zobowiązania finansowe. Następnie odczytała uchwałę nr Si.494.2012 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 

2012 roku  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna 

projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2013 - 

2017. - treść uchwały w załączeniu. 

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię na podstawie 

przedłożonych przez Burmistrza materiałów  zarządzeniem nr 4 z dnia 15 

listopada 2012 r. 

Ponadto podała, że  WPF obejmuje okres 5 letni, na który gmina planuje spłatę 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. WPF określone są  plany dochodów i 

wydatków  oraz planowane  spłaty rat kredytów i pożyczek. Na rok 2013  

zadłużenie  będzie wynosiło 7.780.646 zł  tj. 42,13% przy dopuszczalnym 60%. 

Spłata zobowiązań do planowanych dochodów planowana jest w wysokości 

12,14%, przy dopuszczalnym maksymalnym 15% .Przedsięwzięcia  ujęte w 

WPF są takie, które zostały już rozpoczęte i planowane nowe, które będą 

realizowane.  

Następnie  odczytała uchwałę nr Si.495.2012 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna projekcie uchwały budżetowej na 

2013 rok  - treść uchwały w załączeniu. 

 

 Pan Piotr Gójski - radny  z miasta Kałuszyn zwrócił się o przedstawienie 

interpretacji zapisu w WPF  dochody bieżące za rok 2012, 2013 i 2014. 
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 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że dochody ze sprzedaży mienia gminnego  

na 2012 rok po zmianach  planu wynoszą 2.289.408,00 zł.  W kwocie tej 

mieściły się dochody ze sprzedaży terenu Starego Rynku oraz działek nad 

zalewem. W pierwszym okresie kwota ta  była wyższa.  Powyższa kwota jest  

ostateczną kwotą w budżecie 2012 r.  Już dzisiaj wiadomo, że powyższe 

dochody nie zostaną zrealizowane. Bez względu na to, czy dochody zostaną 

zrealizowane , czy nie  budżet na 2013 rok należy tak zaplanować , żeby 

zabezpieczyć  zadania bieżące gminy i spłatę zobowiązań finansowych. 

Odbędzie się to kosztem  nowych inwestycji. 

 

 Pan Piotr Gójski -  był zdania , że w związku  z tym, że nie zrealizowane 

zostaną planowane dochody zadłużenie gminy wzrośnie. 

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła , że  budżet na 2013 rok tak się planuje, że 

zadłużenie nie wzrośnie. 

 

 Pan Piotr Gójski -  nie  zgodził się  z planowanym wskaźnikiem 

zadłużenia gminy. 

 

 Pani Skarbnik - stwierdziła, że  według zapisów wskaźniki  zadłużenia 

wyliczone są prawidłowo. RIO nie wniosła uwag w tym zakresie. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  podał, że RIO wydała opinię przed 

rozstrzygnięciem przetargów  na sprzedaż  działek i terenu Starego Rynku.  

Dochody  z tego tytułu  nie zostały  zrealizowane. Zapytał, czy RIO była  o tym 

informowana i czy nie zrealizowanie w/w dochodów nie zmieni opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła , że RIO wydając opinię o projekcie budżetu 

na 2013 rok miała pełną wiedzę o realizacji dochodów. Na 2013 rok dochody  

majątkowe  planowane są w wysokości 4.346.708,50 , w tym ze sprzedaży 

majątku w wysokości 3.418.548,00 zł  tj. sprzedaż działek nad zalewem, opłaty 

za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty za 

użytkowanie wieczyste.  

 

 Pan Piotr Gójski - podał, że na rok 2012 ostateczna planowana kwota ze 

sprzedaży majątku  wynosi ok. 2.300.000, zł.  Na rok 2013 planujemy  kwotę 

3.418.548,00 zł . W związku z tym zapytał, z czego wynika planowana kwota. 

 

 Pani Skarbnik - w budżecie na rok 2012 planowana była określona 

kwota ze sprzedaży mienia.  W miesiącu listopadzie planując budżet na rok 

2013  zakładaliśmy, że  dochody ze sprzedaży mienia nie będą zrealizowane w 
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roku 2012. Jeśli okazało by się , że jest inaczej,  wówczas  byłaby propozycja 

zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży majątku na 2013 rok.  

Na rok 2014 planowane są dochody ze sprzedaży majątku  w wysokości 

4.928.185,00 zł. tj. sprzedaży  około 10 ha terenów z przeznaczeniem pod 

zabudowę  przemysłowo-usługową. Na rok 2014 podpisane są już umowy na 

otrzymanie środków z funduszy unijnych  na kwotę 1.300.308,00 zł z 

przeznaczeniem na  remonty świetlic wiejskich w ramach Działania Odnowa  i 

Rozwój Wsi oraz przebudowę rynku w Kałuszynie. Stwierdziła, że planowane 

kwoty są realne do uzyskania. Jest to tylko kwestia czasu. Podkreśliła także, że 

budżet jest takim dokumentem, który na bieżąco jest aktualizowany. 

 

 Pan Piotr Gójski - podał, że Pan Burmistrz na zebraniach wiejskich 

informował, że  nie będą zaciągane dodatkowe pożyczki i kredyty. W związku z 

tym prosił o interpretację § 9 uchwały budżetowej. 

 

 Pani Skarbnik - odczytała treść  zapisów § 9 projektu uchwały w sprawie  

uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok i  omówiła powyższe zapisy. 

Podkreśliła, że w proponowanej uchwale Pan Burmistrz upoważniony jest do 

zaciągnięcia pożyczek oraz kredytów , które muszą być spłacone do końca roku 

i nie mają wpływu na wysokość zadłużenia gminy. 

 

 Pan Janusz Dmowski - zapytał Panią Skarbnik ,  z czego wynika tak 

duży wzrost kwoty zapisanej w uchwale , do której zaciągania upoważnia się 

Burmistrza, w stosunku do roku 2012. W roku 2011 była to kwota 750 tyś, w 

2012r - 1mln, a w nadchodzącym 2013 ma być 2 mln złotych. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że nie ma żadnej sprzeczności  w zapisie w 

projekcie uchwały budżetowej  dotyczącej upoważnienia burmistrza do 

zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2 ml zł.  Podał, że na zebraniach 

wiejskich mówił tylko o tych kredytach i pożyczkach, które powodują 

zwiększenie zadłużenia gminy. Natomiast zapis w projekcie uchwały 

budżetowej nie ma wpływu na wysokość  zadłużenia gminy dlatego, że 

pożyczki, czy kredyty zaciągnięte w ciągu roku muszą być spłacone do końca 

roku. Pożyczki i kredyty zaciągane  w ramach   upoważnienia  przeznaczane są  

na zapłatę za wykonane inwestycje, na które nie  wpłynęły jeszcze środki z 

funduszy unijnych i żeby uniknąć zapłaty odsetek oraz zapewnić  bieżące 

funkcjonowanie gminy.  

Nawiązując do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  podał, że gmina 

posiada konkretny majątek przeznaczony do sprzedaży i podejmuje wszelkie 

działania, żeby go sprzedać.  W związku z tym dochody z tego tytułu  ujmujemy 

w planie budżetu, żeby można było  planować zadania, które realizowane będą z 

udziałem środków z funduszy unijnych.  
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Pan Burmistrz podkreślił, że tak jak informowała Pani Skarbnik budżet jest 

dokumentem ruchomym , jak również spis zadań inwestycyjnych . 

Stwierdził, że  nie będzie obniżał ceny m2 działek nad zalewem, które nie 

zostały sprzedane. Podał, że kolejny przetarg na sprzedaż tych działek 

ogłoszony będzie w momencie rozpoczęcia  budowy wodociągu i kanalizacji w 

tym rejonie oraz wytyczeniu krawężnikami ulic. Na sprzedaż terenu Starego 

Rynku przetarg ogłoszony został po raz trzeci. Jeśli teren ten nie zostanie 

sprzedany, to rozważona zostanie możliwość jego podziału na mniejsze działki. 

