
Protokół Nr XXVIII/10 

z obrad Rady Miejskiej  w Kałuszynie, odbytych w dniu 15 kwietnia 2010 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 16,oo. 
Obecni  według załączonej listy obecności - 14 radnych na ogólny stan Rady 15 
osób. 
W obradach  takŜe udział wzięli: p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 
Sęktas - Sekretarz Miejski i p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski. 
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kałuszynie.  
Radni chwilą ciszy uczcili pamięć  ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. 
 
Ad.pkt 1. 

 Pan  Przewodniczący - powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad i na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad.pkt 2. 
 Następnie Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad 
z uwzględnieniem zrealizowanego juŜ pkt.1: 
1. Otwarcie  obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Interpelacje. 
4. Podjecie uchwał w sprawach: 
• Zmian w budŜecie gminy na 2010 rok 
• Zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
• Zamiany nieruchomości bez dokonywania dopłat 
• Zbycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kałuszynie 
• Zlecenia przeprowadzenia kontroli przez komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 

w Kałuszynie 
• Zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej 

w Kałuszynie. 
5. Przyjęcie protokółu Nr XXVII/10 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 14 
radnych. 
 
Ad.pkt 3. 
 Interpelacji nie zgłoszono. 
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Ad.pkt 4. 

 Pan Marian Soszyński - Burmistrz  poinformował, Ŝe na dzisiejszych 
obradach nie będzie przedstawiał informacji o działalności międzysesyjnej , 
poniewaŜ są to obrady pozaplanowe. Następne obrady planowane są na dzień 29  
kwietnia br. tematem, których będzie sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy 
za 2009 r. Wówczas przedstawiona zostanie takŜe informacja o działalności 
burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Następnie Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe podstawowym powodem zwołania obrad  
w dniu dzisiejszym była potrzeba zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne 
pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Pol. ul. Barlickiego i 
przebudowa sieci burzowej".  Na ogłoszony przetarg na realizację w/w 
inwestycji wpłynęła jedna oferta na kwotę 238 tys. zł. W budŜecie gminy na to 
zadanie zabezpieczona jest kwota 200 tys. zł. W związku z tym nie było 
moŜliwości rozstrzygnięcia przetargu. Ze względu na to, Ŝe ulica Wojska 
Polskiego jest ulicą powiatową , której przebudowa ujęta jest w planie starostwa 
na rb.  nie naleŜy przeciągać  terminu prac, które wykonać ma nasza gmina tj. 
budowy sieci wodociągowej oraz studzienki kanalizacji burzowej w tej ulicy.  
Pan Burmistrz zaproponował  zwiększenie  o 50 tys. zł środków  na budowę 
sieci wodociągowej w ul. Wojska Pol. i ul. Barlickiego w Kałuszynie / w tym 
budowa studzienki burzowej/  oraz  zwiększenie środków na remont  chodnika  
przy ul. Wojska Pol.i ul. Barlickiego w wysokości 545 tys. zł. . Zwiększenie o 
kwotę 5 tys. zł środków  na modernizację budynku przy ul. Wojska Pol. 20 wraz 
z zagospodarowaniem terenu. Środki  na  w/w zadania Pan Burmistrz 
zaproponował  ze zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. budowa 
zbiornika retencyjnego" . 
 
 Pani Maria Bugno - Skarbnik  przedstawiła pozostałe proponowane 
zmiany w budŜecie  tj. 1 tys. zł  na składki na ubezpieczenie społeczne i 
Fundusz Pracy dla inkasenta opłaty targowej , 1 tys. zł środki  na nagrodę dla 
sportowca za udział i wyniki w zawodach paraolimpijskich oraz  3.913 zł na 
remont oświetlenia ulicznego  w Kazimierzowie w ramach funduszu sołeckiego. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał 
uchwałę Nr XXVIII/182/10 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok - 
treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pani Maria Bugno - Skarbnik Miejski wyjaśniła, Ŝe podjętą na 
dzisiejszych obradach uchwałą w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok  
określony został plan przychodów, którym będzie poŜyczka w wysokości 600 
tys. zł. z WFOŚiGW  na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa 
zbiornika retencyjnego". Podała, Ŝe gmina posiada promesę na 600 tys. zł 
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poŜyczki z WFOŚiGW, która jest częściowo umarzalna. Poinformowała takŜe, 
Ŝe uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki podlega 
zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
 
