
Protokół Nr I/10 
z I obrad nowo wybranej Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 2010 - 

2014, odbytych w dniu 2 grudnia 2010 roku w Sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Kałuszynie. 

 
 
Obrady rozpoczęto o godz. 10,oo. 
Obecni na obradach według załączonej listy obecności - 15 radnych tj. 100%. 
W obradach uczestniczyli takŜe : p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 
Sęktas - Sekretarz Miejski i p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski. 
Ponadto w obradach  udział wzięli: p. Pachnik Marek  - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie,  p. Marciniak Beata - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nowych Groszkach, p. Andrzejkiewicz Anna - Dyrektor 
Biblioteki w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - Dyrektor Przedszkola, p. 
Chybicka GraŜyna - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie  oraz 
sołtysi wsi:Abramy, Budy Przyt., Chroscice, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, 
Leonów,  Mroczki, Patok, Przytoka, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska i śebrówka. 
 
Ad.pkt 1. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej 
poprzedniej kadencji  wyjaśnił, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami zwołał 
dzisiejszą sesję. Pogratulował  Panu Burmistrzowi ponownego wyboru  na to 
stanowisko oraz  nowo wybranym radnym i przekazał przewodniczenie w 
obradach  najstarszej wiekiem radnej p. Władysławie Zofii Mirosz. 
 
 Pani Władysława Zofia Mirosz - podziękowała p. Januszowi Pełce i 
stwierdziła, Ŝe czuje się zaszczycona  tym, Ŝe będzie przewodniczyła  tak 
uroczystej sesji  do czasu wyboru  Przewodniczącego Rady. 
Następnie powitała przybyłych na obrady , dokonała  otwarcia obrad i na 
podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 
 
Ad.pkt 2. 
 Pani Maria Góras - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Kałuszynie wręczyła  Panu Burmistrzowi zaświadczenie o wyborze na to 
stanowisko , a następnie wręczyła zaświadczenia o wyborze wszystkim radnym. 
 
Ad.pkt 3. 
 Pani Władysława Zofia Mirosz - Radna Senior odczytała zapis  w 
ustawie o samorządzie gminnym dotyczący ślubowania radnych. 
Następnie 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". 
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Poinformowała, Ŝe  radny wypowiadając słowo "ślubuję " moŜe dodać zdanie 
"Tak mi dopomóŜ Bóg". 
Wyczytywani  według kolejności alfabetycznej radni   złoŜyli ślubowanie.   
Podczas ślubowania wszyscy obecni na obradach powstali. 
 
Ad.pkt 4. 
 Pani Władysława Zofia Mirosz - przedstawiła  proponowany porządek  
obrad z uwzględnieniem zrealizowanych juŜ punktów : 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Kałuszynie  
   i Burmistrza Kałuszyna. 
3. Ślubowanie radnych. 
4. Uchwalenie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie 

• Zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady Miejskiej 
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej 
• Zaprezentowanie się kandydatów 
• Głosowanie 
• Ogłoszenie wyników 
• Podjecie uchwały stwierdzającej wybór. 

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
• Zgłaszanie kandydatów 
• Powołanie komisji Skrutacyjnej 
• Zaprezentowanie się kandydatów 
• Głosowanie ogłoszenie wyników głosowania 
• Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

7. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej. 
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej 
• Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych 

stałych komisji Rady Miejskiej 
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych 

komisji Rady Miejskiej. 
8. Informacja Burmistrza poprzedniej kadencji o sytuacji społeczno- 
   gospodarczej gminy. 
9. Ustalenie terminu i proponowanych punktów porządku obrad kolejnej sesji. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 15 
radnych. 
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Ad.pkt 5. 
 Pani Władysława Zofia Mirosz - zwróciła się do radnych o zgłaszanie 
kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
 Pan Bogusław Michalczyk - radny ze wsi Garczyn DuŜy i jednocześnie 
sołtys  tej wsi  zgłosił na przewodniczącą Rady Miejskiej radną p. Ewę Wandę 
Standziak . 
Propozycje swoją uzasadniał tym, Ŝe p. Ewa Wanda Standziak  funkcję radnej 
pełni juŜ V kadencję w tym przez okres dwóch kadencji  pełniła funkcje 
Przewodniczącej Rady Miejskiej. Posiada duŜe doświadczenie  w pracy w 
radzie . Jest osobą odpowiedzialną i godną zaufania. 
 
