
Protokół Nr XXXVII/2018 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 28 lutego 2018 roku 

w sali Urzędu Miejskiego w Kałuszynie 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.oo. 

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

osób. 

W trakcie obrad przybył radny p. Waldemar Mroczek. 

W obradach udział wziął także p. Marian Soszyński – Burmistrz, p. Henryka 

Sęktas – Zastępca Burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski – Sekretarz Miejski                   

i p. Maria Bugno – Skarbnik Miejski. 

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

Mińskiego – członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w 

Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

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

Kałuszynie, p. Krystyna Sadoch – główna księgowa Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie, p. Agnieszka Gałązka – Kierownik Przychodni 

Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie, p. Bożena Raciborska – Dyrektor Gminnego 

Żłobka w Kałuszynie oraz sołtysi wsi : Abramy, Chrościce, Falbogi, Garczyn 

Duży, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Mroczki, Nowe Groszki, 

Patok, Piotrowina, Przytoka, Stare Groszki, Sinołęka, Szembory, Szymony, 

Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda, 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 przedstawił 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. informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej za 2017 rok, 



6. program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki za zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Kałuszyn na 2018 rok, 

7. podęcie uchwał w sprawach : 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024, 

 zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2018 rok, 

 ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w 

Kałuszynie i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole 

Podstawowej w Kałuszynie, prowadzonych przez Gminę Kałuszyn 

dla dzieci w wieku do lat 6, 

 ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie może być przyznane, 

 zbycia nieruchomości, 

 zbycia nieruchomości, 

8. przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej, 

9. zapytania i wolne wnioski, zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Ad. pkt 3. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 4. 

 Pan Marian Soszyński – Burmistrz przedstawił informację z działalności 

w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść 

informacji w załączeniu. 

 

Na obrady przybył radny p. Waldemar Mroczek  i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 15 radnych. 

 



Radni przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyna w nawiązaniu 

do informacji zapytał o nałożenie nakładki bitumicznej na drogi cementowe. 

  

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że wszystkie drogi z podbudową 

cementową zostaną przykryte nakładką bitumiczną.  

 

Ad. pkt 5. 

 Radni ustalili, że informacje o pracy stałych komisji Rady Miejskiej za 

2017 rok przekażą do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

 Pan Arkadiusz Czyżewski – Sekretarz Miejski – omawiając projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2018 rok 

poinformował, że rady gmin do końca marca br. zobowiązane są podjąć stosowne 

uchwały . Projekt zaopiniowany został przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

środowiska łowieckie, stowarzyszenie ochrony zwierząt. Omówił poszczególne 

zadania wynikające z Programu. Zabezpieczone zostały w budżecie środki 

finansowe na realizację Programu w takiej samej wysokości, jak w roku 2017 – 

20 tys. zł. Różnica w stosunku do Programu z 2017 roku polega na zmianie 

lekarza weterynarii, który będzie wykonywał zadania wynikające z Programu – 

do końca kwietnia br. będzie to dotychczasowa p. doktor, a od 1 maja – p. doktor 

Joanna Świder z Siedlec, która prowadzi działalność w Kałuszynie. Ustalono 

również, że zwierzęta, które będą przetrzymywane w warunkach niezgodnych z 

ustawą, na wniosek Burmistrza będą przekazywane do gospodarstwa p. Andrzeja 

Abramowskiego z Patoku, z którym zawarta została stosowna umowa. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki zapytał, jaka jest kara za 

wypuszczanie psa we wsi, jest obecnie dużo psów wypuszczanych. 

 

 Pan Arkadiusz Czyżewski – odpowiedział, że według kodeksu wykroczeń 

grozi za to mandat.    

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVII/251/2018  w 

sprawie przyjęcia Programu opieki za zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2018 rok – 

treść uchwały w załączeniu. 

 



W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

Ad. pkt 7. 

 Pani Maria Bugno – Skarbnik Miejski – omawiając projekt uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2018 rok poinformowała, że są zmiany w stosunku 

do projektów uchwał  przesłanych z materiałami. Wynikają one z tego, że 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przysłał ostateczne kwoty na zadania zlecone i 

własne. W przesłanym projekcie należy dokonać następujących zmian :  

w § 1 pkt 1 zwiększa się plan dochodów o 11.000,00 zł, po zmianach 533.319,00 

zł,  pkt 2 zmniejsza się plan wydatków o 5.100,00 zł, po zmianach 1.041.808,00 

zł, w § 2 pkt 1 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, po zmianie 1.492.739,40 zł,       

pkt 2 zmniejsza się o 3.100,00 zł, po zmianie 2.001.228,40 zł, § 3 pkt 1 dodaje się 

79.092,00 zł, po zmianie 80.286,00 zł, § 4 pkt 1 zwiększa się o kwotę 79.992,00 

zł. 

Zmiany w obrębie wydatków majątkowych zostały szczegółowo omówione na 

komisjach Rady. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych polegają na tym, że 

fundusz sołecki wsi Wąsy zostaje przeznaczony na opracowanie inwentaryzacji 

remizy, wcześniej miał być przeznaczony na zakup krzeseł. Zwiększa się także 

środki finansowe na zakup samochodu na potrzeby Urzędu o kwotę 2.000,00 zł, 

po zmianach jest to kwota 27.000,00 zł. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVII/252/2018 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2024 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVII/253/2018 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący – zarządził 15 minutową przerwę. 

 

Po przerwie wznowiono obrady. 



