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Protokół nr XXIII/2016 

z obrad Rady Miejskiej  w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 listopada 2016 

roku w  sali Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.oo. 

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

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

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

– Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik – radny Rady Powiatu 

Mińskiego – członek Zarządu – 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 Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik – Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. Agnieszka Gałązka- 

Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie, p. Bożena Raciborska – Dyrektor Gminnego 

Żłobka w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Budy Przyt., Chrościce, Falbogi, 

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

Nowe Groszki, Olszewice, Patok, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, 

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

Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad 

i na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. 

  

Ad.pkt 2. 

 Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy mają radni uwagi bądź inne 

propozycje do przesłanego porządku obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag jak również innych propozycji do porządku obrad. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, iż wpłynął wniosek  , o wprowadzenie 

do porządku obrad punktu  „podjęcie uchwały w sprawie  wyników kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie”. Poinformował, że projekt 

proponowanej uchwały  przekazany został radnym przed obradami. 
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Następnie zwrócił się o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad , jako 

kolejnego podpunktu w punkcie 5 -  „podjęcie uchwały w sprawie wyników 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie”. 

 

W głosowaniu jawnym propozycja przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem przyjętej zmiany i 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. Podjęcie uchwał : 

 dwie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” 

 siedem  uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszynie” 

 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz  określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 Poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Kałuszyn 

 określenia wzorów informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych, 

gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny  

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 

 zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

6. Przyjęcie protokołu nr XXII/2016 z poprzednich obrad Rady. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamkniecie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

  

 Interpelacji nie zgłoszono. 
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Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informację o działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

 

 Pani Władysława Mirosz – radna z miasta Kałuszyn zapytała, na którym 

odcinku ulicy Mickiewicza  planowany jest próg spowalniający. 

 

 Pan Burmistrz – podał, iż mieszkańcy wnioskujący zamontowanie progu 

spowalniającego w ulicy Mickiewicza  proponują jego usytuowanie  naprzeciwko 

bramy wjazdowej na posesję parafialną. Jednak miejsce to , nie jest odpowiednie, 

ponieważ w miejscu tym znajduje się przystanek autobusowy oraz  jest możliwość 

parkowania pojazdów. Zdaniem Pana Burmistrza najodpowiedniejszym 

miejscem na umieszczenie progu spowalniającego będzie  odcinek ulicy 

Mickiewicza  na wysokości  ulicy Kościelnej. Jeśli zamontowanie  progu nie 

będzie  uciążliwe  , to pozostanie , jeśli okaże się, że  stwarza uciążliwość, to próg 

zostanie zdemontowany – podał Pan Burmistrz.  

 

Innych pytań jak również uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” Panu Marianowi 

Soszyńskiemu – Burmistrzowi Kałuszyna. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do odczytanego uzasadnienia. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/149/ w sprawie 

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna”  - treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem  w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – podziękował za przyznanie  tytułu „Honorowy Obywatel 

Kałuszyna. Stwierdził, że  jest to dla niego wielkim zaszczytem i z tego powodu 

czuje się  dumny i wyróżniony. 

Podał, iż jest świadomy tego, że to co zrealizowane zostało na terenie miasta i 

gminy Kałuszyn , zrealizowane było  nie tylko w okresie kiedy jest burmistrzem, 

ale  także w okresie poprzednich kadencji. Podał, iż w okresie dwóch pierwszych 
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kadencji jego pracy w Kałuszynie, pełnił funkcję z-cy  burmistrza  Śp. Pani  Zofii 

Wołkiewicz . Wówczas   odpowiedzialny był za realizację inwestycji. 

Ponownie podziękował za dowód  uznania i przyznanie  tytułu „Honorowy 

Obywatel Kałuszyna”.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” Panu Janowi 

Żylińskiemu.   

 

Radni nie zgłosili  pytań jak również uwag do przedstawionego uzasadnienie. 

 

 Pan Przewodniczący Rady odczytał uchwał Nr XXIII/150/2016 w 

sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” – treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 

wstrzymało się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została  13 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się.  

 

Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż wręczenie  nadanych tytułów 

odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia br. 

