
 

 

Protokół Nr  XXXIII/2014 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu  4 listopada 2014 

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 udział wziął p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka Sęktas - 

z-ca Burmistrza, p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski i p. Arkadiusz Czyżewski  - 

Sekretarz  Miejski i p. Anna Mzyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Prawnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 

Wodnej. 

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

Podstawowej w Kałuszynie, p. Renata Roguska - dyrektor Przedszkola 

Publicznego w Kałuszynie, p. Marian Pełka - dyrektor Domu Kultury w 

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

Kałuszynie, p. Agnieszka Gałązka - Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie i p. 

Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. 

Obradom przewodniczyła p. Ewa Wanda Standziak -  Przewodnicząca Rady. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pani Przewodnicząca Rady - powitała zebranych, dokonała otwarcia 

obrad i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 

 

Ad.pkt 2. 

 Następnie Pani Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek 

obrad z uwzględnieniem  zrealizowanego już 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 stawek podatków i opłat lokalnych  na rok 2015 i podjęcie 

    uchwał: 

 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia 

zwolnień w tym podatku 

 W sprawie określenia wysokości stawek podatku   od środków 

transportowych 

 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego za 2015 rok



 

 

2 

 W sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego oraz  deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, 

leśny 

 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 

 W sprawie zmian w budżecie  gminy na 2014 rok 

 W sprawie wyrażenia zgody na objecie obszarem Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 

nieruchomości zlokalizowanej  w obrębie ewidencyjnym Kałuszyn  gmina 

Kałuszyn 

 W sprawie  zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję  Rewizyjną 

Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

6. Podsumowanie kadencji  2010 - 2014 . 

7. Przyjęcie  protokołu nr XXXII/2014 z poprzednich obrad Rady Miejskiej w  

    Kałuszynie. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

 Pani Anna Mzyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego 

WFOŚiGW poinformowała, że  w obradach Rady Miejskiej uczestniczy  z 

upoważnienia i w imieniu Prezesa  oraz  Rady Nadzorczej  WFOŚiGW w 

Warszawie. Podała, że w roku 2014 WFOŚiGW ogłosił po raz pierwszy konkurs  

dla  beneficjentów, którzy  w  minionym roku  najlepiej współpracowali z 

WFOŚiGW. Gala konkursu odbyła się  23 września br. Ze względu na 

obowiązki służbowe na uroczystości tej nie był obecny przedstawiciel Gminy 

Kałuszyn.  Dlatego ona uczestniczy w  dzisiejszych obradach Rady Miejskiej w 

Kałuszynie. Następnie na  ręce Pana Burmistrza wręczyła wyróżnienie  , które 

Gmina Kałuszyn otrzymała w konkursie Eko Pozytyw Mazowsza. Gmina 

Kałuszyn wyróżniona została w dwóch  z dziewięciu, kategoriach  

konkursowych tj. w kategorii w ramach gospodarki wodnej za realizację 

inwestycji  budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego i  w kategorii  edukacja 

ekologiczna za  działania w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców oraz za  realizację programu w zakresie segregacji odpadów.  

Gmina Kałuszyn w roku 2013 jest wśród najlepszych beneficjentów WFOŚiGW 

w Warszawie. Z pośród 57 nominowanych gmin , tylko 21 otrzymało 

wyróżnienia. 

Następnie Pani Dyrektor życzyła Panu Burmistrzowi i  wszystkim radnym  

kolejnych dobrych inwestycji , które służyć będą całemu społeczeństwu  i 

wpłyną  na poprawę jakości życia. 
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 Pani Elżbieta  Gójska - radna z miasta Kałuszyn zapytała, czy w  ślad za 

dyplomem  możemy oczekiwać dodatkowych  środków finansowych dla naszej 

gminy.  

 

 Pani Anna Mzyk - podała, że WFOŚiGW od wielu lat wspiera  

inwestycje w  gminie Kałuszyn w różnych dziedzinach. Zapewniła, iż Gmina 

Kałuszyn zawsze może liczyć na środki z WFOŚiGW w formie pożyczek i 

dotacji. Podkreśliła, że pozyskanie środków zależy od  przygotowania wniosku. 