Wówczas będzie większa możliwość ich sprzedaży. Gmina posiada teren, o 

którym wspomniała Pani Skarbnik , ok. 10 ha , który poprzednio w planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczony był  pod wysypisko a w 

obecnym planie  teren ten przeznaczony jest pod tereny przemysłowo-składowe. 

Terenem tym jest zainteresowanie. W projekcie budżetu planowane są dochody 

ze sprzedaży tych terenów. Przypomniał, że teren w  okolicy hotelu "Ola" 

sprzedany został za kwotę 750 tys. zł. Podkreślił, że planowane dochody ujęte w 

projekcie budżetu na 2013 rok pozwolą ubiegać się  o środki z funduszy 

unijnych na realizację inwestycji.  

Nawiązując do zadłużenia gminy Pan Burmistrz podał, że gdyby była 

możliwość pozyskania dużej kwoty ze środków funduszy unijnych w formie 

dotacji dla gminy i potrzebny byłby wkład środków własnych gminy , to  

wystąpiłby do Rady o zaciągnięcie pożyczki. Zapewnił, że zaciągnięte pożyczki 

i kredyty przeznaczane były na rozwój gminy i na zwiększenie jej majątku , nie 

na konsumpcję.  Stwierdził, że rok 2013 będzie rokiem ciężkim dla gminy. 

Dlatego  można  zadawać wiele pytań , dlaczego założenia zawarte w planie  

Wieloletniej Prognozy  Finansowej i  w projekcie budżetu na 2013 rok  są  tak 

zapisane. Należy jednak  zachować rozsądek i jednocześnie zabezpieczyć  

rozwój gminy. Podkreślił, że nie planuje się zaciągania żadnych kredytów i 

pożyczek. Zwrócił uwagę na to, że w roku 2013  udział  wydatków 

majątkowych w ogółu wydatków wynosi tylko 20%. W latach minionych  udział 

ten wynosił nawet 39%. W roku 2013 będzie spowolnienie zadań 

inwestycyjnych. Rok 2013 ukierunkowany będzie na wykonanie  projektów i 

dokumentacji  na realizację inwestycji, ponieważ  będziemy wchodzić w nowy 

okres finansowania ze środków unijnych. Żeby była możliwość ubiegania się o 

te środki , musimy być przygotowani dokumentacyjnie.  Realizacja niektórych  

inwestycji odłożona została w czasie, żeby nie powiększać zadłużenia gminy. 

Gdyby była konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, to nie obniży ceny działek na zalewem, ponieważ w późniejszym 

okresie działki mogą uzyskać jeszcze wyższą cenę, a środki gminie będą 

potrzebne w każdym czasie - podał Pan Burmistrz. 

 

 Pan Piotr Gójski - stwierdził, iż popiera realizowane inwestycje. Podał 

jednak , że planowano sprzedaż 30  działek nad zalewem, a sprzedano 1. 
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Przypomniał także , że  podczas  przeznaczania do sprzedaży  terenu Starego 

Rynku  radny p. Dmowski  proponował podział tego terenu na działki mniejsze, 

co umożliwiłoby zakup działek przez naszych mieszkańców. 

Stwierdził ponadto, że podział terenu Starego Rynku na mniejsze działki i 

przeznaczenie ich do sprzedaży będzie konkurencją dla działek nad zalewem. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że najlepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż  

terenu Starego Rynku jednemu nabywcy. Przypomniał, że w ogłoszonym 

przetargu  na sprzedaż terenu Starego Rynku był zapis, że nabywca obowiązany 

jest do zagospodarowania terenu w ciągu 5 lat i jeśli nie wywiąże się z tego 

obowiązku  , teren przechodzi na własność gminy. 

Obecnie po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kałuszyn, wiele prywatnych osób będzie wydzielać działki i przeznaczać do 

sprzedaży. Stwierdził także, że  inni kandydaci będą  do nabycia terenu Starego 

Rynku  i inni do nabycia działek nad zalewem, czy w innym miejscu w mieście. 

Był zdania, że mieszkańcy  gminy nie są zainteresowani  zakupem działek nad 

zalewem.  

 

 Pan Janusz Dmowski - wyraził zadowolenie z tego, iż radny p. Piotr 

Gójski pamiętał , o tym, że on 2 lata temu podczas przeznaczania do sprzedaży 

terenu Starego Rynku  proponował podział tego terenu , żeby działki te mogli 

nabyć mieszkańcy gminy Kałuszyn. Wówczas Pan Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Gospodarki Pan Bogdan Michalczyk był przeciwny tej propozycji i 

twierdził, że podział ww. działki będzie kosztował gminę 200 tyś złotych.  

Obecnie radny p. Dmowski podziękował za  obrany kierunek tj. podział terenu 

Starego Rynku. 

Następnie  ponownie zapytał Panią Skarbnik, dlaczego aż tyle  w stosunku do 

roku 2012 wzrósł  limit   zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie 

przejściowego deficytu. Czy jest to obawa, czy jest to kwota , która 

gwarantowała będzie płynność finansową gminy. Czy płynność ta jest tak  

zagrożona, że kwota wzrosła dwukrotnie w stosunku do roku 2012. 

 

 Pan  Bogusław Michalczyk - radny ze wsi Garczyn Duży - 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki podał, że radny p. Janusz 

Dmowski  w swojej wypowiedzi  zapomniał dodać ,  że podczas podejmowania 

uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży terenu Starego Rynku twierdził, 

że przetarg ustawiany jest pod jednego nabywcę.  

 

 Pani Maria Bugno - wyjaśniła, że kwota 2 ml zapisana w § 2 projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zapisana została 

dlatego, iż  była świadomość tego, że  dochody w roku 2012 nie zostaną 

zrealizowane i przyczynią się do zwiększenia kwoty zobowiązań, z którymi 

wejdziemy w 2013 rok. Podała także, że środki dotacji z funduszy unijnych 
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spływają z dużym opóźnieniem. Inwestycje należy zrealizować, rozliczyć  i 

dopiero złożyć wniosek o płatność.  Zaznaczyła, że kwota ta nie wpływa na 

wysokość zadłużenia gminy. Nawet w przypadku nie spłacenia kredytu  do 

końca roku wskaźnik zadłużenia gminy nie będzie wyższy niż w rb. Kwota 2 ml 

zł jest  kwotą bezpieczną i nie doprowadzi do katastrofy finansowej gminy - 

zapewniła Pani Skarbnik. 

 

 Pan Burmistrz - w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik  podał, że 

tak jak informował , nie ogłosi wcześniej przetargu na sprzedaż działek nad 

zalewem, jak do czasu  wybudowania   wodociągu, kanalizacji i  doprowadzenia 

energii elektrycznej  oraz okrawężnikowane  zostaną drogi wewnętrzne. W 

związku z tym, na wykonanie tych prac potrzebne będą środki .  

Nawiązując do wypowiedzi  radnego p. Michalczyka w sprawie "ustawienia 

przetargu " na sprzedaż terenu Starego Rynku, o którym w swojej wypowiedzi  

nie wspomniał radny p. Dmowski Pan Burmistrz podał, że  warto byłoby 

zapoznać się z zasadami sprzedaży takich gruntów.  Następnie omówił 

procedurę sprzedaży   w drodze przetargu ustnego. Stwierdził, że   przetargu   

kupuje ten, kto zaoferuje najwyższą kwotę.  