 

Następnie odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  nadania tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”  Emeryckiemu Zespołowi Teatralnemu „Złota 

Jesień” przy Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Kałuszynie. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do odczytanego uzasadnienia. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/151/2016 w 

sprawie  nadania tytułu „Zasłużony dla  Gminy Kałuszyn” – treść uchwały w 

załączeniu.   

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” Zespołowi Pieśni i 

Tańca „Kasianiecka”. 
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Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do odczytanego uzasadnienia. 

  

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/152/2016 w 

sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”  - treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych.  

 

Radna p. Henryka Śledziewska zwolniła się z dalszej części obrad i na sali obrad 

pozostało 14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady –odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” 

Międzypokoleniowemu Zespołowi „Razem”. 

 

Radni nie zgłosili pytań  jak również uwag do odczytanego uzasadnienia. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/153/2016 w 

sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” – treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kałuszynie. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do odczytanego uzasadnienia. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXIII/154/2016 w 

sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” – treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” Pani Annie 

Wierzbickiej. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do odczytanego uzasadnienia. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/155/2016 w 

sprawie nadania tytułu  „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”  - treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie nadania  tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”  Panu Markowi 

Pachnikowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.  

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do odczytanego uzasadnienia. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/156/2016 w 

sprawie nadania tytułu „Zasłużony  dla Gminy Kałuszyn” – treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Marek Pachnik – serdecznie podziękował za przyznanie   tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”. Poinformował, iż w niedawnym okresie czasu  

otrzymał od Pani Minister Edukacji Narodowej najwyższe resortowe 

odznaczenie. Także niedawno ,od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ,  otrzymał  

Srebrny Krzyż Zasługi. Stwierdził jednak, że  nadany na dzisiejszych obradach 

tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn „ jest dla niego najcenniejszym 

odznaczeniem, ponieważ przyznane zostało przez osoby, które znają go od 

dziecka. Obiecał, że przez następne lata , również będzie się  starał , pracować  

dla dobra naszej gminy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – w uzupełnieniu uzasadnienia nadania tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” Panu Markowi Pachnikowi  poinformował, że 

wiele dzieci  z sąsiedniej gminy wybrało naszą szkołę i stwierdził, iż  fakt ten  

także świadczy o dobrej pracy Pana Dyrektora. 
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Następnie odczytał uzasadnienie do  projektu uchwały w sprawie nadania tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” Panu Tadeuszowi Zawisce. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionego uzasadnienia. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/157/2016 w 

sprawie  nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” – treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Pan Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 Pani Henryka Sęktas – Z-ca Burmistrza  podała, iż proponuje się 

uchylenie  uchwał podjętych na ostatnich obradach Rady Miejskiej dotyczących 

podatków na rok 2017. Obecnie proponuje się tylko zmianę niektórych zapisów  

redakcyjnych w podjętych uchwałach. Uchwalone  na sesji w dniu 9 listopada br. 

stawki nie ulegają zmianie. 

Następnie wymieniła proponowane zmiany w stosunku do uchwał podjętych na 

obradach w dniu 9 listopada br. tj. w uchwale w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości , zarządzenia poboru tego podatku  proponuje 

się wykreślenie § 3. W zamian w/w zapisu proponuje się wprowadzenie nowej 

uchwały, która  imiennie określa inkasentów na terenie wsi. 

W uchwale w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta przyjmowanej do 

naliczania podatku rolnego  proponuje się wyłączenie z tej uchwały zapisu 

dotyczącego zwolnień z podatku rolnego. 

W uchwale w sprawie środków transportowych w § 1 w  punkcie 2   „od 

samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej  lub wyższej 

niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia  w miejsce gdzie jest 

zapis cztery osie dodaje się „ i więcej” oraz w punkcie 4  gdzie jest zapis trzy osie  

dodaje się  także zapis „i więcej”. 