Natomiast WFOŚiGW  oferuje pomoc  merytoryczną oraz właściwą obsługę 

wniosku. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, iż otrzymany dyplom jest zasługą wszystkich 

radnych i sołtysów oraz wszystkich osób, które brały udział w realizacji  

inwestycji w naszej gminie. Stwierdził, że tak jak wielokrotnie informował na 

sesjach Rady Miejskiej, współpraca  z WFOŚiGW układa się bardzo dobrze. 

Następnie w imieniu własnym, radnych i sołtysów ,na ręce Pani Dyrektor Anny 

Mzyk, złożył podziękowanie Zarządowi WFÓŚiGW za  udzielaną pomoc w 

realizacji inwestycji w naszej gminie. 

 

 Pani Anna Mzyk -podkreśliła, że  WFÓŚiGW posiada środki, natomiast 

gospodarowanie tymi środkami należy do Rady, Sołtysów i Burmistrza, 

ponieważ  organa te  podejmują decyzje  o realizacji inwestycji.  

Ponadto życzyła dalszych dobrych inwestycji, które służyć będą mieszkańcom 

gminy i zaprosiła do dalszej współpracy z WFOŚiGW. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Marian Soszyński - Burmistrz Kałuszyna przedstawił informację z 

działalności w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - 

treść  informacji w załączeniu. 

 

 Pan Janusz Dmowski - radny z miasta Kałuszyna  zapytał, czy  jest coś 

wiadome w sprawie budowy drogi za cmentarzem w Kałuszynie. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że od czasu złożenia przez Gminę odwołania do 

Wojewody Mazowieckiego, nic się nie  zmieniło. Z informacji jakie posiada, w 

sprawie tej ,trwają  uzgodnienia Wojewody z Gminą Żydowską. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan  Burmistrz - podał, że  na posiedzeniach komisji Rady  jednogłośnie  

przyjęto  propozycję pozostawienia  na rok 2015  stawek podatków  na poziomie 

roku 2014.  Powyższa propozycja  wynika z tego, że podatki w naszej gminie od 

wielu lat podwyższane były o wskaźnik inflacji.  Wielkość wpływów   z tych 
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podatków  w stosunku do kosztów realizowanych inwestycji oraz w stosunku do 

dochodów  budżetu gminy jest  znacząca. Podwyższenie  stawek podatków na 

rok 2015  o wskaźnik inflacji ,nie będzie miało większego wpływu na  budżet 

gminy. Natomiast mogło by mieć wpływ  na budżety domowe.  Wskaźnik 

inflacji podany przez GUS wynosi 0,04%. W związku z tym, że wskaźnik 

inflacji jest niski , a podwyższone stawki podatków o ten wskaźnik  nie 

wpłynęłyby znacznie  na    dochody gminy ,stawki podatków na rok 2015 

proponuje się  na poziomie roku 2014.  W podatku od nieruchomości proponuje 

się  wprowadzenie dodatkowego , w stosunku do roku 2014 ,  zwolnienia z opłat 

tego  podatku SP ZOZ w Kałuszynie. Poza tym stawki podatków od 

nieruchomości  , stawki podatku rolnego oraz podatek od środków 

transportowych , pozostają  na poziomie roku 2014.  

Podatek leśny przyjmowany jest w wysokości ceny m3 drewna   podawanej 

przez GUS i na rok 2015 podatek ten wzrośnie o  4 zł z ha. 

Projekt uchwały  dotyczącej wzoru informacji  podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny  

zakłada jedną wspólna informacje i deklarację na w/w podatki. Proponowane 

formularze  są zgodne  z wzorami  Ministerstwa Finansów bez  wnoszenia 

zmian  i muszą  być uchwalone przez Radę.  Dotychczas  formularzy  na w/w 

podatki było  trzy. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr  XXXIII/261/2014  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia 

poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym 

podatku - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwałą  została przyjęta jednogłośnie  w obecności 15 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXXIII/262/2014 

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXXIII/263/2014 w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

przyjmowanej jako podstawy  obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na 

obszarze Gminy Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXXIII/264/2014 w 

sprawie  określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, 
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leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała  została przyjęta jednogłośnie w  obecności 15 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała łączne omówienie 

projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian  

w budżecie gminy na 2014 rok. 

 

 Pani Maria Bugno - Skarbnik Miejski  przedstawiła następujące  

proponowane zmiany w WPF obejmującej okres 2014-2019 rok . Podała, że 

WPF jest aktualizowana w zakresie  wysokości planu dochodów,  planu 

wydatków ,  przychodów i rozchodów oraz kwoty  długu  w stosunku do roku 

budżetowego , w którym wprowadzane są zmiany. Kolejne lata po roku 2014  

pozostają  w WPF pozostają bez zmian. 