 Pan Janusz Dmowski - radny z m. Kałuszyn na przewodniczącą Rady 
Miejskiej zgłosił radną p. ElŜbietę Stanisławę Gójską. 
Podał, Ŝe  radna p. ElŜbieta Gójska jest nową radną i naleŜałoby  poprzeć jej 
kandydaturę . 
 
 Pani radna Ewa Wanda Standziak i p. radna ElŜbieta Stanisława Gójska 
wyraziły zgodę na kandydowanie  na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej  zgłoszeni zostali: 
1. radna p. ElŜbieta Stryczyńska 
2. radna p. Marianna Jadwiga Śledziewska 
3. radny p. Wąsowski Leszek Robert 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radni jednogłośnie, przy 100% obecności powołali Komisję Skrutacyjną w  
w/ w składzie. 
 
 Pan Dmowski Janusz - radny z m. Kałuszyn podał, Ŝe  funkcje radnego 
pełni po raz pierwszy i prosił o wyjaśnienie, co to  oznacza  Komisja 
Skrutacyjna. 
 
 Pani Władysława Zofia Mirosz -  wyjaśniła, Ŝe  zadaniem Komisji 
Skrutacyjnej jest przeprowadzenie  wyboru Przewodniczącego Rady w tajnym 
głosowaniu. 
 
 Pani ElŜbieta Stanisława Gójska - radna z m. Kałuszyna  stwierdziła, Ŝe  
jako zgłoszonej kandydatce  na przewodniczącą Rady  jest jej  niezręcznie  
wypowiadać się w tej sprawie, lecz  uwaŜa, Ŝe nie moŜe pominąć tego tematu i 
podała, Ŝe Pani Ewa Standziak jest pracownikiem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, który jest jednostką organizacyjną gminy. W związku z tym w 
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przypadku wyboru na Przewodniczącą Rady , jak  wyglądała będzie  współpraca   
Pana Burmistrza z Panią Ewą Stamdziak.  
Ponadto  Pani Gójska podkreśliła, Ŝe pytanie jej dotyczy  tylko kwestii etycznej 
nie prawnej.  
  
 Pan Gójski Piotr - radny z m. Kałuszyna  podał, Ŝe Rada prowadzi 
nadzór nad działalnością burmistrza jak równieŜ nad działalnością jednostek 
organizacyjnych gminy. W związku z tym zapytał,  jak wyglądała będzie 
podległość  p. Ewy Standziak , w przypadku  wyboru jej na Przewodniczącą 
Rady  z Dyrektorem ZGK. 
 
 Pani Władysława Zofia Mirosz -  zwróciła się do Pana Mecenasa 
obecnego na obradach o wyjaśnienie prawne kwestii kandydowania na 
przewodniczącą Rady  p. Ewy Standziak. 
 
 Pan  Wiktor Soszyński  - mecenas  wyjaśnił, Ŝe ten kto moŜe 
kandydować i być wybranym radnym, ten moŜe zostać wybranym na 
przewodniczącego Rady.  Przepisy prawne nie określają kwestii moralnej. 
Nawiązując do  pytania radnego p. Dmowskiego wyjaśnił, Ŝe zadaniem Komisji 
Skrutacyjnej jest  rozdanie i przeliczenie kart do głosowania . Natomiast wyboru 
dokonują radni poprzez oddanie głosu. 
 
 Pan Waldemar  Janusz Mroczek -  radny ze wsi Mroczki zwrócił się do 
prowadzącej obrady, o uspokojenie  atmosfery na sali obrad.  
 