 

 Pan Janusz Dmowski - zapytał Panią Skarbnik, ile  wynosi planowana 

łączna kwota zadłużenia gminy  przed spłatą w roku 2013. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że na koniec 2012 roku zadłużenie gminy 

wynosi 9.572.805,00 zł. Na rok 2013 planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 

1.792.159,00 zł. Na koniec roku 2013 przewidywane zadłużenie gminy wyniesie 

7.780.646,00 zł.  

  

 Pan Leszek Wąsowski - stwierdził, że  projekt budżetu omawiany był na 

posiedzeniach komisji i wszyscy radni  zostali zapoznani i zapytał  radnego    p. 

Janusza  Dmowskiego, czy nie zapoznał się z projektem budżetu. Na 

posiedzeniach komisji nie miał pytań, a obecnie zgłasza ich wiele. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  ustosunkowując się do pytania radnego p. 

Leszka Wąsowskiego podał, że na posiedzeniach komisji nie zgłaszał pytań, 

ponieważ na posiedzeniach  przedstawiane były cyfry. Po zapoznaniu się z 

projektem w domu, teraz zadanie pytania po to, żeby osoby zainteresowane  

sytuacją finansową  naszej gminy, mogły przeczytać to w protokołach  

umieszczonych  na stronie internetowej naszej gminy, żeby mieli wiedzę  o 

finansach naszej gminy przedstawioną  w sposób taki,  jaki  rzeczywiście 

istnieje. 

 

 Pan Burmistrz - prosił radnego p. Janusza Dmowskiego,  o nie 

sugerowanie, że co innego umieszczane jest na stronie internetowej Urzędu, a co 
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innego przedstawiane jest wyborcom. Jeśli tak uważa, to powinien wskazać 

dowody.  Stwierdził, że nie należy wprowadzać niedobrej atmosfery i podejrzeń.  

 

 Pan Janusz Dmowski - stwierdził, że Pan Burmistrz stosuje  manipulację 

tak twierdząc. Obowiązkiem radnego jest informacja mieszkańców, co 

niniejszym czyni w protokole z posiedzenia Rady miasta i gminy Kałuszyn.   

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XVIII/121/2012  w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017 - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 głosowało przeciw. 

Uchwała przyjęta została 10 głosami, przy 4 głosach przeciw. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że projekt budżetu gminy na 2013 rok omawiany 

był na posiedzeniach wszystkich komisji Rady oraz na zebraniach wiejskich. 

Następnie przedstawił ogólne wskaźniki planu budżetu gminy na 2013 rok. 

Podał, że  dochody planowane są w wysokości 18.468.546,03 zł. , a wydatki w 

kwocie  - 16.676.387,03 zł.  Różnica w wysokości 1.792.159,00 zł pomiędzy 

planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami przeznaczona jest na 

pokrycie spłaty  rat kredytów i pożyczek. Wydatki dzielą się na wydatki bieżące, 

które zabezpieczają  bieżące funkcjonowanie gminy i wydatki majątkowe. 

Wydatki bieżące na rok 2013 zaplanowane są w wysokości  13.931.249,00 zł. 

Wydatki majątkowe, które przeznaczone są na inwestycje na rok 2013 

planowane są w wysokości  2.715.138,00  zł. tj. ok. 20% planowanych 

wydatków ogółem i są niższe w porównaniu do  lat  poprzednich.  Zaciągane 

pożyczki i kredyty  przeznaczane były zawsze na wydatki majątkowe tj. wydatki 

, które powiększały majątek gminy.  Główne  zadania  , to zakończenie 

rozpoczętych inwestycji i  realizacja tych , na które podpisane są umowy na 

dotacje ze środków unijnych.  Pan Burmistrz podkreślił, że wykaz zadań 

inwestycyjnych w trakcie roku będzie aktualizowany w zależności od realizacji 

planowanych dochodów , a szczególnie tych planowanych ze sprzedaży mienie 

komunalnego oraz tych, na które planujemy pozyskać środki z funduszy 

unijnych. Nie planowane jest  zwiększenie zadłużenia gminy. Zaznaczył jednak, 

że gdyby zaszła taka możliwość, że gmina może otrzymać np. 2 ml zł, i nie 

byłoby możliwości zabezpieczenia środków własnych, wówczas rozważałby 

możliwość wystąpienia do Rady o zaciągnięcie kredytu na ten cel. 

Podsumowując Pan Burmistrz stwierdził, że projekt budżetu na 2013 rok na 

dzień dzisiejszy sporządzony został oszczędnie, lecz nie za ostrożnie. Nie jest 

także "rozdmuchany" w taki sposób, żeby konieczne było dalsze kredytowanie. 

Budżet przygotowany jest w taki sposób, żeby  zabezpieczyć wykorzystanie 

środków z funduszy unijnych oraz przygotowanie dokumentacyjne na 
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planowane inwestycje, żeby zabezpieczyć możliwość wystąpienia o środki 

unijne. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XVIII/122/2012 w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy  Kałuszyn na rok 2012 - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 głosowało przeciw. 

Uchwała została przyjęta 10 głosami, przy 4 głosach przeciw. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Przewodnicząca Rady -  przedstawiła proponowany plan pracy 

Rady Miejskiej na rok 2013. 

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, że obowiązkiem Pani Przewodniczącej 

było poddać pod dyskusję proponowany plan pracy Rady na posiedzeniach 

komisji. Obecnie otrzymaliśmy projekt  uchwały pod głosowanie,  bez 

jakiejkolwiek dyskusji na spotkaniach roboczych. Prosił, o wyjaśnienie tej 

sprawy.         

 

 Pani Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że  wszystkie komisje na 

posiedzeniach opracowywały  swoje plany pracy na rok 2013.  Są takie tematy, 

które w planie pracy Rady muszą być ujęte. Zgodnie z przepisami sesja nie 

może być  rzadziej niż  raz na kwartał. Zawsze, jeśli występuje taka potrzeba 

zwoływana jest sesja pozaplanowa. 

Następnie podała, że jeśli  radny p. Janusz Dmowski ma inne propozycje do 

planu pracy Rady, to powinien je zgłosić. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  stwierdził, że  nie otrzymał odpowiedzi na 

zadane pytanie. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że nie ma   obowiązku    

przedstawiania propozycji planu pracy Rady na posiedzeniu każdej komisji. 

Podała, że jednym z tematów dzisiejszego porządku obrad jest uchwalenie planu 

pracy Rady Miejskiej na rok 2013, który  w tym momencie jest omawiany.  W 

związku z tym przedstawiła projekt planu pracy . Jeśli radni mają inne 

propozycje do planu pracy,  to powinny je zgłosić. 

 

 Pan Janusz Dmowski - stwierdził, że jego zdaniem przedstawiona 

propozycja planu pracy jest gotowym projektem, który poddany zostanie pod 

głosowanie bez jakiejkolwiek dyskusji, czyli radni zostają postawieni przed 

faktem dokonanym. 
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Radni nie zgłosili innych propozycji do planu pracy Rady na rok 2013. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XVIII/123/2012 w 

sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2013 - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 1, wstrzymał się 1. 

Uchwała przyjęta została 12 głosami, przy  1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym 

się. 

 

Ad.pkt 8. 

 Przewodniczący poszczególnych komisji  przedstawili propozycję  

planów pracy  na rok 2013.  

 

 Pan Marek Chrościcki - radny z miasta Kaluszyn  był zdania, że w 

planie pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych brakuje  

sprawozdania z działalności Domu Kultury. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych  wyjaśniła, że  posiedzenie komisji na temat 

działalności Domu Kultury było w planie pracy roku bieżącego. W związku z 

tym na rok 2013 planuje  posiedzenie na temat działalności Klubu Sportowego 

"Victoria" i ULKS w szkole w Kałuszynie. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  zapytał, dlaczego tak późno planowane jest 

opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy . 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - wyjaśniła, że  przyjęta jest taka zasada, że 

sprawozdanie z wykonania budżetu opiniowane jest corocznie w tym samym 

czasie. Podała, że na posiedzeniu komisji, na którym plan pracy był  

przyjmowany radny p. Janusz Dmowski nie zgłaszał uwag. 