Proponowane zmiany w WPF  w 2014 r.  dotyczą  zdjęcia  zadania 

inwestycyjnego  z wykazu inwestycji planowanych na 2014 rok tj. przebudowy 

drogi "Rajtasy" w Olszewicach. Na zadanie to planowana była kwota 175 tys. zł. 

Obecnie  z powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć 75 tys. zł na  nową 

inwestycję pn.  przebudowa chodnika Olszewice - ul. Robotnicza w Kałuszynie . 

Pozostałą kwotę w wysokości 100 tys. zł  proponuje się przeznaczyć  na dotację  

dla Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Kałuszynie z powodu zwiększonych 

wydatków  związanych z realizacją projektów unijnych , za które środki unijne  

prawdopodobnie nie wpłyną w roku bieżącym. Dla Domu Kultury proponuje się 

zwiększenie dotacji o kwotę 70 tys. zł i dla Biblioteki kwotę 30 tys. zł.  

Ponadto na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie 

proponuje się  przesunięcie  planu wydatków  w obrębie  wydatków bieżących z 

przeznaczeniem na zwiększenie  o kwotę 5.700 zł  wynagrodzeń osobowych 

pracowników. Proponowana zmiana wynika  z tego, że OPS  nie otrzymał z 

Wydziału Finansowego  należnych środków  na  wynagrodzenie pracownika 

socjalnego pracującego w terenie oraz na zabezpieczenie  środków na 

planowane zatrudnienie  asystenta rodziny, który dotychczas był zatrudniony i 

wynagradzany w ramach realizowanego projektu, ze środków unijnych. Łączna 

kwota na w/w wynagrodzenia i pochodne  to 7 tys. zł . 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała,  dlaczego Wydział Finansowy nie 

przyznał należnych  Ośrodkowi Pomocy Społecznej środków.  

 

 Pani Skarbnik - podała, że prawdopodobnie z powodu braku środków 

Wydział Finansowy nie przyznał środków OPS.  

Poinformowała,  że nie zawsze jest tak, że na zadania zlecone gminie  

Wojewoda przekazuje środki. Wyraziła nadzieję, że w roku 2015 środki na w/w 

zadania  gmina otrzyma. 
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 Pan Piotr Gójski - radny z miasta Kałuszyn zapytał, jak  przedstawia się 

realizacja planowanych dochodów  majątkowych, które planowane były w 

kwocie 3.800 tys. zł. 

 

 Pani Skarbnik -  podała, że  dochody majątkowe planowane były w 

wysokości  3.814.724,71 zł . Na dzień 30 września br.  dochody majątkowe 

wykonane zostały w kwocie 1.353.864,28 zł tj.  ok. 36% planowanych 

dochodów majątkowych. Obecnie nie proponuje się  urealnienie planowanych 

dochodów, ponieważ jeszcze w rb.  ogłaszane będą przetargi na sprzedaż  

działek budowlanych nad zalewem i na terenie Starego Rynku. Po 30 września 

sprzedane zostały trzy działki budowlane. 

 

 Pan Piotr Gójski - stwierdził, iż nie jest realizowane zalecenie RIO w 

zakresie urealnienia planowanych dochodów majątkowych. 

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że   niepełna realizacja planowanych 

dochodów majątkowych występuje nie po raz pierwszy. Sytuacja taka 

najprawdopodobniej będzie skutkowała tym, że gmina  wejdzie w 2015 rok ze 

zobowiązaniami bieżącymi. Taka sytuacja wystąpiła już w roku 2013. W 

przyszłości należy  doprowadzić do tego, żeby w rok następny gmina nie 

wchodziła ze zobowiązaniami - stwierdziła Pani Skarbnik.  

Stwierdziła także, że  gdyby  należności spływały do budżetu gminy  w 

określonych terminach, to gmina nie posiadałaby zobowiązań na rok następny. 

Poinformowała, że na dzień 30 września br.  należności wobec gminy wynosiły 

ok. 950 tys. zł.  Ponadto Pani Skarbnik zapewniła, że windykacja zaległości jest 

prowadzona, lecz nie zawsze  przynosi pozytywny skutek. 