 Pan Arkadiusz Czyżewski – omówił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Uchwalenie 

Programu regulują dwie ustawy – ustawa z 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z 2005 roku o 

przeciwdziałaniu narkomanii. Program opracowany został przy współudziale 

pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Poinformował, że środki finansowe na 

realizację Programu pochodzą  z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. W porównaniu do roku ubiegłego wprowadzono zapis, 

że niewykorzystane środki finansowe nie wygasają z upływem roku budżetowego 

i przeznaczone są do realizacji zadań w roku następnym oraz nastąpiła zmiana 

danych statystycznych – odniesienie do roku 2017. Omówił ogólne zapisy 

Programu. Szczegółowo rozpisany Program otrzymali radni w przesłanych 

materiałach. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVII/254/2018 w 

sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok – treść 

uchwały  w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pani Henryka Sęktas -  Zastępca Burmistrza – przedstawiła uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola 

Publicznego w Kałuszynie i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 

Szkole Podstawowej w Kałuszynie, prowadzonych przez Gminę Kałuszyn dla 

dzieci w wieku do lat 6. Zmiana uchwały wynika stąd, iż zadania z tego zakresu 

przeniesione został z ustawy o systemie oświaty do ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych. Art. 52 ust. 15 ustawy mówi o tym, że opłaty stanowią wpłaty o 

charakterze publiczno-prawnym. Poinformowała o wprowadzeniu autopoprawki 

do przesłanego projektu uchwały : w § 2 skreśla się ust. 2. Przepis ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych wskazuje na ustalanie opłaty, a nie mówi się o 

zajęciach, jakie mają być prowadzone. W uchwale nie ma również zapisu o 

zwolnieniach, ponieważ sprawy te reguluje ustawa o finansach publicznych, 

stosowna uchwała w tym zakresie podjęta została w 2010 roku, gdzie ustalone są 

zasady stosowania zwolnień w szczególnie trudnych sytuacjach. 

 



 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVII/255/2018 w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie i 

oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w 

Kałuszynie, prowadzonych przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do lat 6 – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pani Zastępca Burmistrza – przestawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może 

być przyznane. Poinformowała, że projekt przygotowany został po uwzględnieniu 

wniosków dyrektorów placówek oświatowych  i zaopiniowany został przez 

Oddział ZNP w Mińsku Mazowieckim. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVII/256/2018 w 

sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał w  

sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kałuszynie. Pierwsza uchwała 

dotyczy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 995. Działka 

położona jest na ul. Mostowej naprzeciw Zakładu Libella o pow. 0,48 ha i 

przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-usługową w połowie, w połowie 

pod działkę rolną. Gmina nie ma co do tej działki żadnych planów 

inwestycyjnych. 

Druga nieruchomość położona jest przy ul. Zamojskiej, stanowiąca działkę o nr 

ewidencyjnym 3528/10 o pow. 2.244 m2, przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną wysokościową. Działką tą zainteresowani są 

inwestorzy, którzy chcą wybudować budynek wielorodzinny. Sprzedaż odbędzie 

się na podstawie wyceny w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działka 



ta została przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod ten cel. 

Wybudowanie takiego budynku byłoby z korzyścią dla naszej gminy i 

mieszkańców.  

 Pan Przewodniczący – odczytał uchwałę Nr XXXVII/257/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kałuszynie – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący – odczytał uchwałę Nr XXXVII/258/2018  w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kałuszynie – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

Ad. pkt 8. 

 Protokół Nr XXXVI/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

przyjęli protokół w obecności 15 radnych. 

 

Ad. pkt 9. 

 Pan Burmistrz – poinformował, że Minister Obrony Narodowej – p. 

Mariusz Błaszczak  decyzją z dnia 12 lutego  2018 r. wyróżnił  ośmiu strażaków  

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinołęce Brązowym Medalem za Zasługi dla 

Obronności  Kraju. Strażacy  w dniu 18 grudnia 2017 r. brali udział  w akcji 

ratowniczej  w Marysinie, gdzie doszło do wypadku wojskowego samolotu MiG-

29. Zastęp OSP z Sinołęki jako pierwszy w dniu zdarzenia dotarł  na miejsce. 

Razem z policjantami strażacy jako pierwsi dotarli też do pilota i udzieli mu 

pomocy medycznej.  W dniach 18 -19 grudnia 2017 r. zastęp OSP odpowiedzialny 

był  również za zabezpieczenie  zdarzenia i wsparcie żołnierzy oraz 

funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia. 

Medale otrzymali: Kaczmarczyk Kamila, Kaczmarczyk Ryszard, Kiciński 

Łukasz, Kuć Ireneusz, Michalczyk Krzysztof, Pachnik Piotr, Piesak Piotr, 

Rudnicki Marcin. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – przeczytał zaproszenie podpisane przez 

radnych p. Leszka Wąsowskiego i p. Bogusława Michalczyka na spotkanie z 



Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa  p. Jarosławem Sachajko w dniu 

7 marca br. o godz. 10.oo w Domu Kultury. 

Następnie przeczytał zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej 

na obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca br. Przeczytał program 

uroczystości : o godzinie 17.oo  msza święta w kościele, następnie złożenie 

kwiatów przy pomniku Żołnierzy Wyklętych i część artystyczna w remizie OSP.  

 

 Pan Bogusław Michalczyk – radny ze wsi Garczyn Duży – podziękował 

Panu Burmistrzowi na prowadzony remont budynku hydroforni w Garczynie. 

 

Ad. pkt 9. 

 Pan Przewodniczący – wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

XXXXVII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 13.oo obrady zakończono. 

 

 

 
Protokółowała : 

J. Gójska 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