 

 Pan Janusz Dmowski - zapytał Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych , z kim  uzgadniała, która jednostka będzie 

składała sprawozdanie na posiedzeniu komisji. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - zapytała, dlaczego radny p. Janusz 

Dmowski  nie zgłaszał uwag na posiedzeniu komisji, kiedy przedstawiała 

projekt planu.  Zwróciła się, o podanie propozycji, w którym miesiącu należy  

zaplanować  sprawozdanie z działalności Domu Kultury. 

 



 14 

 Pan Janusz Dmowski -  ponownie zapytał, z kim Pani Przewodnicząca 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych uzgadniała , których  

jednostek omawiane będą sprawozdania. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - podała, że  plan pracy uzgadniała z radnym 

p. Januszem Dmowskim, ponieważ był obecny na posiedzeniu komisji, na której 

opracowywany był plan pracy. 

 Pan Janusz Dmowski -   stwierdził, że w  żadnym protokole z 

posiedzenia  komisji nie  ma zapisu, że  na posiedzeniu komisji ustalaliśmy, 

która z jednostek przedstawiała będzie sprawozdanie ze swojej działalności na 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.. Zarzuty, 

że radny nie wie , co było na posiedzeniu komisji, to znaczy, że Pani Radna też 

nie wie. Chociażby projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda  

konsultowany był na posiedzeniach komisji i Pani Radna wówczas nie 

protestowała. Obecnie  kilka osób, których danych oraz liczby Pani Radna nie 

chce ujawnić, spotkało się z Panią Radną w  nieznanych okolicznościach  i Rada 

nie   wprowadziła  tej uchwały pod dzisiejsze obrady. Stwierdził, że szanuje 

demokrację i to, że  uchwała, która była omawiana na posiedzeniach komisji nie  

została   wprowadzona do porządku obrad. Lecz w tej chwili ma do czynienia z 

jakąś niezrozumiałą mistyfikacją.  Stwierdził, że nikt nie był przeciwny tej 

uchwale na posiedzeniu komisji.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła uwagę na to, iż obecnie dyskusja 

jest na temat planów pracy komisji.  

 

 Pani Władysława Mirosz - radna z miasta Kałuszyn - 

Wiceprzewodnicząca Rady  podała, że jest członkiem Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych . Na posiedzeniu komisji projekt planu 

pracy został odczytany i wszyscy członkowie komisji  z nim się zapoznali. Nie 

było wówczas żadnych uwag ani innych  propozycji do planu. W związku z tym 

na dzisiejszych obradach Pani Przewodnicząca Komisji przedstawiła  przyjęty 

przez komisje projekt. 

 

 Pani Henryka Śledziewska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Finansów wyjaśniła, że projekt planu pracy przedstawia Przewodniczący 

Komisji, a członkowie  mogą wnosić swoje uwagi i propozycje. 

 

 Pan Piotr Gójski - przypomniał, że  radny p. Janusz Dmowski pytał, kto 

przygotowywał projekt planu pracy i wystarczyło odpowiedzieć, że 

Przewodniczący. 
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 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr  XVIII/124/2012 w 

sprawie  przyjęcia  planów pracy stałych komisji Rady  Miejskiej w Kałuszynie 

na rok 2013 - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 

Ad.pkt 9. 

 Pani Skarbnik - podała, że  tak jak informowała na posiedzeniach 

komisji  proponowane zmiany w budżecie gminy na 2012 roku polegają głównie  

na uporządkowaniu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz  zwiększeniu 

dochodów i wydatków o kwotę 52.912,00 zł, którą otrzymaliśmy jako 

zwiększoną subwencję oświatową  na pokrycie wzrostu o 2% składki  rentowej 

opłacanej przez pracodawcę.  

W zakresie wydatków majątkowych proponuje się zmniejszenie środków na 

zakup mieszkań komunalnych  , o kwotę 18.100,00 zł .  Za środki te proponuje 

się wprowadzenie nowego zadania pod nazwą "zakup pługa do odśnieżania" dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.  

Po wprowadzeniu proponowanych zmian  budżet gminy na 2012 rok po stronie 

dochodów  wynosił będzie 18.084.795,55 zł, a po stronie wydatków 

20.730.795,55 zł. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 

6.637.686,50 zł.  

Następnie Pani Skarbnik  podała, że zmiany zaproponowane w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na 2012 rok  wynikają z konieczności doprowadzenia  do 

zgodności dochodów i wydatków z budżetem na rok 2012, w którym  od 

miesiąca lipca br.,  dokonywane były zmiany  zarządzeniem burmistrza i 

uchwałami Rady .    

 

 Pani Przewodnicząca  Rady - odczytała  uchwałę Nr XVIII/ 125/2012  

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

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, 3 wstrzymało się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 11 głosami, przy  3 wstrzymujących się.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XVIII/126/2012 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2012 -2016 - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, 1 przeciw i 1 wstrzymała się od 

głosowania. 
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Uchwała przyjęta została 11 głosami, przy 1 głos przeciw i 1 głosie  

wstrzymującym się.  

 

 Pan Burmistrza - łącznie przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał 

dotyczących gospodarki odpadami. 

Podał, że  ustawa z roku 2012  zmieniła w sposób radykalny  gospodarkę 

odpadami. Ustawa ta ustaliła, że  mieszkaniec  gospodarstwa domowego, czy 

właściciel każdego zakładu jest wytwórcą odpadów i w  momencie dokonania 

ustalonych opłat, właścicielem odpadów jest gmina , która ma obowiązek 

odebrania odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. Ustawa  ta 

wprowadza także rejonizację  wywozu odpadów  do instalacji regionalnych. 

Nasza gmina  przypisana została  do rejonu siedlecko-ostrołęckiego. Wyjaśnił 

na czym polega i z czym wiąże się rejonizacja instalacji  odbioru odpadów. 

Nowa ustawa o gospodarcze odpadami wchodzi w życia od 1 lipca 2013 roku. 

Ustawa ta  określa także obowiązki , które  wykonać ma Rada Gminy do końca 

br. Przesłane projekty uchwał dotyczące gospodarki odpadami, które przesłane 

zostały radnym wraz z zawiadomieniem, o terminie sesji , to są te uchwały, 

które zgodnie z w/w ustawą muszą być podjęte do końca br.  

Ponadto Pan Burmistrz  stwierdził, że w/w ustawa budzi wiele kontrowersji i już 

mówi się , o jej zmianie. Podnoszone zmiany dotyczą także  proponowanych na 

dzisiejszych obradach uchwał. W związku z tym, jeśli wprowadzone zostaną 

zmiany do ustawy, będzie konieczność  wprowadzenia zmian również w 

uchwałach Rady. Nie zwalnia to jednak Rady z obowiązku podjęcia do końca 

br. proponowanych uchwał.  

Podał, że proponowane projekty uchwał,  to między innymi  uchwała w sprawie  

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Kałuszyn.  

Następnie Pan Burmistrz  omówił  poszczególne rozdziały regulaminu. 

Poinformował , że obecnie proponowany regulamin zawiera wiele zapisów z 

regulaminu dotychczas obowiązującego.  Podał także, że regulamin podlega  

zaopiniowaniu przez Sanepid i poinformował,  że opinię taką już posiadamy i 

jest ona pozytywna.   

Następną proponowaną uchwałą jest uchwala w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt tej uchwały dotyczy głównie 

obowiązków gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych.  Odczytał i 

omówił zapisy proponowanej uchwały.  