 

 Pan Janusz Dmowski - radny z miasta Kałuszyn zapytała, w  jakiej 

wysokości  wejdzie gmina ze zobowiązaniami na rok 2015.  Jakie gmina 

posiada zobowiązania i ile wynosi zadłużenie gminy oraz w jakiej wysokości 

wykorzystany jest kredyt, który gmina  zobowiązana jest spłacić do końca br. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że na dzień 30 września br. zadłużenie gminy z 

tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek  długoterminowych wynosi  

7.961.345,57 zł.  Kredyt krótkoterminowy , który w trakcie roku jest wliczany 

do długu.   Na dzień  dzisiejszy wykorzystany jest w kwocie ok. 1.200 tys. zł. , 

lecz kwota ta jest zmienna w zależności od wpływu środków np. dotacji, czy 

subwencji. Wówczas kwota ta ulega zmniejszeniu. 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że  zobowiązania , z którymi  gmina 

weszła w rok 2014  to kwota  ok. 1.280 tys. zł.  Jaka będzie to kwota  w roku 

bieżącym obecnie trudno powiedzieć, ponieważ środki z różnych źródeł 

wpływają do końca roku. 
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 Pan Piotr Gójski - podał, że  na dzień dzisiejszy  planowany dochód 

gminy to kwota  19 ml, zrealizowany dochód majątkowy to kwota 1.300 tys. i 

pomniejszony o 2.500 tys. , to obecnie planowany dochód gminy to kwota  ok. 

16.800 tys. zł.  Przy zadłużeniu 8.200 tys.  ta wskaźnik zadłużenia gminy na 

dzień dzisiejszy wynosi ok. 50%. 

  

 Pani Skarbnik - zapewniła, że  na bieżąco analizuje  sytuację finansową 

gminy. Stwierdziła, iż mimo tego, że mogą być niezrealizowane  niektóre 

planowane dochody  za  okres trzech kwartałów rb.  zadłużenie gminy nie 

przekroczy wskaźnika 60%. Podkreśliła , że  obecne zadłużenie gminy nie 

wpływa na możliwość uchwalenia budżetu. Podała, iż ważnym wskaźnikiem 

jest możliwość spłaty  zaciągniętych zobowiązań i nasza gmina posiada taką 

zdolność. Zapewniła, że gmina jest wypłacalna i posiada pełną zdolność 

realizacji budżetu. 

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał,  jaka jest konkretna suma zadłużenia gminy 

za okres III kwartałów br. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że zadłużenie  gminy za okres III kwartałów br.  

to kwota 7.961.345,97 zł i w stosunku do planowanych dochodów  stanowi 

41,73%.  Spłacono kwotę 1.024.435,31 zł  i w stosunku do dochodów 

planowanych stanowi  5,37%. Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia  wynosi 

8,46% , przy dopuszczalnym 20,10%. 

 

 Pan Janusz Dmowski - zapytał, czy dokonano zapłaty za  przebudowę 

targowicy ,przebudowę  ul. Reja , ul. Nowej  i ul. Wiśniowej.  

 

 Pani Skarbnik - poinformowała , że pierwszy etap przebudowy rynku 

został rozliczony. Środki z PROW  otrzymaliśmy w wysokości 352 tys. zł.  

Całość  inwestycji łącznie z pracami archeologicznymi, przechowywaniem 

szczątków i przywrócenie  terenu po wykopach ,  to kwota około 1.200 tys. zł. 

Do zapłacenia za prace dodatkowe pozostało ok. 100 tys. zł.  Za przebudowe 

ulicy Wiśniowej , ulicy Nowej i Reja  należności zostały zapłacone. Obecnie 

wykonywane prace na ul. Akacjowej wykonywane są na koszt Zakładu 

Energetycznego. Po zakończeniu tych prac wykonana zostanie przebudowa 

ulicy Akacjowej. Chodnik w ul. Mostowej, w ulicy Zawoda i w Olszewicach do 

ulicy Robotniczej realizowane będą w najbliższym czasie. Na zadanie , które są 

w trakcie realizacji  nie złożone zostały faktury i w związku z tym nie 

dokonywano zapłaty. 

 

 Pan Janusz Dmowski - podał ,iż pytał, o kwotę  niezapłaconych  

rachunków  za wykonane inwestycje. 
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 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że za wszystkie  wystawione faktury za 

wykonane roboty ,   dokonano płatności. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXXIII/265/2014 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, przeciw 3 osoby. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami przy 3 głosach przeciw. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXXIII/266/2014 w 

sprawie  zmian w budżecie  gminy na 2014 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały  głosowało 12 osób, przeciw 3 osoby. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami, przy 3 głosach przeciw. 

