
Protokół Nr II/2014  

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie , odbytych w dniu 8 grudnia 2014 

roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12,10. 

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 Miejski i p. Maria 

Bugno - Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Styś Elżbieta - wz. Dyrektora Gimnazjum 

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

p. Renata Roguska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, p. 

Chybicka Grażyna - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. 

Dariusz Winnik - Dyrektor Zakładu Gospodarki i p. Agnieszka Gałązka - 

Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Chrościce, Falbogi, 

Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Milew, Mroczki, Piotrowina, 

Przytoka, Sinołęka,  Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, 

Zimnowoda i Żebrówka. 

Obradom Przewodniczył p. Pełka Janusz Kazimierz - Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kałuszynie.  

 

Ad.pkt 1. 

 Pan Przewodniczący Rady - powitał  zebranych, dokonał otwarcia obrad 

i na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach uczestniczy  15 radnych 

tj. 100%. W związku z tym obrady będą prawomocne. 

 

Ad.pkt 2. 

 Następnie 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 uchwal w sprawach: 

 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

 ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady 

miejskiej 

 zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 

 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. 

5. Przyjęcie protokołu nr I/2014 z poprzednich obrad Rady Miejskiej w 

    Kałuszynie. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 
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Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Przewodniczący Rady - poinformował, że w skład  Komisji 

Rewizyjnej wchodzi 5 radnych. Komisja powoływana jest w głosowaniu 

jawnym. Następnie zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji. 

 

Radni zgłosili następujące kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej: 

1. Śledziewska Marianna Jadwiga 

2. Stryczyńska Elżbieta 

3. Branicka Dorota 

4. Michalczyk Bogusław 

5. Dmowska Barbara 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Zgłoszeni  radni  wyrazili zgodę  na kandydowanie do składu Komisji 

Rewizyjnej. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr II/3/2014  w sprawie  

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwala przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - poinformował, że zgodnie ze statutem 

Gminy  w skład stałych komisji Rady wchodzi  najwięcej 6 radnych  i tak 

dotychczas było stosowane.  Z wyłączeniem  składu komisji Rewizyjnej  w 

komisjach pozostało 24 miejsca. Każdy radny może być najwyżej w dwóch 

komisjach Rady. Poinformował, że on jako przewodniczący Rady  deklaruje 

prace w jednej komisji. Podał także, że jako przewodniczący Rady nie mógłby 

wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.   

Następnie zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do  składu Komisji Budżetu i 

Finansów. 

Do składu w/w  Komisji zgłoszeni zostali następujący radni: 

1. Mirosz Władysława Zofia 

2. Wocial Marianna 

3.Śledziewska Henryka 

4. Broniarek Jarosław 
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5. Strupiechowski Sławomir 

6. Pełka Janusz Kazimierz 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

 Pan Przewodniczący Rady  zwrócił się o przegłosowanie zgłoszonego 

składu Komisji Budżetu i Finansów. 

 

W/w skład Komisji Budżetu i Finansów przyjęty został jednogłośnie w 

obecności 15 radnych.  

 

 Pan Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do  

składu Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

 

Do składu w/w komisji zgłoszeni zostali następujący radni: 

1. Stryczyńska Elżbieta 

2. Mirosz Władysława Zofia 

3. Wocial Marianna 

4. Branicka Dorota 

5. Dmowska Barbara 

6. Śledziewska Henryka 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Powyższy skład Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do  

składu Komisji Rolnictwa i Gospodarki. 

 

Do składu w/w komisji zgłoszeni zostali następujący radni: 

1. Michalczyk Bogusław 

2. Jacak Stanisław 

3. Mroczek Waldemar Janusz 

4. Wąsowski Leszek Robert 

5. Śledziewska Marianna Jadwiga 

6. Gójska Elżbieta Stanisława 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Powyższy skład Komisji Rolnictwa i Gospodarki przyjęty został jednogłośnie w 

obecności 15 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - zwrócił się  o zgłaszanie kandydatów do 

składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
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Do składu w/w komisji zgłoszeni zostali następujący radni: 

1. Jacak Stanisław 

2. Strupiechowski Sławomir 

3. Gójska Elżbieta Stanisława 

4. Broniarek Jarosław 

5. Wąsowski Leszek Robert 

6. Mroczek Waldemar Janusz 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Powyższy skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przyjęty 

został  jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - zarządził 15 min. przerwę. Zaproponował, 

aby w czasie przerwy  komisje odbyły pierwsze posiedzenia celem wyboru 

przewodniczących komisji. 