 Pani Władysława Zofia Mirosz - prosiła o spokój na Sali obrad. 
Zapewniła, Ŝe wszelkie  kwestie prawne wyjaśniał będzie Pan Mecenas obecny 
na obradach. 
 
 Pani Ewa Wanda Standziak - kandydatka na przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Kałuszynie  przedstawiając się radnym podała, Ŝe  na radną  
wybrana została z okręgu wyborczego Nr 14, w którego skład  wchodzą wsie: 
Nowe Groszki, Stare Groszki i Gołębiówka. Przedstawiła przebieg 
dotychczasowej  swojej pracy zawodowej  i poinformowała,  Ŝe w ZGK pracuje 
od 6 lat. Funkcje radnej pełni juŜ V kadencję. W  minionej kadencji pełniła 
funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. 
Nawiązując do lojalności stwierdziła, Ŝe kaŜdy radny powinien być lojalny, 
sumienny i wszelkie sprawy rozwiązywać dla dobra gminy, bez względu na 
jakiekolwiek sentymenty. Zapewniła, Ŝe jeśli zostanie wybrana na 
Przewodniczącą Rady, to będzie się starała, Ŝeby obrady przebiegały sprawnie i 
w spokoju.  Wszystkie projekty uchwał omawiane były  szczegółowo, a 
przyjmowane stanowiska były dla dobra gminy. 
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Następnie odczytała zapisy w statucie gminy dotyczące zadań 
przewodniczącego Rady i stwierdziła, Ŝe  jej praca w ZGK nie będzie  
kolidowała z pełnieniem funkcji Przewodniczącej Rady, jeśli zostanie wybrana. 
 
 Pani ElŜbieta Stanisława Gójska -  kandydatka na przewodniczącą Rady  
przedstawiając się  podała , Ŝe  jest zaszczycona tym, Ŝe mieszka w Kałuszynie. 
Przez całe swoje zawodowe Ŝycie tj. przez okres  40 lat pracowała na Poczcie 
Polskiej.  Ostatnio na stanowisku kierownika działu kontroli. Obecnie przebywa 
na wcześniejszej emeryturze.  W związku z tym ma duŜo wolnego czasu. Jeśli 
zostanie wybrana na przewodniczącą , będzie mogła poświęcić czas na 
sprawowanie  tej funkcji bez  godzenia jej z obowiązkami zawodowymi. Podała, 
Ŝe nie ma doświadczenia w pracy w samorządzie, ale będzie korzystała z 
doświadczenia swoich kuzynów, z których  jeden jest radnym Rady Powiatu i 
drugi Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS. 
Poinformowała, Ŝe decyzję, o kandydowaniu do Rady Miejskiej  podjęła przede 
wszystkim w wyniku rozmów z mieszkańcami osiedla , którzy namawiali ją do 
kandydowania. Podziękowała wyborcom za  wysoką frekwencję wyborczą jak 
równieŜ za oddane  głosy. 
Zapewniła, Ŝe jeśli zostanie wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej , to  
będzie dbała o to, Ŝeby praca Rady  i Komisji przebiegała merytorycznie.  Jej 
hobby to podróŜe samochodem i beletrystyka. 
 
 Pan Mecenas - wyjaśnił, Ŝe obecnie Komisja Skrutacyjna wybierze ze 
swojego grona Przewodniczącego Komisji , a następnie przygotuje karty do 
głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie wpisując na 
nich imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatek. Karty będą ostemplowane 
pieczęcią Urzędu.  Proponował sposób głosowania poprzez skreślenie jednego 
nazwiska.  Pozostałe nie skreślone nazwisko oznaczać będzie, Ŝe głos jest 
oddany na tego kandydata. 
 
Radni jednogłośnie przyjęli propozycję zasad głosowania zaproponowaną przez 
Pana Mecenasa. 
 
Następnie Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się  , przygotowała i rozdała 
kartki do przeprowadzenia tajnego głosowania. 
 