W uchwale w sprawie określenia wzorów informacji  podatku od 

nieruchomościach , rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od 

nieruchomości, rolny , leśny w deklaracji na podatek  od nieruchomości  rolnego 

i leśnego proponuje się dodanie w punkcie E.3. zapisu „budowle wykorzystywane 

do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków  0,1% wartości określonej w art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7”. W części G ulgi 

w podatku rolnym proponuje się dodanie  zapisu „ i zwolnienia”. W deklaracji na 
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podatek leśny w części E „”Dane dotyczące lasów niepodlegających zwolnieniu” 

wykreśla się pozycje „ lasy z drzewostanem do lat 40 i lasy wchodzące w skład 

rezerwatów przyrody i parków narodowych” , ponieważ  lasy te z mocy ustawy 

zwolnione są z podatku. W deklaracji na podatek rolny  w części F – ulgi w 

podatku rolnym od gruntów  proponuje się  zapis „ulgi i zwolnienia w podatku 

rolnym od gruntów . 

Pani Z-ca Burmistrza  ponownie  stwierdziła, iż przyjęte na poprzednich obradach  

stawki podatków  

 nie ulegają zmianie w obecnie przedstawianych projektach uchwał.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/158/2016 w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

wprowadzenia zwolnień w tym podatku – treść uchwały w załączeniu.  

 

W głosowaniu jawnym  uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/159/2016  w 

sprawie poboru  podatku rolnego, leśnego i  od  nieruchomości od osób 

fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu  jawnym uchwała przyjęta  została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXIII/160/2016 w 

sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14  

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał  uchwałę  Nr XXIII/161/2016  w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na  obszarze  Gminy Kałuszyn – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał  uchwałę nr XXIII/162/2916 w 

sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych, gruntowych i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, 

rolny, leśny  - treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych.  

 

 Pani Skarbnik –  podała, że propozycje  zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016-2023 oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

omawiane  były na  posiedzeniach  wszystkich stałych komisji Rady. W związku 

z tym omówiła tylko  autopoprawki w stosunku do przesłanych projektów uchwał. 

Podała, że proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł i w § 

2 obecnie będzie to kwota 306.800,oo zł oraz zmniejszenie planu wydatków 

własnych i obecnie będzie to kwota 266.800,00 zł. 

W § 3 punkt 1 poz. 2 zwiększenie kwoty o 10.000,00 zł i po zmianie będzie to 

kwota 85.000,00 zł. Po punkcie  4  proponuje się dodatkowy zapis „ w pozycji 12  

w zadaniu pn. Rozbudowa garażu OSP Olszewice zmniejsza się wartość  zadania 

o kwotę 7.000,00 zł . Po zmianie wartość  zadania wyniesie  203.000,00 zł. 

Następne punkty otrzymują kolejną numerację. Przyjęcie  proponowanych zmian 

z uwzględnieniem  przedstawionych autopoprawek  do przesłanego projektu 

uchwały dochody  gminy zmniejszone zostaną o 60.000,00 zł . Proponowane 

zmniejszenie wynika z niższych od planowanych opłat za pobyt dziecka w 

żłobku. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków . W związku z 

tym proponuje się  dokonanie  przesunięć  w ramach  istniejących wydatków 

bieżących i wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne ogółem nie ulegają 

zmianie. Zmienia się tylko wartość zrealizowanych już zadań i zadań , które 

przewiduje się do realizacji. Zmiany w wydatkach bieżących polegają na 

porządkowaniu budżetu w tym dziale.  

Proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na rok 2016 polegają 

na ujednoliceniu zapisów z budżetem  gminy na 2016 rok . Pozostałe zapisy w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ulegają zmianie. Nie zmienia się wynik 

budżetu jak również   rata spłaty  zaciągniętego zobowiązania finansowego. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -  odczytał uchwałę nr XXIII/163/2016 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 

głosowało przeciw. 
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Uchwała przyjęta została  12 głosami, przy 2 głosach przeciw. 

  

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/164/2016 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej przedstawiła wyniki kontroli skargi p. Grażyny Gójskiej stanowiące 

załącznik do projektu uchwały  w  powyższej sprawie.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIII/165/2016 w 

sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie – 

treść uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 

wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 13 glosami przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

Ad.pkt 6. 

 Protokół nr XXII/2016 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

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

obecności 14 radnych przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Marianna Śledziewska – przekazała  obecnym na obradach, ulotki 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, celem zapoznania się z 

celami Stowarzyszenia i ewentualnego udzielenia pomocy. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad Rady 

Miejskiej w Kałuszynie zamknął XXIII obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 
 

Protokołowała 

D.Rosołowska 