 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr II/4/2014 w sprawie  

ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w 

Kałuszynie  - treść uchwały w załączeniu.  

 

Następnie Pan Przewodniczący  odczytał uchwałę Nr II/5/2014 w sprawie 

zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - pogratulował radnym powołania ich w skład  

poszczególnych komisji oraz  nowo wybranym przewodniczącym komisji. 

Następnie zwrócił się do przewodniczących komisji, aby  po zakończeniu obrad  

ustalili  terminy posiedzeń komisji  , celem zaopiniowania projektu budżetu, 

ponieważ  proponuje się aby budżet uchwalony był na sesji jeszcze w rb. 30 

grudnia.  W związku z tym materiały na sesję  należy wysłać  na 14 dni przed 

obradami.  Ponownie pogratulował  radnym wyboru w skład komisji oraz nowo 

wybranym przewodniczącym komisji i prosił, o ustalenie terminów komisji  w 

taki  sposób, żeby  była możliwość wysłania materiałów na sesję w ustawowym 

terminie.  

 

 Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że ostatnia regulacja płacy 

Pana Burmistrza była w roku 2010 roku. Obecnie proponuje podwyżkę  o 10%  

dodatku specjalnego. 

Następnie przedstawił poszczególne składniki wynagrodzenia burmistrza tj.  
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 wynagrodzenie zasadnicze   - 5.800 zł , pozostaje bez zmiany 

 dodatek funkcyjny    - 1.680 zł , pozostaje bez zmian 

 dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego  tj. 2.244 zł, obecnie  proponuje się podwyżkę o 10% tego 

dodatku . Po podwyżce  dodatek ten wynosiłby  2.992 zł. 

 dodatek za wysługę lat  w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego 

Dotychczasowe łączne wynagrodzenie burmistrza wynosiło 10.884 zł brutto. 

Po proponowanej podwyżce wynagrodzenie wynosić będzie 11.632 zł brutto. 

 

 Pan Strupiechowski Sławomir -  radny z miasta Kałuszyna zapytał, co 

to jest dodatek specjalny. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła , że dodatek specjalny jest stałym 

składnikiem wynagrodzenia burmistrza wynikającym z obowiązujących 

przepisów o płacach pracowników samorządowych. Wysokość tego dodatku  

określa Rozporządzenie   i kształtuje się  w wysokości  od 20 do 40%. 

Następnie omówiła obowiązującą  tabelę wynagrodzeń wójtów burmistrzów. 

 

 Pani Gójska Elżbieta - radna z miasta Kałuszyn stwierdziła, że 

propozycja podwyżki płacy dla Pana Burmistrza  nie jest znacząca. Oceniając 

pracę i zaangażowanie Pana Burmistrza,  podwyżka płacy należy się, lecz 

oceniając sytuację finansową gminy i wysokość zadłużenia,  proponowała 

utrzymanie  wynagrodzenia  w dotychczasowej wysokości. Natomiast w dalszej 

perspektywie  , jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa gminy, udzielić podwyżki 

w znaczącej kwocie. Stwierdziła ponadto, iż sytuacja finansowa gminy nie jest 

najlepsza. W związku z tym należy oszczędzać. Ponownie  proponowała, aby 

wynagrodzenie burmistrza  pozostawić na dotychczasowym poziomie. 

Zaznaczyła , iż nie ma zastrzeżeń co do pracy Pana Burmistrza, lecz patrząc z 

perspektywy finansowej gminy proponowała  pozostawienie wynagrodzenia  w 

dotychczasowej wysokości. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - poinformował, że pozostali pracownicy  

samorządowi otrzymują podwyżki  corocznie w wysokości inflacji. Natomiast 

Pan Burmistrz przez okres minionych 4 lat  nie otrzymywał podwyżki płacy. 