Kolejno wyczytywani radni   udawali się do stolika za osłoną i oddawali swój 
głos. 
 
Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy. 
 
 Pani Śledziewska Marianna Jadwiga - Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej odczytała protokół  komisji - treść w załączeniu. 
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W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej  w Kałuszynie wybrana została radna p. Ewa Wanda Standziak 
uzyskując 11 głosów .  Radna p. ElŜbieta Stanisława Gójska otrzymała 4 głosy. 
 
 Pani Władysława  Zofia Mirosz - odczytała uchwałę Nr I/1/10 w 
sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie - treść 
uchwały w załączeniu. 
Następnie pogratulowała nowo wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej i 
przekazała przewodniczenie w dalszej części obrad. 
 
 Pani Ewa Wanda Standziak - podziękowała za wybór i  za zaufanie. 
Zapewniła, Ŝe dołoŜy wszelkich starań aby okazanego zaufania nie zawieść.  
Stwierdziła, Ŝe obowiązki swoje wykonywała będzie sumiennie, Ŝe  będzie 
lojalna  i przede wszystkim na względzie będzie miała dobro mieszkańców 
miasta i gminy. Ponownie podziękowała za wybór na Przewodnicząca Rady 
Miejskiej.  
 
 Pan Bogusław Michalczyk - w imieniu  całej Rady wręczył wiązankę 
kwiatów  nowo wybranej Przewodniczącej Rady. 
 
 Pani Ewa Wanda Standziak -  dziękując wyraziła nadzieję, Ŝe 
współpraca w Radzie układała się będzie dobrze. Przytoczyła powiedzenie, Ŝe 
"jeśli wóz ciągnie się w obie strony, to  on w ogóle nie pojedzie."  Prosiła, aby 
"wóz" ciągnięty był w jedną stronę  dla dobra całej gminy i jej mieszkańców. 
 
Ad.pkt 6. 
 Pani Ewa Wanda Standziak -  zwróciła się do radnych , o zgłaszanie 
kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
 Pan Dmowski Janusz - nawiązując do wypowiedzi Pani 
Przewodniczącej  dotyczącej "ciągnięcia  wozu w jedną stronę"    na 
Wiceprzewodnicząca Rady  zgłosił  radną p. ElŜbietę Stanisławę Gójską. 
Stwierdził, Ŝe  radna p. E. Gójska jest osobą kompetentną. Jest nową radną.  
Mieszka w mieście Kałuszyn i Ŝeby współpraca pomiędzy  nowo wybranymi 
radnymi i radnymi ponownie  wybranymi na tę funkcje układała się dobrze  
proponował w/w kandydaturę. 
 
 Pani ElŜbieta Stryczyńska - radna z m. Kałuszyn na 
Wiceprzewodniczącą Rady zgłosiła kandydaturę radnej p. Władysławy Zofii 
Mirosz. Podkreśliła, Ŝe p. Mirosz jest radną  III kadencję .  Sprawdziła  się w 
pracy społecznej pełniąc funkcje radnej, a dzisiejsze prowadzenie obrad do 
czasu wyboru Przewodniczącej Rady to potwierdza.  
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Wcześniej powołana Komisji Skrutacyjna wyraziła zgodę na przeprowadzenie 
tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady . 
Komisja  przygotowała i rozdała karty do przeprowadzenia tajnego  głosowania  
 
Kolejno wyczytywani radni przy stoliku z osłoną oddawali swój głos. 
 
 Pani Śledziewska Marianna Jadwiga - Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej odczytała protokół komisji - treść w załączeniu. 
 
W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na 
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kałuszynie wybrana została radna p. 
Władysława Zofia Mirosz uzyskując 9 głosów. 
Radna p. ElŜbieta Stanisława Gójska otrzymała 6 głosów. 
 
 Pani Ewa Wanda Standziak - odczytała uchwałę Nr I/2/10 w sprawie  
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie - treść uchwały w 
załączeniu. 
 