 

 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w 

obrębie ewidencyjnym Kałuszyn gmina Kałuszyn podał, że  proponowana 

uchwała  zmierza do tego, żeby na  terenach gminnych , które  na dzień 

dzisiejszy są największymi terenami  gminnymi, stworzyć warunki do  

zabudowy inwestycyjnej. Jednym z takich sposobów jest   na mocy uchwały 

Rady Ministrów,  możliwość tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. Do  

utworzenia takiej strefy wymagana jest zgoda Rady Gminy, opinia Marszałka 

Województwa  , opinia i wniosek Ministra  odpowiedzialnego za sprawy 

gospodarki . Następnie na podstawie powyższych dokumentów Rada Ministrów 

podejmuje decyzję.  Proponowany teren do utworzenia  strefy ekonomicznej, to 

teren pierwotnie przeznaczony pod wysypisko śmieci. Obecnie w planie 

zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod usługi i 

przemysł. Pan Burmistrz zaznaczył, iż nie zapewnia, że powyższa strefa 

powstanie. Zapewnił także, że  bez względu na efekt podjętej uchwały , gmina 

nie poniesie żadnych kosztów.  Ponadto wyjaśnił, że  propozycja wyrażenia 

zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

wynika z tego, że  Strefa ta obejmuje  województwo mazowieckie.   

 

 Pan Piotr Gójski - zapytał, dlaczego nie jest proponowany teren  w 

całości do ul. Warszawskiej. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że  obecnie proponowany jest tylko teren 

gminny. Natomiast  tereny przyległe do ul. Warszawskiej są terenami 

prywatnymi.  Tereny prywatne mogą być włączone do  w/w strefy, lecz na 

innych zasadach. Jeśli  zostanie utworzona strefa ekonomiczna na terenach 
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gminnych, wówczas można będzie rozważać możliwość jej powiększenia o 

tereny prywatne.  Obecnie proponowany jest teren tylko gminny. Teren ten 

posiada dojazd do drogi krajowej A2. 

 Pani Maria Dmowska - S0łys wsi Wity zapytała, gdzie położony jest 

teren proponowany na specjalna strefę ekonomiczną.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że proponowany teren znajduje się po lewej 

stronie w odległości ok. 200 mb. od drogi A2 w kierunku Siedlec, przyległy do 

lasu.  

 

 Pan Piotr Gójski - poinformował, że będzie głosował za podjęciem 

proponowanej uchwały, lecz był zdania, iż Pan Burmistrz  jest świadomy tego, 

że proponowana strefa nie zostanie utworzona ze względu na kształt działki. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, iż nie należy podchodzić do  wszelkich 

propozycji pesymistycznie. Stwierdził, że jeśli  podchodziłby do wszystkich 

spraw tak, że są niemożliwe , to wiele zadań  nie zostałoby zrealizowanych. Pan 

Burmistrz zaznaczył, że nie obiecuje, że strefa zostanie utworzona, lecz należy 

podejmować próby jej utworzenia. 

Przypomniał, iż wiele terenów w naszej gminie, które nie były terenami 

atrakcyjnymi, poprzez doprowadzenie mediów i zmianę przeznaczenia w planie 

zagospodarowania przestrzennego , stały się terenami atrakcyjnymi. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXXIII/267/2014 w 

sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w 

obrębie ewidencyjnym Kałuszyn gmina Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady przekazała przewodniczenie obradom radnej 

p. Władysławie Mirosz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. 

 

 Pani Wiceprzewodnicząca Rady - poinformowała, że kolejnym punktem 

obrad jest  podjecie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez 

Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kałuszynie na wniosek radnego p. 

Janusza Dmowskiego. 

Następnie zwróciła się do p. Arkadiusza Czyżwskiego - sekretarza  o 

przedstawienie   materiałów  załączonych do projektu w/w  uchwały, które 

przesłane zostały radnym wraz z zawiadomieniem o terminie dzisiejszych obrad. 