Obecnie proponowana podwyżka płacy dla Pana Burmistrza  będzie niższa niż  

łączna podwyżka płac pracowników przez okres 4 lat, ponieważ obecnie 

proponowana podwyżka dotyczy podwyżki tylko jednego ze składników 

wynagrodzenia. 

 

 Pani Gójska Elżbieta - zapytała, czy waloryzacja płac pracowników  w 

wysokości inflacji wynikała z  przepisów prawnych jak np. pracowników 

oświaty, czy były to podwyżki uznaniowe. 
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 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła, że limity wynagrodzeń pracowników  

samorządowych  określone są Rozporządzeniem , tak jak przy  

wynagrodzeniach wójtów i burmistrzów. Udzielane podwyżki  pracownikom są 

uznaniowe w ramach zaszeregowania poszczególnych pracowników i 

posiadanych środków.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - zwrócił się do Pani Skarbnik , o 

przedstawienie wysokości   wynagrodzenia netto burmistrza uwzględniając 

proponowaną podwyżkę tj. o 10 % dodatku  specjalnego. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że  przyjmując proponowana podwyżkę płacy 

Pana Burmistrz wynagrodzenie  wynosić będzie  8.176 zł netto i będzie wyższe  

o 564 zł w stosunku do wynagrodzenia dotychczasowego. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę nr II/6/2014 w sprawie  

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania. 

Uchwala została przyjęta 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

Ad.pkt 5. 

 Protokół  Nr I/2014 z poprzednich obrad  wyłożony został do wglądu. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie w obecności 15 radnych 

przyjęli protokół.  

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Gójska Elżbieta - zapytała, czy w czasie  przerwy świątecznej , 

zapewniona będzie w szkole opieka nad dziećmi , których rodzice nie mają 

możliwości zabezpieczenia im opieki w tym okresie. 

 

 Pan Pachnik Marek - dyrektor Szkoły Podstawowej  w Kałuszynie    

podał, iż od  trzech lat obowiązuje  rozporządzenie, które  ustala, że  zajęcia  w 

roku szkolnym kończą się  w ostatni piątek miesiąca czerwca i trwają  dłużej niż 

poprzednio  o tydzień.  Według obecnie obowiązującego rozporządzenia 

dyrektor szkoły posiada pulę 6 dni, które może ustanowić dniami wolnymi w 

trakcie roku szkolnego.  Następnie poinformował, że w dniu 2 i 5 stycznia  2015 

r.  w Szkole Podstawowej w Kałuszynie  będą prowadzone zajęcia szkolne.  

 

 Pan Burmistrz - podziękował za podjęcie uchwały w sprawie jego 

wynagrodzenia.  Zaproponował, aby komisje  odbyły posiedzenia jeszcze w 

bieżącym tygodniu , celem zaopiniowanie projektu budżetu gminy na  2015 rok. 
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Następnie podał, że w porządku dzisiejszych obrad nie było punktu  

dotyczącego informacji  burmistrza w okresie międzysesyjnym  tj. w okresie 

minionego tygodnia, lecz mimo to  poinformował o działalności w w/w okresie 

podając, że  w miniony wtorek podpisana została umowa w sprawie II etapu  

finansowania wymiany azbestu.  

Dokonano przeglądu gwarancyjnego  obiektów, których  kończy się termin 

gwarancyjny między innymi dokonano przeglądu  parku. Spisano  kilka 

punktów  usterek, których  termin usunięcia ustalono do końca kwietnia 2015 r. 

Ponadto poinformował, że  są już wnioski z prac archeologicznych na 

targowisku.  Wnioski te nie określają jednoznacznie, z którego okresu pochodzą 

wykopane szczątki.  W 70%  jest wskazanie na to, że są to szczątki żołnierzy 

napoleońskich. Badania nie wykluczają także, że część wykopanych szczątek  

pochodzi z powstania  listopadowego. 

