
Protokół Nr I/2014 

z pierwszych obrad nowo wybranej Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 

2014-2018 , odbytych w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12,15. 

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

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

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

Sekretarz. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Andrzejkiewicz Anna - dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, p. Renata Roguska -  dyrektor Przedszkola 

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

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

Kałuszynie, p. Gałązka Agnieszka - kierownik SP ZOZ w Kałuszynie, p. 

Winnik Dariusz - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie oraz 

sołtysi wsi: Abramy, Budy Przyt., Chrościce, Falbogi, Garczyn Mały, Garczyn 

Duży, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Milew, Mroczki, Patok, Piotrowina, 

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

Zimnowoda i  Żebrówka. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej przez najstarszego wiekiem radnego. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o  wyborze przez Przewodniczącego 

     Miejskiej Komisji Wyborczej. 

3. Ślubowanie radnych. 

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza. 

6. Ślubowanie Burmistrza. 

7. Zamknięcie sesji Rady miejskiej. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pan Marian Soszyński -  burmistrz poinformował,  iż zgodnie z art. 20 

ust. 2 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, pierwszą sesje 

nowo wybranej  rady gminy  zwołuje komisarz wyborczy w ciągu  7 dni po 

ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad  na obszarze kraju. Termin ten 

mija w dniu dzisiejszym. Zgodnie z powyższym artykułem ust. 2c ustawy o 

samorządzie gminnym  pierwszą sesje nowo wybranej rady , do czasu wyboru 

przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na 

obradach. W związku z powyższym  poprosił radną p. Barbarę Dmowską , 

najstarszą wiekiem radną, o  objęcie przewodniczenia obradom. 
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 Pani Barbara Dmowska - powitała  radnych, którzy   funkcję tę  pełnić 

będą  kolejną kadencję  oraz radnych wybranych po raz pierwszy. Powitała 

także sołtysów obecnych na obradach oraz  kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy.  

Następnie dokonała otwarcia obrad i na podstawie listy obecności stwierdziła, 

że na stan rady 15 osób ,  w obradach uczestniczy 15 radnych tj. 100% . W 

związku z tym obrady  będą prawomocne.  

 

Ad.pkt 2. 

 Pani Maria Teresa Góras - Przewodnicząca Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Kałuszynie    wręczyła  radnym zaświadczenia o wyborze na 

radnego. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pani Barbara Dmowska  -  odczytała  treść roty ślubowania " Wierny 

Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 

mojej gminy i jej mieszkańców". 

Poinformowała także, że radny wypowiadając słowo "Ślubuję" może dodać 

zdanie "Tak mi dopomóż Bóg". 

Wyczytywani według kolejności alfabetycznej radni złożyli ślubowanie. 

Podczas ślubowania wszyscy obecni na obradach powstali. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pani Barbara Dmowska - zwróciła się , o zgłaszanie kandydatur do 

składu  Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie   dla wyboru 

Przewodniczącego Rady  Miejskiej. 

Poinformowała ponadto, iż osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej nie 

mogą kandydować na  przewodniczącego i wiceprzewodniczącego  rady. 

 

Do składu komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali i wyrazili zgodę: 

1. radny p. Jarosław Broniarek 

2. radna p. Dorota Branicka 

3. radna p.  Elżbieta Stryczyńska  

 

Powyższy skład  komisji przyjęty został jednogłośnie w  obecności 15 radnych.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej na przewodniczącą komisji wybrali radną 

p.Elżbietę Stryczyńską. 

 

 Następnie p. Barbara Dmowska  zwróciła się  do  radnych , o zgłaszanie 

kandydatur  na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
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 Pani Elżbieta Stryczyńska - radna z miasta Kałuszyn zgłosiła  radnego 

p. Janusza Kazimierza Pełkę  na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki  na Przewodniczącą 

Rady  Miejskiej zgłosił  radną p. Elżbietę Gójską . 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

 Radny p. Janusz Kazimierz Pełka i radna  p. Elżbieta Gójska wyrazili 

zgodę  na kandydowanie . 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

podała, że nazwiska kandydatów na Przewodniczącego Rady na karcie do 

głosowania umieszczone  zostaną w porządku alfabetycznym i  zaproponowała, 

aby na karcie do głosowania  numer wybranej osoby zakreślić w kółko. 