 

 Pan Arkadiusz Czyżewski - przypomniał, że    w porządku poprzednich 

obrad Rady Miejskiej na wniosek radnego p. Janusza Dmowskiego  ujęty był 
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punkt - podjecie uchwały  w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez 

Komisje Rewizyjną . W/w wnioskował  przeprowadzenie kontroli w zakresie  

zgodności i celowości i sposobu wydatkowania środków z budżetu gminy dla 

OSP Groszki oraz remontu drogi Nowe Groszki-Ryczyca. Na ostatnich 

obradach Rada  większością głosów nie pojęła proponowanej uchwały. 

Wówczas radny p. Janusz Dmowski  zwrócił uwagę na to, że  radni nie 

otrzymali wszystkich załączników do proponowanej uchwały. Po tych obradach 

radny  p. Janusz Dmowski przesłał   wszystkie załączniki i na dzisiejsze obrady 

radni otrzymali projekt uchwały z kompletem załączników przekazanych przez 

wnioskodawcę.  

 

 Pan Janusz Dmowski - poinformował, że drogą e-mailową 

powiadomieni zostali obsługa Rady,  Burmistrz,  Z-ca Burmistrza oraz  

Sekretarz. Na poprzednie obrady  radni nie otrzymali kompletu załączników. 

Mimo iż z treści e-maila wynikała ilość załączników. W związku z tym  winę za 

nie dostarczenie kompletu załączników  jego zdaniem ponosi  pracownik 

obsługi rady, ponieważ powinien dopilnować tego, żeby załączniki były nie 

kompletne. Natomiast  on jako nadawca  nie został powiadomiony, że załączniki  

wpłynęły nie kompletne.  

Następnie zapytał Panią Wiceprzewodnicząca Rady, czy p. Marian 

Krzyżanowski zaproszony był na dzisiejsze obrady jako osoba  zainteresowana  

powyższą sprawą.  

 

 Pani Wiceprzewodnicząca Rady - wyjaśniła, że sesję zwoływała Pani 

Przewodnicząca Rady. Ponadto stwierdziła, że jej zdaniem nie było potrzeby na 

dzisiejsze obrady zapraszać p. Mariana Krzyżanowskiego. 

Poinformowała także , że w/w nie był zapraszany na dzisiejsze obrady. 

 

 Pan Janusz Dmowski - przypomniał, iż zgodnie z jego prośbą  

przekazaną drogą e-mailową Pani Przewodnicząca Rady miała nie prowadzić tej 

sprawy, a p. Wiceprzewodnicząca miała być  poinformowana w tej sprawie. 

Poinformował, że powyższe pismo przesłał w dniu 1 października br. i 

dotychczas Pani Wiceprzewodnicząca Rady nie została poinformowana o tym, 

że na dzisiejsze obrady powinna zaprosić p. Mariana Krzyżanowskiego. 

 

 Pani Wiceprzewodnicząca Rady - wyjaśniła, że p.Marian Krzyżanowski 

nie składał wniosku o zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Komisję 

Rewizyjną. Wniosek złożył  radny p. Janusz Dmowski. 

 

 Pan Sekretarz - przyznał, że  do urzędu wpłynął  e-mail w dniu 

1października br, którego  wnioskodawcą jest radny p. Janusz Dmowski. 

Wyjaśnił , że  obrady Rady są  jawne, a zawiadomienie o terminie  obrad 

umieszczane jest w BIP-ie. W związku z tym, każdy zainteresowany może  
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wziąć udział w obradach. Wyjaśnił także, że na dzisiejszych obradach Rada nie 

rozpatruje załączników przesłanych  przez radnego p. Janusza Dmowskiego w 

imieniu p. Mariana Krzyżanowskiego, lecz  decyduje o fakcie zlecenia 

przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną. Jeśli uchwała taka zostanie 

podjęta, wówczas Komisja Rewizyjna  badała będzie przekazane załączniki. 

 

 Pan Piotr Gójski - zwracając się do Pani Skarbnik podał, że w 

otrzymanych materiałach jest zawarta informacja o uchwale  RIO w Warszawie 

w sprawie uchylenia naszej uchwały, a on dotychczas  nie otrzymał takiej 

uchwały. Nie było także podanej informacji w tej sprawie na posiedzeniach 

komisji. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka podał, iż bardzo 

dokładnie zapoznał się z wyjaśnieniami RIO i z wyjaśnień tych  nic złego nie 

wynika. Stwierdził, że powyższe wyjaśnienia RIO dotyczyły przeznaczenia 

funduszy sołeckich.  Mieszkańcy niektórych wsi nie zawsze zgodnie z 

przepisami proponowali przeznaczenie funduszu sołeckiego.  Środków funduszu 

sołeckiego nie można przeznaczyć na  cele nie będące zadaniem gminy mimo, 

że zdaniem mieszkańców  wydatkowanie  środków na proponowany cel jest  

zasadne. Poinformował, że taka sytuacja miała miejsce w jego wsi. Mieszkańcy 

proponowali przeznaczenie środków funduszu sołeckiego  na zorganizowanie  

spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka. Jednak RIO zakwestionowała  

tę propozycje.  