Pan Burmistrz stwierdził, iż odpowiedzialność, o dalszym losie wykopanych 

szczątek  ciąży na nim.  Zachęcał radnych do indywidualnego zapoznania się  z 

treścią całego protokołu z prac archeologicznych na targowisku. Poinformował , 

iż będzie wnioskował o powołanie Rady Naukowej  składającej się z  

przedstawicieli różnych instytucji, której przedstawi  materiały   z badań 

archeologicznych , celem  ustalenia  jak należy  zakwalifikować wykopane 

szczątki. Podał także, że  prowadzone będą jeszcze badania  dokumentów, celem  

ustalenia, czy  mogły być to szczątki  powstańców listopadowych.  Prowadzone 

będą  również badania, celem ustalenia grupy etnicznej szczątków. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował , że  cały czas grupa osób zgłasza 

interwencje do różnych instytucji  w sprawie wykonania badań 

archeologicznych pod budynkiem na targowicy. Wykonywanie badań pod 

budynkiem  byłoby możliwe, po dokonaniu rozbiórki budynku. 

Następnie podał, że na stronie internetowej "Narodowy Kałuszyn" umieszczane 

są nieprawdziwe informacje dotyczące  podejmowanych  przez niego działań   

związanych z  przebudową targowicy. Podkreślił, iż obecnie dla niego 

najważniejsza sprawą jest uporządkowanie sprawy  szczątków. Podał, że 

dotychczas  nie otrzymaliśmy  szczątków z pierwszego etapu wykopów, które 

znajdują się w Muzeum Nadbużańskim. Mimo  wielokrotnego występowania  o 

zwrot szczątków, Dyrektor tego Muzeum odmawia  ich wydania.  

 

 Pani Gójska Elżbieta - stwierdziła, że  jeśli są to szczątki  żołnierzy  

napoleońskich, to zapewne powiadomiona zostanie Ambasada Francuska i być 

może, że  Ambasada  zajmie się tymi szczątkami. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, iż trudno powiedzieć  jakie byłoby 

stanowisko  Ambasady Francuskiej, ponieważ  nie ma konkretnych stwierdzeń 

archeologa  czyje są to szczątki . Archeolog używa określeń  "prawdopodobnie", 

"być może", "wydaje się". Żeby rozpocząć procedurę  i powiadamiać Ambasadę 

Francuską należałoby mieć 100% stwierdzenie, że są to szczątki żołnierzy 
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napoleońskich.  Pan Burmistrz ponownie podkreślił, że  zaproponuje powołanie 

Rady Naukowej,  która zajęłaby stanowisko w sprawie szczątek, żeby uniknąć  

nieświadomych pomyłek. Poinformował ponadto, iż podejmie działania, żeby  

zabytki wydobyte podczas wykopów na targowicy , jeśli będzie to możliwe, 

przekazać do Izby Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie.  

 

 Pani Gójska Elżbieta - podała, że powiadomienie Ambasady Francuskiej 

o  wykopanych  szczątkach prawdopodobnie  żołnierzy Napoleońskich być  

może  spowodowałoby,  że Ambasada Francuska partycypowałaby w kosztach  

wykonania bardziej szczegółowych badań szczątek. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że Wydział Spraw Społecznych Urzędu 

Wojewódzkiego  , który zajmuje się cmentarzami i mogiłami  podejmie ze swej  

strony działania i wykorzysta wszystkie możliwości.  Dlatego będzie  

wnioskował, aby w skład Rady Naukowej, której zaproponuje powołanie , 

wchodził przedstawiciel Wojewody i IPN. 

Następnie Pan Burmistrz  zaprosił obecnych na obradach na spotkanie 

opłatkowe, które odbędzie się w dniu 17 grudnia br. o godz. 12,oo w Bibliotece 

Publicznej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt  

 Pan Przewodniczący Rady - wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął II obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 2014-2018.  

 

Na tym o godzinie 13,20 obrady zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 

 

 

. 

 

  

  

  

 

 