 

Propozycja została przyjęta. 

 

Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała kartki do 

przeprowadzenia tajnego głosowania i przeprowadziła głosowanie. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania - treść protokołu w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kałuszynie wybrany został radny p. Janusz Kazimierz Pełka 

uzyskując 10 głosów. Radna p. Elżbieta Gójska otrzymała 5 głosów. 

 

 Pani Barbara Dmowska - odczytała uchwałę Nr I/1/2014 w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie - treść uchwały w 

załączeniu. 

Następnie pogratulowała nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady i 

przekazała przewodniczenie w dalszej części obrad. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - podziękował za okazane zaufanie i wybór 

na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie. W imieniu własnym i 

wszystkich radnych podziękował mieszkańcom miasta i gminy za udział w 

głosowaniu w dniu 16 listopada br. Podał, że Rada liczy 15 radnych, a 

przewodniczący Rady , tak jak każdy radny ma tylko jeden głos. Stwierdził, iż 

radni  podejmując decyzję o podziale środków  , powinni tak je dzielić, żeby 

żadna ze społeczności nie czuła się pokrzywdzona.  Podał, że podczas kampanii 

wyborczej rozmawiał z wyborcami i pytał głównie, co ich zdaniem należałoby 
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zmienić w naszej gminie i zapewnił, że zgłoszone przez wyborców uwagi będzie 

się starał zrealizować.  Ponownie podziękował za wybór na Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

Następnie do stołu prezydialnego zaprosił Ks. Proboszcza Parafii Kałuszyn, 

Pana Burmistrza i Panią Z-cę Burmistrza. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - zapytał, czy radni wyrażają zgodę, aby 

Komisja Skrutacyjna powołana dla wyboru Przewodniczącego Rady, 

przeprowadziła tajne głosowanie także dla wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady.  

 

Radni jednogłośnie w obecności 15 radnych wypowiedzieli się za tym, żeby 

wcześniej powołana Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie dla 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 

Jednogłośnie przyjęto także zasady głosowania tj. takie jak przy wyborze 

Przewodniczącego Rady. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

 Pani  Henryka Genowefa Śledziewska - radna ze wsi Wąsy podała, iż 

dotychczas  było przyjęte tak, że  jeśli przewodniczący rady  był z miasta 

Kałuszyn, to Wiceprzewodniczący był z terenu wsi i odwrotnie. W związku z 

tym, że obecnie wybrany Przewodniczący Rady jest z Kałuszyna, na 

Wiceprzewodniczącego  zgłosiła radnego p. Leszka Roberta Wąsowskiego. 

 

 Radny p. Leszek Robert Wąsowski wyraził zgodę na kandydowanie na 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - radny ze wsi Garczyn Duży przyznał, iż 

dotychczas  tak było przyjęte, że jeśli przewodniczący rady był  z miasta, to 

wiceprzewodniczący był ze wsi i odwrotnie.  Stwierdził jednak, iż  miasto 

Kałuszyn nie jest  dużym miastem . W związku z tym  nie musimy  

kontynuować dotychczasowych  zasad i na wiceprzewodniczącą  zgłosił radną 

p. Władysławę Zofię Mirosz z miasta Kałuszyn.  

 

Radna p. Władysława Zofia Mirosz wyraziła zgodę na kandydowanie na 

Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie dla wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w Kałuszynie. 
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 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania - protokół w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu tajnym bezwzględną  większością głosów na 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie  wybrany został radny p. 

Leszek Robert Wąsowski uzyskując 9 głosów. 

Radna p. Władysława Zofia Mirosz  otrzymała 6 głosów. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - pogratulował  nowo wybranemu 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Następnie odczytał uchwałę Nr I/2/2014 w sprawie  wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Maria Teresa Góras - Przewodnicząca Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Kałuszynie  wręczyła  Panu Burmistrzowi zaświadczenie o 

wyborze na to stanowisko. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Marian Soszyński - burmistrz  złożył ślubowanie o następującej 

treści: "Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców gminy" i dodał zdanie "Tak mi 

dopomóż Bóg".  

 

Podczas ślubowania wszyscy obecni na obradach  powstali.  