Kolejną proponowaną uchwałą to uchwała w sprawie  wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia  wysokości 

tej opłaty.  

Pan Burmistrz poinformował, że ustawa  o gospodarce  odpadami określa cztery 

metody  ustalania odpłatności   za odbiór odpadów tj. ryczałt, od powierzchni 
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zajmowanego lokalu,  od ilości zużytej wody i od osoby.  Na posiedzeniach 

komisji jak również na zebraniach wiejskich przedstawiana była propozycja 

ustalenia   odpłatności od osoby.  W projekcie uchwały proponuje się odpłatność 

w wysokości 10 zł  miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane i 6 zł od 

osoby miesięcznie za odpady segregowane.  Proponowana opłata w wysokości 

10 zł za odpady niesegregowane jest opłatą  mobilizującą do segregowania 

odpadów i nie wynikającą z niczego. Natomiast kwota 6 zł za odpady 

segregowane wynika  z wyliczenia dotychczasowych kosztów  jakie gmina 

poniosła w roku 2011 za odbiór wszystkich odpadów ,  podzielona przez ilość 

osób , które miały zawarte umowy na oddawanie odpadów.  Z wyliczenia tego 

wyszła kwota 5,10 zł na miesiąc od osoby. Za 8 miesięcy  roku 2012  kwota ta 

wyszła  w wysokości 5,64 zł. 

W kwocie tej nie ma ujętych kosztów zbiórki opłaty, czy przygotowania punktu  

zbiórki do segregacji, które zdaniem fachowców mogą wynosić ok. 100 tys. zł. 

Zakłada się, że  proponowane 6 zł miesięcznie od osoby  pokryje koszty 

zagospodarowania odpadów przez gminę. Pan Burmistrz  zaznaczył, że 

proponowana opłata może  okazać się dalece nietrafna, ponieważ obecnie nie 

znana jest odległość transportu odpadów oraz  kosztów z tym związanych i 

nieznana jest ilość odpadów, które będą oddawane. Niewiadomych w tej 

sprawie jest dużo, lecz należy przyjąć jakieś wskaźniki i wyjść z propozycją 

opłaty.  

Następną uchwałą dotycząca gospodarki odpadami jest projekt uchwały w 

sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W projekcie tej uchwały proponuje się uiszczanie opłat  

w okresach kwartalnych.  

W przypadku  uchwaleniu przez Sejm poprawek do omawianej ustawy  min. 

dotyczących terminów wnoszenia opłaty, wówczas zaproponowane zostanie 

wprowadzenie zmian do podjętej na dzisiejszych obradach uchwały. 

W porządku dzisiejszych obrad jest także  punkt podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  na których 

zamieszkują mieszkańcy położonych  na terenie Gminy Kałuszyn.  

Pan Burmistrz omówił kolejno dane, które  należy ująć w składanej deklaracji.  

Zwrócił uwagę na to, że w deklaracji należy podać faktyczną ilość 

zamieszkałych osób, a nie zameldowanych.  Podał także jakie dokumenty należy 

przedłożyć, celem udokumentowania, że osoba zameldowana nie przebywa  pod 

tym adresem.  Stwierdził także, że do nowego systemu będą musieli 

przyzwyczaić się wszyscy tj. mieszkańcy i zakłady pracy.  Podał, że Gmina 

będzie rozliczana  z ilości i odzysku surowców wtórnych  z oddanych odpadów. 

W związku z tym musi być prowadzona ewidencja opłat i ilości odebranych 

odpadów.  Pan Burmistrz podkreślił, że proponowany system kładł będzie 

nacisk na segregację odpadów. 
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 Pani Marianna Śledziewska - radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi  nawiązała do  zapisu § 7 punkt 3  regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn i podała,  że w naszym planie 

zagospodarowania przestrzennego tereny budowlane są również na  skraju 

terenów miasta Kałuszyn.  Obecnie występuje  tam zabudowa zagrodowa  i 

zapytała, czy nie wystarczyłby zapis w regulaminie, że  osoby te zobowiązane są 

do przestrzegania zasad ujętych we wcześniejszych punktach regulaminu. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że w rozdziale 7 punkt 3 mówi się o terenach  

mieszkaniowych, a nie zagrodowych. Tereny mieszkaniowe to są tereny 

przeznaczone pod osiedla mieszkaniowe.   

 

 Pani Stanisława Kiełbasa - sołtys wsi Gołębiówka  zapytała, czy 

mieszkańcy bloków w jej wsi  sami  będą zawierać umowy z firmą odbierającą 

odpady.  

  

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że  Zarządca lokalami może sam domówić się 

z odbiorcą odpadów lub wystąpić do gminy w tej sprawie. Sprawa ta jest do 

uzgodnienia pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową i lokatorami. 

  

 Pan Marek Chrościcki - stwierdził, że  dotychczas opłata za oddawanie 

odpadów wynosi 5 zł na kwartał od osoby, a obecnie proponuje się  18 zł na 

kwartał od osoby , to oznacza bardzo duży wzrost opłaty. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że  obecny system odbioru odpadów w naszej 

gminie był bardzo dogodny i sprawdził się.  Wyjaśnił także, że  ostateczne 

koszty jakie poniesie gmina za odbiór odpadów rozstrzygnie przetarg. Wówczas  

może się okazać, że należy szukać w budżecie środków na dopłatę lub zmieniać 

uchwałę w sprawie odpłatności za oddawane odpady przez mieszkańców. 

 

 Pan Leszek Wąsowski - wnioskował przyjęcie opłaty w wysokości 4 zł 

miesięcznie od osoby  za odpady segregowane i 10 zł  miesięcznie od osoby za 

odpady niesegregowane. 

 

 Pan Piotr Gójski - zwrócił uwagę na to, że radni na dzisiejszych 

obradach uchwalili budżet gminy na 2013 rok, w którym planowane wpływy za 

odbiór odpadów od mieszkańców  zakładane są w wysokości  160 tys. zł, czyli 

zakładające  stawkę 6 zł od osoby. W związku z tym obecnie należałoby 

głosować odpłatność w wysokości 6 zł.  

 

 Pan Bogusław Michalczyk - nie zgodził się z wypowiedzią radnego p. 

Gójskiego i był zdania, że można przyjąć opłatę w niższej niż 6 zł wysokości. 
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 Pan Janusz Dmowski - stwierdził, że radni  na dzisiejszych obradach w 

budżecie na 2013 rok przyjęli , że uzyskana będzie kwota w wysokości 160 tys. 

zł pochodząca z opłat za oddawanie odpadów komunalnych i zapytał, skąd będą 

pochodziły środki, skoro obecnie proponuje się zmniejszenie opłaty. Zapytał 

także, czy radni wiedzieli  nad czym głosowali, czy byli świadomi tego za czym 

głosowali.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - stwierdziła, że z tego co pamięta radny p. 

Janusz Dmowski  przed  dzisiejszymi obradami twierdził, że proponowane 

stawki za oddawanie odpadów komunalnych są za wysokie i należy je 

przekonsultować. 

 

 Pan  Janusz Dmowski -  nie zgodził się z wypowiedzią radnej p. Elżbiety 

Stryczńskiej .  Stwierdził, że nie wyrażał swojej opinii o stawkach opłaty za 

odbiór odpadów. Poinformował, że mieszkańcy bloków spółdzielczych w 

Kałuszynie  za wywóz śmieci płacą 9 zł od osoby miesięcznie.  Stawki te 

obowiązują już od kilku lat. Podkreślił, że  niepodważalnym faktem jest, iż 

wszyscy mieszkańcy produkują śmieci. Proponowana stawka 6 zł od osoby 

miesięcznie tj. 20 gr dziennie za odpady segregowane nie jest kwotą 

wygórowaną biorąc pod uwagę reformę narzuconą ustawą podjętą w sejmie. 