 

 Pani Skarbnik - stwierdziła, że   wielokrotnie zapoznawała radnych z 

uchwałami RIO. Uwagi RIO  dotyczyły uchwały nr 18/122/2012 z dnia 28 

grudnia 2012 roku tabeli nr 6 tj.  planu wydatków na przedsięwzięcia  

realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Wyjaśniła, iż w 

momencie przedłożenia projektu budżetu do RIO , RIO po analizie 

przedłożonego projektu , wniosła uwagi . Uwagi te zawarte zostały w uchwale w 

sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na 2013 rok. 

Uchwała  RIO umieszczona została w BIP-ie Urzędu oraz odczytana na 

obradach Rady. Następnie Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tabeli 6 poz. 9,21 i 23  

tj. w przypadku trzech sołectw RIO stwierdziła  niezgodności przeznaczenia 

środków funduszu sołeckiego z obowiązującymi przepisami. Wnioskowane 

przez te sołectwa wydatki  to zakup rowerów, zakup artykułów spożywczych  na 

rocznicowe obchody powstania OSP oraz renowacji pomnika upamiętniającego 

walki Napoleońskie. Następnie poinformowała, po zgłoszonych  przez RIO 

uwagach do projektu budżetu gminy na 2013 odbyło się Kolegium RIO w 

Warszawie. W posiedzeniu tym  ona także uczestniczyła  i złożyła stosowne 

wyjaśnienia. Kolegium uznała zasadność wniosków dwóch wsi. Natomiast  

przeznaczenie środków na zakup artykułów spożywczych na obchody 

rocznicowe OSP  zostały  uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami. 
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 Pan Janusz Dmowski - stwierdził, iż RIO nie kieruje się własnymi 

odczuciami, lecz obowiązującym prawem. Podkreślił, że fundusz sołecki  

przeznaczany powinien być na cele  poprawy jakości życia mieszkańców i nikt 

tego nie kwestionuje. Wyjaśnił ponadto, iż radnemu p. Piotrowi Gójskiemu w 

swojej  wypowiedzi chodziło o to, że radni nie byli  zapoznani z uchwałą RIO  

w powyższej sprawie. 

 

 Pani Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała uchwałę  w sprawie  

zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w 

Kałuszynie - projekt uchwały w załączeniu.  

 

Za podjęciem uchwały glosowało 2 osoby, 11 było przeciw i 1 wstrzymała się 

od głosowania. 

Uchwała nie została podjęta. 

 

 Pani Ewa Wanda Standziak  - Przewodnicząca Rady nie brała udziału w 

głosowaniu. 

W dalszej części obrad przewodniczyła Pani Przewodnicząca Rady. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -zarządziła 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 Pan Janusz Dmowski - nawiązał do wypowiedzi Pana Sekretarza 

informującej, że obrady  Rady są jawne i każdy zainteresowany może w nich 

uczestniczyć  przypomniał, iż występował z prośbą o zaproszenie  p. Mariana 

Krzyżanowskiego na dzisiejsze obrady. Stwierdził, iż jego zdaniem nie 

zaproszenie na dzisiejsze obrady w/w świadczy o tym, że  radni nie są 

zainteresowani wyjaśnieniem sprawy i wysłuchaniem p. Mariana 

Krzyżanowskiego, który zgłosił zarzuty dotyczące wydatkowania środków 

funduszu sołeckiego we wsi Nowe Groszki. 

Wyraził  nadzieję , że czas zmian nadejdzie i osoby zainteresowane  jakimś 

problemem gminy będą zapraszane na obrady. 