 

 Pan Burmistrz - podkreślił, że  stanowisko burmistrza jest  bardzo 

odpowiedzialnym  stanowiskiem. Stwierdził, iż bez względu na to, że jest to  

kolejna  kadencja,  przeżycia są takie same, wynikające między innymi z 

poczucia obowiązku i świadomości, że większa  część społeczeństwa złożyła na 

jego i radnych ręce odpowiedzialność za dalszy rozwój naszego miasta i gminy. 

Świadomość  tej odpowiedzialności nie powinna przerażać, lecz motywować do 

wzmożonej pracy. Treść ślubowania radnych jak również  treść ślubowania, 

które on  przed chwilą złożył  powinna  przyświecać przez okres całej kadencji 

Podkreślił, że  ważne jest, żeby  problemy gminy rozwiązywać w atmosferze  

praworządności i zrozumienia.  Różnica zdań jest potrzebna i konieczna , lecz 

okazywana powinna być  w toku rzeczowej i merytorycznej dyskusji.  Radny, 

podejmując decyzję,   nie powinien   kierować się  sprawami prywatnymi, lecz  

sprawami miasta i gminy.  



 6 

Ponadto wyraził przekonanie , że  obecna Rada pracować będzie w spokoju i 

powadze dla dobra i rozwoju naszej gminy.  

Pan Burmistrz ponownie podkreślił, iż mimo to, że w Kałuszynie pracował 

będzie już 5 kadencję , w tym 3 kadencję  na stanowisku burmistrza, jest 

wzruszony i czuje się tak , jak  byłaby to pierwsza kadencja. 

Następnie zapewnił, że  dołoży wszelkich starań i włoży maksimum wysiłku na 

rzecz rozwoju naszej gminy. 

Na ręce sołtysów obecnych na obradach oraz radnych , ponownie podziękował  

wszystkim mieszkańcom, którzy w wyborach 16 listopada oddali na niego głos. 

Ponownie podkreślił , że zrobi wszystko, żeby nie zawieść okazanego zaufania. 

Wymagało to będzie dobrej współpracy, zrozumienia i poszanowania każdego 

punktu widzenia. 

Następnie podziękował Ks. Proboszczowi  Parafii w Kałuszynie za odprawienie 

w dniu dzisiejszym Mszy Świętej oraz wypowiedziane słowa w homilii, że  

tylko szacunek i porozumienie może dawać pozytywne efekty pracy. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska -  wręczyła wiązankę kwiatów Panu 

Burmistrzowi. 

 

 Pan Burmistrz - na ręce Przewodniczącego Rady wszystkim radnym  

życzył owocnej pracy w Radzie, pogratulował wyboru   i wręczył wiązankę 

kwiatów. 

 

 Pan Burmistrz - odczytał treść listu, który otrzymał od Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z  jego wyborem na Burmistrza Kałuszyna 

- list w załączeniu. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - poinformował, że następna sesja Rady 

Miejskiej planowana jest na dzień 8 grudnia br. na godz. 12,oo.. Tematem sesji 

będzie  powołanie  stałych komisji Rady, powołanie Komisji Rewizyjnej  i 

zatwierdzenie przewodniczących  stałych komisji. Prosił, aby każdy radny  

przeanalizował ,  w  której komisji  chciałby pracować i swoją decyzję zgłosił na 

następnych obradach.  

 

 Pan Burmistrz - zwrócił się z prośbą do sołtysów , aby przekazali  

mieszkańcom  swoich miejscowości, że  do końca miesiąca stycznia 2015 roku  

można zgłaszać  wnioski do oceny planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kałuszyn. 

Wyjaśnił także, że następna sesja Rady planowane jest na 8 grudnia br. dlatego,  

że do końca br. należy uchwalić budżet gminy na 2015 rok. W związku z tym, 

żeby zachowane zostały ustawowe terminy i stałe komisje Rady mogły 

zaopiniować projekt budżetu termin sesji proponuje się  na dzień 8 grudnia br. 
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Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady -  wobec wyczerpania porządku obrad  o 

godz. 13,50 zamknął I obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 
             Przewodniczący  

              Rady Miejskiej 

 

Janusz Kazimierz Pełka 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