 Pani Władysława Zofia Mirosz - podziękowała za wybór i okazane 
zaufanie. Zapewniła, Ŝe uczyni wszystko, aby wspólna praca wszystkich 
radnych  przyczyniała się do  rozwoju naszego miasta i gminy.  śeby za 4 lata 
,na  koniec kadencji , wyborcy dobrze ocenili naszą pracę. Podziękowała za 
oddane na nią głosy. Poinformowała, Ŝe przebywa na emeryturze i wolny czas 
oraz dotychczasowe doświadczenie poświęci dla dobra gminy.  
 
Ad.pkt 7. 
 Pani Ewa Wnda Standziak - poinformowała, Ŝe zgodnie ze Statutem 
Gminy w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych. 
W skład pozostałych  stałych  Komisji Rady  wchodziło po 6 radnych i 
zaproponowała pozostanie  przy 6 osobowych komisjach Rady Miejskiej, 
oprócz Komisji Rewizyjnej. Przyjmując takie rozwiązanie , kaŜdy radny 
pracowałby w dwóch stałych komisjach Rady. 
 
 Pan Dmowski Janusz - zwrócił uwagę, Ŝe przy parzystej liczbie członów 
komisji  mogą wystąpić problemy przy głosowaniu . 
 
 Pani Ewa Wanda Standziak - wyjaśniła, Ŝe w takim przypadku  
przegłosowuje Rada i zwróciła się o przegłosowanie 6 osobowych składów 
Komisji Rady. 
 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Radny p. Dmowski Janusz wstrzymał się 
od głosu. 
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6 osobowe składy komisji przyjęto 14 głosami za i 1 wstrzymującym się.  
 
 Pani Ewa Wanda Standziak -  wymieniła nazwy wszystkich stałych 
Komisji Rady. 
Następnie odczytała ze Statutu Gminy zakres  zadań poszczególnych komisji i 
zwróciła się , o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej. 
 
Do Komisji Rewizyjnej  zgłoszeni zostali następujący radni: 
1. Gójska ElŜbieta Stanisława 
2. Śledziewska Marianna Jadwiga 
3. Michalczyk Bogusław 
4. Kaczmarczyk Ryszard Dominik 
5. Gójski Piotr 
6. Stryczyńska ElŜbieta 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 
 
Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby kaŜdy radny głosował tylko na 
5 osób, poniewaŜ Komisja Rewizyjna liczy tylu członków i zwróciła się 
przegłosowanie  zgłoszonych  kandydatur. 
W głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość 
głosów: 
1. radna p. ElŜbieta Stanisława Gójska -15 głosów  
2. radna p. Marianna Jadwiga Śledziewska  -13 głosów, 2 wstrzymujące się 
3. radny p. Bogusław Michalczyk  -13 głosów, 2 wstrzymujące się  
4. radna p. ElŜbieta Stryczyńska   -11 głosów, 4 wstrzymujące się  
5. radny p. Ryszard Dominik Kaczmarczyk -11 głosów, 4 wstrzymujące się 
6. radny p. Piotr Gójski    - 4 głosy, 11  wstrzymujące się.  
 
 Pani ElŜbieta Stanisława Gójska - prosiła, o wyjaśnienie zasad 
głosowania. 
 
 Pan Mecenas - wyjaśnił, Ŝe kaŜdy radny mógł głosować tylko na 5 
kandydatów.  Stwierdził, Ŝe przeprowadzone głosowanie było prawidłowe. 
MoŜna było głosować tylko  "za" bez "przeciw" i "wstrzymujących się", lecz 
jeśli było  kto za, przeciw i wstrzymujących się , to takŜe  było głosowanie w 
pełni demokratyczne i prawidłowe. 
 