 

 Pani Przewodnicząca  Rady - zwracając się do radnego p. Janusza 

Dmowskiego  stwierdziła, że jeśli  zamierza  drążyć jakąś sprawę, to powinien  

wcześniej  dogłębnie ją poznać. Zapewniła, że środki funduszu sołeckiego  nie  

zostały wydatkowane bezcelowo. Środki te przeznaczone zostały na 

pomalowanie remizy OSP w Groszkach. Przypomniała, iż radny p. Janusz 

Dmowski we wcześniejszej swojej wypowiedzi  twierdził, iż środki funduszu 

sołeckiego powinny służyć  dobru mieszkańców i  zapewniła, że  środki 

funduszu sołeckiego Groszki takiemu dobru służyły. 
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Stwierdziła ponadto , iż radny p. Janusz Dmowski  twierdził, że powyższej 

sprawy  tak nie pozostawi i  zapewniła, że ona także  sprawy tej tak nie 

pozostawi. 

 Pani Henryka Śledziewska - radna ze wsi Wąsy - siostra p. Mariana 

Krzyżanoskiego  stwierdziła, że tak jak już wielokrotnie mówiła, sprawa 

wydatkowania środków funduszu sołeckiego jest sprawą wsi, a nie radnego.  

Była zdania, że  jeśli nawet jej brat zostałby zaproszony na dzisiejsze obrady, to 

zapewne nie przyjechałby. Stwierdziła także, że jeśli jej brat zwracał się w 

sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego Groszki do  radnego p. 

Janusza Dmowskiego , to  radny p. Janusz Dmowski powinien go zawiadomić  o 

terminie obrad. Stwierdziła ponadto, że powyższej sprawy radni mają już dosyć. 

Nie ma potrzeby droczyć się  o tak drobne sprawy. Nadzór nad  przeznaczeniem 

środków funduszy sołeckich sprawuje RIO i nie dopuści, żeby środki te 

wydatkowane były niezgodnie z przepisami. Poinformowała także, że jej brat 

zna jej zdanie w powyższej sprawie. Ponownie  podkreśliła, że jej brat zwracał 

się do radnego p. Janusza Dmowskiego , a nie do Rady i  on powinien 

zawiadomić jego o terminie obrad.  _Prosiła także , o zakończenie  i nie drążenie  

sprawy funduszu sołeckiego wsi Groszki. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - proponowała zakończenie dyskusji na 

powyższy temat. 

 

 Pan Janusz Dmowski - podał, że z wniosku p. Mariana 

Krzyżanowskiego wynika, że obecny Zarząd OSP  w Groszkach  powołany 

został  w sposób nielegalny i Pani Przewodnicząca Rady wie o tym. 

 

 Pani Henryka Śledziewska -  zwróciła uwagę, że sprawa zlecenia 

przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną  w zakresie celowości 

wydatkowania środków z funduszu sołeckiego Groszki została już 

przegłosowana i  dyskusja na ten temat jest bezcelowa  i męcząca dla 

wszystkich obecnych na obradach. Wnioskowała zakończenie dyskusji. 

 

 Pani Przewodnicząca  Rady - zwróciła się o przegłosowanie  wniosku w 

sprawie  zakończenia  dyskusji. 

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 osób, przeciw 1 i 1 wstrzymała się od 

głosowania. 

Wniosek został przyjęty. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Burmistrz - przedstawił podsumowanie kadencji 2010-2014 - treść 

informacji w załączeniu. 
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 Pani Przewodnicząca Rady -przedstawiła podsumowanie mijającej 

kadencji o treści 2010 - 2014 - treść informacji w załączeniu.  

  

 Pan Burmistrz -  wręczył  Pani Przewodniczącej   wiązankę kwiatów i 

podziękował wszystkim obecnym na obradach za współpracę w mijającej 

kadencji. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - w imieniu radnych i wszystkich zebranych 

złożyła Panu  Burmistrzowi podziękowanie za współpracę  w mijającej 

kadencji. 

 

Następnie Pani Przewodnicząca  odczytała treść listów gratulacyjnych dla 

radnych w związku z kończącą się kadencją i wręczyła je radnym .  

 

 Ad.pkt 7. 

 Protokół Nr XXXII z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 osób, 1 osoba była przeciw. 

Protokół został przyjęty 14 glosami przy 1 głosie przeciw. 

 

Ad.pkt 8. 

 Radni nie zgłosili wniosków jak również zapytań. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pani Przewodnicząca Rady - wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknęła   XXXIII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie  ostatnie w kadencji 

2010-2014. 

 

Na tym o godzinie 13,20 obrady zakończono. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

 

/-/ Ewa Wanda Standziak 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska  
 

 

 
 