 

 Pan Leszek Wąsowski  - stwierdził, że dla radnego p. Janusza 

Dmowskiego to jest tylko 20 gr dziennie, natomiast dla innej osoby ,będzie to  

koszt zakupu bułki dla dziecka. Podał, że  z miejsca obrad nie widać jak ludzie 

na wsi biednie żyją. On natomiast żyje wśród mieszkańców wsi i ma  z nimi 

styczność  na co dzień. 

 

 Pan Arkadiusz Czyżewski - p.o. sekretarza proponował przegłosowanie  

proponowanych uchwał według kolejności przyjętego porządku  obrad. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady  - podała, że w związku z tym wniosek 

radnego p. Leszka Wąsowskiego przegłosowany zostanie przed  podjęciem 

uchwały dotyczącej stawek opłat za oddawane śmieci.   

Następnie  odczytała uchwałę Nr XVIII/1287/2012 w sprawie  regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn - treść uchwały w 

załączeniu . 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XVIII/ 128/2012 w 

sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właściciela 
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nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Gójski Piotr - zwrócił się do Pani Skarbnik o ustosunkowanie się  do 

treści § 7  uchwalonego budżetu gminy na 2013 rok. 

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że  kalkulując wysokość wpływów z opłaty 

za oddawane odpady komunalne przyjęła   liczbę mieszkańców w wysokości 6 

tys.  pomnożoną przez proponowaną opłatę  miesięczną  w wysokości 6 zł. 

Miesięcznie dało to kwotę 36 tys. zł.  pomnożoną przez 6 miesięcy daje kwotę 

216 tys. zł.  Zakładając, że  około 25% należności nie będzie ściągalne, w 

budżecie przyjęto  75% w/w kwoty tj. 160 tys. zł. 

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał, czy może być tak, że w budżecie 

zakładaliśmy kwotę 6 zł od osoby miesięcznie za oddawanie odpadów 

komunalnych , a obecnie zmniejszamy te opłatę.  

  

 Pani Skarbnik - stwierdziła, że budżet  gminy na 2013 rok został 

uchwalony na dzisiejszych obradach.  Wyjaśniła także, że  dopuszczalna jest 

zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych także w trakcie roku, w 

przeciwieństwie do podatków, które w trakcie roku nie mogą być zmieniane.   

 

 Pan Burmistrz -  stwierdził, iż logika wskazywałaby na to, że jeśli do 

budżetu przyjęto stawkę 6 zł, to taką należałoby uchwalić. Zapewnił jednak, iż 

nie ma sprzeczności w tym, co uchwalono w budżecie , a przyjętą  wysokością 

stawki  za odpady komunalne. Podkreślił, że  kwoty w budżecie ujęte są 

szacunkowo. Obecnie jest wiele niewiadomych. Nie znany jest rynek  zbytu 

odpadów. Zmieni się także struktura oddawanych odpadów.  W związku z  tym  

wyraził wątpliwość, czy cena odbioru odpadów będzie niższa od proponowanej. 

 

 Pan Janusz Dmowski - nawiązał do zapisu  zawartego w uzasadnieniu do 

projektu uchwały mówiący o tym, że w razie nie złożenia deklaracji  na 

gospodarowania odpadami komunalnymi burmistrz określa w drodze decyzji  

wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami i zapytał, czy  zapis ten można 

stosować do osób, których nie stać finansowo na opłatę za oddawanie odpadów  

i osoby te decyzją burmistrza byłyby zwolnione z tej opłaty. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że na podstawie przytoczonych zapisów , 

burmistrz nie może wydać  decyzji zwalniającej z opłaty. W przypadku nie 

złożenia deklaracji burmistrz może wydać decyzję  ustalającą wysokość opłaty  
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dla tej rodziny na podstawie posiadanych  danych o liczbie zameldowanych 

osób i według stawki uchwalonej przez Radę.  

 

 Pan Janusz Dmowski -  stwierdził, że zwolnienie z opłat rodzin ubogich 

i wieloosobowych będzie musiało się odbywać na podstawie innych przepisów. 

  

 Pan Burmistrz - podał, że  obecnie  rozpatrywane są poprawki do  

ustawy  polegające między innymi na zróżnicowaniu stawki opłaty. 

 

 Pan Janusz Dmowski - zapytał, czy mamy rozeznanie  jaki będzie koszt 

odbioru odpadów. Jeśli nie mamy takiego rozeznania, to nasze działania są 

takie, jak  poruszanie się dziecka we mgle. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził , że obecnie w zasadzie wszystkie dane są 

niewiadome.  Dopiero po przeprowadzeniu przetargu na odbiór odpadów znane 

będą koszty. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się  o przegłosowanie wcześniej 

zgłoszonego wniosku  przez radnego p. Leszka Wąsowskiego  w sprawie 

przyjęcia  miesięcznej opłaty od osoby  w wysokości 4 zł  za odpady 

segregowane i 10 zł za odpady niesegregowane.  

 

 Pan  Piotr Gójski - podał, że wyłącza się z głosowania, ponieważ w 

budżecie gminy  przyjęto kwotę 6 zł od osoby, a obecnie głosowana będzie 

kwota 4 zł. W związku z tym jest to niekonsekwencja radnych. 

 

Za przyjęciem wniosku głosowało  11 osób,  2 wstrzymało się od głosowania. 

Wniosek został przyjęty 11 głosami, przy 2 wstrzymujących się.  

 

 Pan Piotr Gójski - nie brał udziału w głosowaniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę  Nr XVIII/129/2012 w 

sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty - treść uchwały  w załączeniu. 

 

Za  przyjęciem uchwały  głosowało 11 osób, 1 przeciw, 1 wstrzymała się od 

głosowania. 

Uchwała przyjęta została 11 głosami, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym 

się. 

 

 Pan Piotr Gójski -  nie brał udziału w głosowaniu. 

 



 22 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XVIII/130/2012   w 

sprawie terminu  częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XVIII/131/2012 w 

sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez  właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują  mieszkańcy  położonych  na terenie Gminy Kałuszyn - treść 

uchwały w złączeniu. 

 

 Pan Marek Chrościcki -  podał, że w proponowanej uchwale nie ma 

zapisu, że  w deklaracji nie  umieszcza się osób przebywających za granicą.  

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, iż w proponowanej uchwale w § 2 punkt 1 jest 

zapis " w szczególności"  oznacza to, że  nie tylko  dokumenty wymienione w 

uchwale potwierdzające nieobecność mieszkańca  będą brane pod uwagę. 

Będzie także możliwość złożenia np. odpowiedniego oświadczenie, że osoba 

zameldowana nie przebywa w miejscu zameldowania. Pan Burmistrz podkreślił, 

że głównie chodzi o to, żeby nie ponosić odpłatności za osobę , która nie 

przebywa w miejscu zamieszkania. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się o przegłosowanie wcześniej 

odczytanej uchwały Nr XVIII/131/2012 . 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z 

wyjątkiem piwa/,  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na 

terenie Gminy Kałuszyn  podała, że do kompetencji Rady Gminy należy 

ustalanie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Proponuje się 

zwiększenie ilości tych punktów  o 1 tj. z 12 na 13 punktów. Propozycja 

zwiększenia spowodowana jest z zapotrzebowaniem  na otrzymanie zezwolenia 

na sprzedaż  w/w napojów. Poinformowała także, że  zasady lokalizacji 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych określa  oddzielna uchwała Rady. 