 Pani Ewa Wanda Standziak  - odczytała uchwałę Nr I/3/10 w sprawie  
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie - 
treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została  jednogłośnie, przy obecności 15 radnych.  
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 Pani Przewodnicząca  - zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatur 
do stałych Komisji Rady. Wyjaśniła, Ŝe  kaŜdy radny głosuje tylko na 6 
członków komisji, poniewaŜ  skład liczbowy komisji ustalono w takiej  ilości. 
 
Do Komisji BudŜetu i Finansów zgłoszeni zostali następujący radni: 
1. ElŜbieta Stanisława Gójska  
2. Henryka Genowefa Śledziewska 
3. Marianna Wocial 
4. Leszek Robert Wąsowski 
5. Jarosław Broniarek 
6. Piotr Gójski 
7. Ewa Wanda Standziak 
8. Władysława Zofia Mirosz 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji BudŜetu i Finansów. 
 
W  głosowaniu jawnym  poszczególni  kandydaci  otrzymali następującą ilość 
głosów: 
1. radna p. ElŜbieta  Stanisława  Gójska   - 6 głosów 
2. radna p. Henryka Genowefa Śledziewska  - 14 głosów 
3. radna p. Marianna Wocial    - 14 głosów 
4. radny p. Leszek Robert Wąsowski   - 11 głosów 
5. radny p. Jarosław Broniarek    - 10 głosów 
6. radny p. Piotr Gójski     - 4 głosy 
7. radna p. Ewa Wanda Standziak   - 9 głosów 
8. radna p. Władysława Zofia Mirosz   - 12 głosów  
 
W  skład Komisji BudŜetu i Finansów weszli następujący radni: 
1. Henryka Genowefa Śledziewska 
2. Marianna Wocial 
3. Leszek  Robert Wąsowki 
4.Jarosław Broniarek 
5. Ewa  Wanda Standziak 
6. Władysława Zofia Mirosz 
 
Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zgłoszeni zostali  
następujący radni: 
1.Waldemar Janusz Mroczek 
2. Ryszard Dominik Kaczmarczyk 
3. Janusz Dmowski 
4. Jarosław Broniarek 
5. Marek Antoni Chrościcki 
6. Piotr Gójski 
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Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego. 
 
W wyniku jawnego głosowania  jednogłośnie  , przy obecności 15 radnych, 
powołano  w/w radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. 
 
Do  składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zgłoszeni 
zostali następujący radni: 
1. Marianna Wocial 
2. Władysława Zofia Mirosz 
3. Janusz Dmowski 
4. Piotr Gójski 
5. Henryka Genowefa Śledziewska 
6. ElŜbieta Stryczyńska 
Zgłoszeni  kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych. 
Do składu  w/w komisji zgłoszona została takŜe radna p. ElŜbieta Stanisława 
Gójska, lecz nie wyraziła zgody na pracę w tej komisji. 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy obecności 15 radnych, przyjęto skład 
Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Spraw Socjalnych w w/ w składzie. 
 
Do składu Komisji Rolnictwa i Gospodarki  zgłoszeni zostali następujący radni: 
1. Bogusław Michalczyk 
2. Marianna  Jadwiga Śledziewska 
3. Waldemar Janusz Mroczek 
4. ElŜbieta Stanisława Mroczek 
5. Leszek Robert Wąsowski 
6. Marek  Antoni Chrościcki  
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rolnictwa i 
Gospodarki. 
 
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy obecności 15 radnych, przyjęto skład 
Komisji Rolnictwa i Gospodarki w w/w składzie. 
 
 Pani Ewa  Wanda Standziak - odczytała uchwałę Nr I/4/10 w sprawie  
ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w 
Kałuszynie - treść uchwały w załączeniu.  
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 15 radnych. 
 
 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby powołane składy 
osobowe komisji odbyły , w trakcie przerwy w obradach,  pierwsze posiedzenia  
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, celem wyboru przewodniczących  komisji. Poinformowała, Ŝe jeśli komisje nie  
dokonają wyboru przewodniczących komisji, bo w głosowaniu będzie remiz, to 
wówczas wyboru dokona Rada. 
Następnie ogłosiła  15 min. przerwę . 
 