 Pan Janusz Kazimierz  Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał 
uchwałę Nr XXVIII/183/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - treść 
uchwały załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Burmistrz - podał, Ŝe na wszystkich posiedzeniach komisji 
omawiany był projekt uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości bez 
obowiązku dokonywania dopłat. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe po długich  
dyskusjach i negocjacjach p. Jarosław Jurek  właściciel  działki przy ul. 
Warszawskiej w sąsiedztwie posesji p. Heleny Kwiatkowskiej wyraził zgodę na 
zamianę  terenu z przeznaczeniem na poszerzenie przyległej ulicy, która 
prowadzi na parking przy szkole w Kałuszynie. Pan Jarosław Jurek  przekaŜe na 
rzecz  gminy teren o powierzchni ok. 50 m2  i odstępuje od wykonywania 
szacunku wartości  istniejącego ogrodzenia oraz komórki znajdującej się na tym 
terenie.  W zamian otrzyma ok. 150 m2  terenu od strony południowej  jego 
posesji. Koszty podziału działek  pokryją strony po 1/2 kaŜda. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał  uchwałę  Nr XXVIII/184/10 w 
sprawie  zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat  - treść 
uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan Burmistrz - podał, Ŝe projekt uchwały w sprawie  zbycia 
nieruchomości połoŜonej w Kałuszynie omawiany był na posiedzeniach 
wszystkich komisji Rady. Państwo Małgorzata i Mikołaj Mikołajczykowie 
wystąpili  o wykup działki  nr 2331/2 połoŜonej w Kałuszynie przy ul. 
Mostowej.  W pierwszej kolejności  na posiedzeniach komisji zgłaszana była 
propozycja przeznaczenia do sprzedaŜy w/w terenu  w drodze przetargu. Jednak 
po dokonaniu wizji  w terenie  proponuje się  przeznaczenie do sprzedaŜy tej 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej,  poniewaŜ  ukształtowanie i 
połoŜenie działki nie spełnia warunków  do samodzielnego funkcjonowania. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVIII/185/10 w 
sprawie  zbycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kałuszynie - treść 
uchwały w załączeniu. 
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Uchwała przyjęta została  13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
  Pan Janusz  Kazimierz Pełka - poinformował, Ŝe wpłynęła skarga  
na działalność Burmistrza i druga skarga na działalność Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. Skargi na burmistrza i kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy rozpatruje Komisja Rewizyjna  Rady 
Miejskiej. W planie  kontroli komisji na rb. nie ma  ujętych spraw zawartych w 
skargach. W związku z tym  naleŜy zlecić Komisji Rewizyjnej dokonanie 
kontroli zarzutów zawartych w skargach.  Następnie Komisja Rewizyjna 
przedstawi  Radzie Miejskiej wyniki kontroli,  a Rada podejmie stosowne 
uchwały w tej sprawie. 
 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr XXVIII/186/10 w 
sprawie  zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej w Kałuszynie - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
 Pan  Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXVIII/187/10 w 
sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez komisje Rewizyjną Rady 
Miejskiej w Kałuszynie - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 14 radnych. 
 
Ad.pkt 5. 
 Protokół Nr XXVII/10  z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłoŜony 
został do wglądu. 
 
Radni nie zgłosili uwag do protokółu i jednogłośnie, przy obecności 14 radnych, 
przyjęli protokół. 
 
Ad.pkt 6. 
 Pan Burmistrz - omówił stan dróg po okresie zimy. Przedstawił zakres 
planowanych prac remontowych na drogach oraz terminy ich realizacji. 
Następnie Pan Burmistrz  stwierdził, Ŝe  po wprowadzeniu ksiąŜeczek opłat za 
odbiór  odpadów komunalnych  znacznie wzrosła ilość oddawanych śmieci. W 
roku 2009  firma Błysk odebrała z terenu naszej gminy 431 t odpadów stałych, a 
przed wprowadzeniem ksiąŜeczek w 2008 r. 97 t. Mimo zwiększonej ilości 
odebranych śmieci firma Błysk nie występuje o podwyŜkę opłat.  
Pan Burmistrz poinformował takŜe, Ŝe  zamknięta została  lista zapisów na 
wymianę eternitu. Wykonawca, który wygra przetarg  zostanie zobowiązany do 
indywidualnego uzgadniania terminów zdjęcia eternitu  z poszczególnymi 
osobami.  Zdjęty juŜ wcześniej  eternit  takŜe będzie odbierany. Jeśli będzie taka 
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potrzeba, to złoŜony zostanie wniosek, o zwiększenie otrzymanej kwoty na ten 
cel. Obecnie otrzymaliśmy 100 tys. zł.  
  
 Pan Janusz Kazimierz Pełka -  przypomniał, Ŝe 30 kwietnia upływa  
termin składania oświadczeń majątkowych radnych . 
 
 Pani Henryka Sęktas - Sekretarz Miejski  poinformowała, Ŝe w Sali 
ślubów w tutejszym Urzędzie wyłoŜona jest Księga Kondolencyjna  w  
zawiązku z  katastrofą pod Smoleńskiem i Ŝałobą  narodową. Osoby chętne 
mogą  wpisywać się do Księgi. 
 
Ad.pkt 7. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kałuszynie zamknął XXVIII obrady Rady. 
 
Na tym o godz. 17,oo  obrady zakończono. 
 
 
 
 
 
 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 

  
  
 
  
  
  
 
  

 