 

 Pan Janusz Dmowski - proponował, jeszcze większe uwolnienie rynku 

sprzedaży napojów alkoholowych i podjęcie uchwały  znacznie zwiększającej 

ilość tych punktów np. do 15 punktów, argumentując większym przychodem 

pieniędzy znaczonych pochodzących z pozwoleń na sprzedaż alkoholu.  
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 Pan Burmistrz - podał, że   zwiększanie limitu punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych  opiniowane jest przez Gminna Komisję Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Propozycja zwiększenia o 1 punkt 

jest pod konkretny wniosek ze wsi Zimnowoda , gdzie  był punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, że   zwiększenie  ilości punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych  w takiej ilości, żeby oczekiwały na chętnych nie byłoby 

zgodne z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

 

 Pan Leszek Wąsowski - zapytał , od czego zależy  termin rozpatrzenia 

wniosku o zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych. Podał, że właściciel  

sklepu we wsi Kluki na rozpatrzenie takiego wniosku oczekiwał  dwa i pół roku. 

 

 Pan Burmistrz - podał, iż obecnie  nie wie, co wpłynęło na tak długi 

okres oczekiwania na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

właściciela sklepu w Klukach. 

Poinformował ponadto, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może 

być cofnięte, jeśli nie przestrzegane są zasady  ich sprzedaży. Podał, że jeśli 

radny p. Leszek Wąsoski  jest zainteresowany  z jakich powodów wniosek ze 

wsi Kluki był tak długo rozpatrywany, to prosił o kontakt po obradach. 

  

 Pan Janusz Dmowski - wnioskował zwiększenie ilości punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych do 15, żeby  nie na każdy złożony wniosek o  

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podejmowana była 

kolejna uchwała. 

 

 Pani Władysława Mirosz -  była zdania, że obowiązuje ustawa o 

wychowaniu w trzeźwości . Obecnie nie ma innych wniosków o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z tym obecnie nie 

ma potrzeby zwiększania więcej niż o 1   ilości tych punków. Jeśli będzie 

następny wniosek, wówczas  będzie głosowany. 

 

 Pan Janusz Dmowski - zwrócił się, o przegłosowanie jego wniosku. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że każdy ma prawo zabrać głos 

w dyskusji i zapewniła, że wniosek radnego p. Janusza Dmowskiego zostanie 

przegłosowany. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - poinformowała, że na etapie przygotowywania 

omawianego projektu  uchwały , liczba zwiększenia punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych do 13   opiniowana była przez Gminną Komisję 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie w przypadku 
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podjęcia uchwały  ustalającej większą ilość tych punktów , byłoby to niezgodne 

z opinią w/w komisji.  

 

 Pan Janusz Dmowski  -  zapytał, z czego wynikają konsultacje 

omawianej uchwały z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Podał, że z uzasadnienia do projektu tej uchwały nie wynika, że 

konsultacje takie muszą się odbywać.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła, że obowiązek konsultacji projektu 

uchwały ustalającej limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynika z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

 

 Pani  Przewodnicząca Rady - zwróciła się , o przegłosowanie  wniosku 

radnego p. Janusza Dmowskiego w sprawie zwiększenia ilości punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych do 15. 

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 2 osoby, 11 przeciw., 1 wstrzymała się od 

głosowania. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XVIII/132/2012 w 

sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem 

piwa/, przeznaczonych  do spożycia poza miejscem  sprzedaży, na terenie 

Gminy Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 2 było przeciw. 

Uchwała przyjęta została 12 głosami, przy 2 przeciw. 

 

Ad.pkt 10. 

 Protokół Nr XVII/2012 z poprzednich obrad Rady wyłożony został do 

wglądu. 

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, że do ostatniego protokołu nie ma uwag.  

Stwierdził  jednak, że w poprzednich protokołach umieszczane były zapisy  

danych cyfrowych  w ten sposób "9,500 tys "  i wnioskował, żeby zapisy te 

dokonywane  były "9,5 mln", ponieważ osoby czytające protokoły umieszczone 

na stronie internetowej zapisy " 9,500 tys." mogą odczytywać błędnie  jako 9,5 

tysiąca zł. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednogłośnie w obecności 14 radnych 

przyjęli protokół.   

 

Ad.pkt 11. 
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  Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki  zgłosił, że na drogach 

na terenie gminy występuje gołoledź oraz, że przy moście na drodze A2 

uszkodzona została barierka. 

Ponadto zgłosił, że występuje problem z  wyjazdem na ul. Warszawską w 

mieście Kałuszyn. Po zamknięciu Pl. Kilińskiego wyjazd na ulicę Warszawską 

od strony północnej Kałuszyna jest   ulicą Kościelną , na której  parkowane są 

ciągle samochody. W związku z tym  przejazd tą ulicą samochodem 

ciężarowym jest bardzo utrudniony.  Utrudniony wyjazd na ulicę Warszawską  

jest także  ulicą przy parku. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk -  podał, że zgodnie z ustaleniami na 

zebraniach wiejskich wszystkie lampy oświetlenia ulicznego we wsiach świecą 

się np. we wsi  Groszki  na drodze przez wieś jest bardzo widno.  On natomiast  

nie może doprosić się uzupełnienia  oświetlenia we wsi Sinołęka. Podał, że w 

budżecie gminy na 2013 rok zabezpieczone są środki na zainstalowanie  

monitoringu i zapytał , jakie są dotychczas efekty funkcjonujących 

monitoringów i jakie są efekty pracy policji, która nadzoruje monitoringi. 

Następnie zapytał Pana Burmistrza, za  co otrzymują policjanci z posterunku w 

Kałuszynie nagrody. Zapytał jakie  są efekty pracy policji w Kałuszynie, ilu  

wykryto przestępców np. niszczenia mienia. Ile  , dzięki monitoringowi, ukarano 

osób pijących alkohol  w parku . Czy ustalono, kto był sprawcą uszkodzenia 

WC w parku.  Czy  wykryto sprawców bójki w remizie w Kałuszynie i czy 

ustalono, kto  kierował ruchem na ul. Warszawskiej w dniu 11 listopada 2011 r. 

oraz czy ustalono sprawców wielu innych zdarzeń, które miały miejsce na 

terenie naszej gminy.  

Ponadto  radny p. Ryszard Kaczmarczyk zapytał, czy Pan Burmistrz wystąpił   o 

przyznanie premii dla pracowników  najmniej zarabiających  tj. dla 

pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pracownicy ci pełnią służbę w 

dzień i noc oraz każde święta. Podczas  różnych  uroczystości gminnych muszą 

wykonywać  wiele prac związanych z przygotowaniem  uroczystości. Premii za 

te prace nie otrzymują , a uposażenie  mają najniższe. 

 

 Pan Marek Chrościcki - stwierdził, że pracę zawsze można sobie 

zmienić. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - prosił radnego p. Chrościckiego , żeby w 

sprawie tej nie zabierał głosu. Stwierdził, że radny p. Marek Chrościcki zabiera 

głos, a sprawa  dotycząca sprawcy wypadku samochodem strażackim jest 

utajniona.  

  

 Pani  Władysława Mirosz -  podała, że mieszkańcy, którzy opłacają 

składki do Spółek Wodnych  wnioskują, o zorganizowanie  spotkania z 

przedstawicielem  tej instytucji. 
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 Pani Marianna Wocial - radna z miasta Kałuszyn zapytała, jak wygląda 

odpłatność za oddawane odpady komunalne mieszkańców bloku komunalnego 

przy ul. Zamojskiej i ul. Trzcianka. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  nawiązał do uszkodzonej barierki na moście  

przy wjeździe do Kałuszyna, o której w swojej wypowiedzi  wspomniał radny p. 

Waldemar Mroczek i stwierdził, że sprawa bezpieczeństwa  na drodze w tym 

miejscu powraca po raz kolejny. Uszkodzona barierka na moście  przy wjeździe 

do Kałuszyna  świadczy , o tym, że w miejscu tym jest bardzo niebezpiecznie. 