W czasie przerwy komisje odbyły pierwsze posiedzenia i dokonały wyboru  
Przewodniczących Komisji. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
 Pani Ewa Wanda Standziak - odczytała uchwałę Nr I/5/10 w sprawie  
zatwierdzenia  przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie 
- treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 15 radnych. 
 
Ad.pkt 8. 
 Pan Marian Soszyński - Burmistrz pogratulował radnej. P. Ewie 
Standziak wyboru na Przewodniczącą Rady Miejskiej  i  radnej p. Władysławie 
Mirosz wyboru na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym 
poszczególnych  Komisji Rady.  
Podkreślił, Ŝe wszystkie Komisje Rady są jednakowo waŜne, a praca w 
komisjach przedkłada się na pracę w Radzie.  Zapewnił, Ŝe jest otwarty na 
współpracę . 
Następnie przedstawił informację o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy - 
treść informacji w załączeniu. 
 
 Pan Dmowski  Janusz -  zapytał, czy i gdzie moŜna  zobaczyć projekty 
na budowę zalewu i przebudowę parku w Kałuszynie. 
 
 Pan Chrościcki Marek Antoni -  radny i jednocześnie Prezes OSP w 
Kałuszynie proponował podejmowanie działań ,w celu pozyskania środków z 
funduszy europejskich  z  przeznaczeniem na remont remizy OSP w Kałuszynie, 
tak jak jest to stosowane dla świetlic wiejskich. 
 
 Pan Burmistrz -  ustosunkowując się do  powyŜszych wypowiedzi podał, 
Ŝe  projekty  na budowę  zalewu  oraz przebudowę parku są umieszczone na 
stronie internetowej Urzędu. MoŜna takŜe  zapoznać się z projektami 
technicznymi na te inwestycje u pracownika Urzędu p. Stanisławy Sadoch i 
zaprosił do  korzystania z tej moŜliwości oraz wglądu w projekty. 
Pan  Burmistrz zapewnił, Ŝe po przebudowie parku  wygląd miasta znacznie się 
poprawi, poniewaŜ po przebudowie wygląd parku będzie zupełnie inny. 
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Poinformował, Ŝe są juŜ  wszelkie uzgodnienia  oraz pozwolenia na wykonanie 
tej inwestycji. Wszystkie drzewa istniejące w parku są zinwentaryzowane i 
opisane prze osobę posiadającą uprawnienia do takich prac. Wykonano takŜe 
dokumentację fotograficzną .  Dokumentacja zakłada  wycinkę drzew w ilości 
ponad 200 sztuk, a  nowe nasadzenia planowane są w ilości ok. 600 sztuk drzew 
i krzewów.  
Nawiązując do pytania radnego p. Janusza Dmowskiego  podał,  Ŝe   moŜna 
wnosić poprawki do projektu przebudowy parku, lecz  zaleŜy jakie. 
 
 Pan Janusz Dmowski - podał, Ŝe do projektu zalewu , to proponowałby  
pozostawienie wysepki na zalewie, poniewaŜ jego zdaniem  usytuowanie 
wysepki nadałoby zalewowi  większej estetyki i egzotyki. 
Odnośnie  parku podał, Ŝe nie widział dokumentacji, ale proponowałby 
usytuowanie urządzeń  do ćwiczeń  fizycznych na powietrzu oraz  urządzeń dla 
dzieci np. pajęczyna do  wspinaczki.  
Stwierdził, Ŝe są  producenci takich urządzeń, którzy  udzielają wszelkich  
informacji w jaki sposób moŜna pozyskać środki z funduszy europejskich na 
zakup  urządzeń. Usytuowanie  takich urządzeń w parku uatrakcyjniłoby  park 
oraz byłoby miejscem do poŜytecznego rozładowania energii ludzi młodych. 
 
 Pan Burmistrz -  udzielając odpowiedzi podał, Ŝe  w swoim programie 
wyborczym przedstawiał  propozycje zagospodarowania tzw ."dołów" i 
propozycje zgłaszane przez radnego p. Dmowskiego   odpowiednie byłyby do 
realizacji w tym miejscu. Natomiast w  parku nie, poniewaŜ  ustawienie 
czegokolwiek przestrzennego zmieniłoby całą koncepcję  zagospodarowania. 
Nawiązując do propozycji usytuowania wysepki na zalewie Pan Burmistrz 
wyjaśnił,  Ŝe  była rozwaŜana  taka moŜliwość, lecz po  konsultacjach z 
projektantem odstąpiono od tego pomysłu. Projektant twierdzi, Ŝe linia 
brzegowa zalewu nie jest linią monotonną. Usytuowanie w środku zalewu 
wysepki spowodowałoby  , Ŝe optycznie zalew wydawałby się mniejszy nawet o 
30%  i zawęŜony. Obecnie moŜna wnosić poprawki  np. do sposobu 
zagospodarowania ziemi z  wykopu zalewu.  Nie moŜna  natomiast zmieniać 
rzeczy, które  ujęte zostały w specyfikacji przetargowej. 
Odpowiadając na pytanie radnego p. Marka Chrościckiego Pan Burmistrz podał, 
Ŝe  nie moŜna było obecnie wystąpić o środki z funduszy unijnych z Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont remizy OSP, poniewaŜ wystąpiliśmy o 
środki na przebudowę parku, a z tego programu moŜna korzystać tylko na jedno 
zadanie. MoŜna natomiast pozyskać środki z innych źródeł np. na 
termomodernizację budynku. 
 
Ad.pkt 9. 
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 Pani Ewa Wanda Standziak -  podała, Ŝe następna sesja Rady Miejskie 
musi odbyć się najpóźniej 6 grudnia, poniewaŜ w tym dniu upływa termin 
złoŜenia ślubowania przez Pana Burmistrza. 
W związku z tym zaproponowała zwołanie sesji na dzień 6 grudnia  na godz. 14 
z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Ślubowanie Burmistrza. 
3. Uchwalenie porządku obrad. 
4. Interpelacje. 
5. Podjecie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
    Kałuszyna. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamkniecie obrad. 
Radni jednogłośnie przyjęli termin i porządek obrad następnej sesji Rady 
Miejskiej. 
Pani Przewodnicząca  zaprosiła takŜe sołtysów i  kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy na następne obrady. 
 
Ad.pkt 10. 
 Pani Ewa Wanda Standziak -  prosiła  nowo wybranych radnych o 
podanie danych do księgowości , które  niezbędne  są do   przekazywania diet . 
Poinformowała, Ŝe radni w ciągu 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania 
obowiązani są złoŜyć oświadczenia majątkowe. 
 
 Pan Burmistrz - przedstawił informację dotyczącą odśnieŜania dróg na 
terenie miasta i gminy.  Podał, Ŝe w zasadzie wszystkie drogi są przejezdne. 
Dowóz dzieci do szkoły  jest zapewniony .  
Ponadto Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą , aby w sytuacji nie przejezdności 
dróg dzwonić do Zakładu Gospodarki Komunalnej lub pracownika Urzędu  na 
stanowisku ds. drogownictwa , albo bezpośrednio do niego. Podał takŜe numery 
telefonów.  
Stwierdził takŜe , Ŝe właściciele nieruchomości przyległych do chodnika 
obowiązani są  do ich  odśnieŜania. Gmina zapewnia przejezdność dróg i ulic. 
Prosił takŜe, o cierpliwość i wyrozumiałość  w tej kwestii. Podkreślił, Ŝe  
odśnieŜanie dróg jest bardzo kosztowne. 
 
Ad.pkt 11. 
 Pani Ewa Wanda Standziak -   Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Kałuszynie o godz. 13,20 zamknęła I obrady kadencji 2010-2014. 
 
Na tym protokół zakończono.      
 
Protokółówała: 
D.Rosołowska 