Uszkodzona barierka jest także wizytówką  wjazdu do Kaluszyna. Dlatego 

sprawą tą należy się jak najszybciej zająć i przebudować zagrażające życiu 

mieszkańców i przejezdnych przejście przez rzekę Witówkę na drodze krajowej 

nr 2. 

 

 Pani Maria Dmowska - sołtys wsi Wity prosiła, o naprawę lamp 

oświetlenia ulicznego w jej wsi, ponieważ  migają.  

 

 Pan Paweł Goźliński - sołtys wsi Kazimierzów podziękował za 

zaproszenie na obrady Rady.  Złożył życzenia Noworoczne   wszystkim  łącznie 

z tymi, którzy głosowali przeciw wprowadzeniu  do porządku dzisiejszych 

obrad punktu nadania nazwy ronda. Podał, że pod wnioskiem w sprawie nadania 

nazwy  rodna w Ryczołku im. "Żołnierzy Wyklętych" podpisało się wiele osób 

między innymi  Ks. Proboszcz naszej Parafii.  Wyraził nadzieję, że na 

następnych obradach Rady w sposób spokojny  wytłumaczy  propozycję nadania 

nazwy ronda w Ryczołku. Zapewnił, że nadanie nazwy ronda w Ryczołku im. 

Żołnierzy Wyklętych przysporzy chwały Kałuszynowi. Stwierdził, że mimo 

organizowanych różnych imprez miejscowych,   powinniśmy mieć imprezę 

ogólnokrajową, która może łączyć się właśnie z rondem w Ryczołku. Zapewnił, 

że jeśli będzie taka potrzeba , to  załatwi, że  na imprezę  przyjedzie telewizja 

Polsat. Podał, że można by np. zorganizować festiwal piosenki Żołnierzy 

Wyklęty. Poinformował ponadto, że w odległości ok. 300 mb. od ronda w 

Ryczołku  został zabity Lubicz ,  dowódca AK obwodu Kamień.  W miejscu 

tym aresztowany był Stanisław Bajszczak, kierownik szkoły, który organizował 

młodzież patriotyczną do walki o wolną Polskę. Dlatego nie  powinno być sporu 

w sprawie nadania nazwy ronda w Ryczołku im. Żołnierzy Wyklętych. Wyraził 

nadzieję, że na następnych obradach Rady sprawa ta zostanie załatwiona.  

Podkreślił, że chce dobrze dla Kaluszyna i gminy Kałuszyn.  Poinformował 

także, że nie zamierza kandydować na radnego w przyszłej kadencji. 

 

 Pan Burmistrz -  ustosunkowując się do głosów  w dyskusji podał, że  

drogi bez względu , kto jest ich zarządcą w newralgicznych miejscach należy 

posypywać i tak jest to robione. Zgromadzony jest piasek z solą. Zamontowany 
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został do samochodu asenizacyjnego ,zakupiony  w rb. pług do odśnieżania 

dróg. W sprawie uszkodzonej barierki przy moście na drodze A2 przy wjeździe 

do Kałuszyna Pan Burmistrz poinformował, że  skierowanych zostało wiele 

pism do GDDKiA w sprawie  wykonania przejścia dla pieszych  poprzez 

wykonanie dodatkowej kładki przez rzekę. Jednak GDDKiA nie przyjmuje tego 

wniosku.  W sprawie tej prowadzone były  również rozmowy z  Posłem RP.  

Zapewnił, że  w sprawy tej nie zaniechał i prowadzi ciągłe rozmowy.  Podał 

także, że na miesiąc  kwiecień  zaplanowane jest posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na temat organizacji ruchu w mieście 

Kałuszyn.  Wówczas rozpatrzone zostaną problemy  między innymi wjazdu   na  

ul. Warszawską z ulic od strony północnej Kałuszyna. 

W sprawie oświetlenia ulicznego we wsiach podał, że na zebraniach wiejskich ,  

w niektórych   wsiach mieszkańcy byli za wyłączaniem oświetlenia w godzinach 

nocnych, w niektórych z różnych przyczyn byli przeciwni. W związku z tym 

oświetlenie uliczne  w  godzinach nocnych nie jest wyłaczane.  Podał, że 

problem oświetlenia ulicznego jest ciągle otwarty.   

W sprawie planowanego zainstalowania kolejnego monitoringu i pracy  policji 

w Kałuszynie Pan Burmistrz  wyjaśnił, że policjanci zatrudnieni w Posterunku 

Policji w Kałuszynie nie są jego pracownikami, a chciałby żeby tak było. 

Wyraził jednak zadowolenie, że Posterunek Policji w Kałuszynie nie został 

zlikwidowany i pozostał. Podkreślił także, że należy o ten Posterunek dbać , 

żeby nadal pozostał, ponieważ  nawet stojący na parkingu samochód policyjny 

wpływa na  poczucie bezpieczeństwa. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że  przy pomocy policji  i monitoringu 

udało się ustalić sprawców wielu przestępstw .  Stwierdził także , że monitoring 

nad zalewem na Karczunku potrzebny będzie jeszcze bardziej niż w parku. W 

parku nie ma dewastacji dzięki monitoringu. Monitoring nad zalewem 

wykonany będzie za środki z funduszy unijnych.  Podkreślił, że nie jest 

zwolennikiem powszechnego instalowania monitoringu, lecz był zdania, że są  

takie miejsca, gdzie bezwzględnie monitoring powinien być zainstalowany. 

Poinformował także, że po rozmowach   z Zarządem Klubu Sportowego 

"Victoria"  i przekazaniu informacji, że grafity  i zniszczenia usuwane będą  ze 

środków przeznaczonych na Klub Sportowy "Victoria" napisy na murach 

zostały zamalowane przez sprawców.  Pan Burmistrz podkreślił, że Klub 

Sportowy "Victoria"  nie koniecznie musi  mieć wielkie osiągnięcia, lecz przede 

wszystkim  ma zagospodarować czas wolny dla dzieci i młodzieży. 

Podał także, że we wsi Wity migające lampy oświetlenia ulicznego zostaną 

naprawione. 

W sprawie odpłatności za odbiór odpadów  od mieszkańców bloku 

komunalnego przy ul. Zamojskiej i ul. Trzcianka  Pan Burmistrz podał, że 

mieszkańcy ci mają zawarte indywidualne umowy. 
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 Pani Zdzisława Wąsowska - Sołtys wsi Milew  zgłosiła, że droga 

powiatowa do Milewa  nie jest posypywana pisakiem podczas gołoledzi. Podała 

także, że  drogą tą przejeżdżał samochód z pługiem i piaskiem , lecz nie posypał 

drogi  nawet  na zakręcie , czy pod górkę.  

 

 Pan Burmistrz - przyznał, że  otrzymał telefonicznie informację w 

powyższej sprawie i  interweniował do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku 

Maz. Prosił, o telefoniczne zgłaszanie takich sytuacji na bieżąco w każdym 

czasie.  

 Następnie złożył Radnym, Sołtysom, Kierownikom Jednostek 

Organizacyjnych  i wszystkim obecnym na obradach Życzenia  Noworoczne . 

Podziękował również za współpracę w roku 2012.   

Ponadto zaprosił  do udziału w powitaniu Nowego 2013 roku, które odbędzie się  

w parku przy Pl. Kilińskiego. 

 

Ad.pkt 12. 

 Pani Przewodnicząca Rady - zamknęła XVIII obrady Rady Miejskiej  w 

Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 15 obrady zakończono. 

 Przewodnicząca Rady 

 

Ewa Wanda Standziak 
Protokółówała: 

D.Rosołowska  
 

 


