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Protokół Nr X/2011 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 30 listopada 2011 

roku w sali Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10,00. 

Obecni 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 Miejskie. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie, p. Marciniak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Nowych Groszkach, p. Lidia Wierzbicka - Dyrektor Przedszkola w 

Kałuszynie, p. Marian Pełka - Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, p. Anna 

Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. Dariusz 

Winnik - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi 

wsi: Abramy, Chrościce, Falbogi,  Garczyn Mały, Gołębiówka, Kazimierzów, 

Leonów, Milew, Mroczki, Patok, Piotrowina, Przytoka, Stare Groszki, Sinołęka, 

Szembory, Szymony, Wąsy, Wity i Wólka Kałuska. 

Obradom przewodniczyła p. Ewa Wanda Standziak - Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pani Przewodnicząca - powitała zebranych,  dokonała otwarcia obrad i 

na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 

 

Ad.pkt 2. 

 Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek 

obrad z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz  

    realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2012 - podjęcie uchwał  

    w sprawach: 

 Obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 

2011 r. przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego za 2012 rok 

na obszarze Gminy Kałuszyn 

 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących  na terenie Gminy Kałuszyn 

 Określenia stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru tego 

podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 
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6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

 Zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. "Indywidualizacja 

procesów nauczania i wychowania w klasach I - III w gminie Kałuszyn" w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 

 Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku 

 Zmiany uchwały  nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 3 grudnia 

2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach 

opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 

 Zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 

w Kałuszynie. 

7. Przyjęcie protokółu Nr IX/2011 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

8.Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy 100% 

obecności 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. 

 

 Pan Janusz Dmowski - radny z m. Kałuszyn zapytał,  ile wynosi 

szacunkowy zysk ze sprzedaży ziemi z wykopu zalewu i jakie koszty poniesie 

gmina związane ze sprzedażą. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że  według wykonanych  elektronicznie 

pomiarów w okresie lata  wyszło, że ziemi  z wykopu jest ok.  12 tys. m3.  Ze 

względu na to, że część ziemi  wykorzystana została do  niwelacji przyległego 

do zbiornika terenu, przed ostateczną sprzedażą  pomiary wykonane zostaną 

ponownie. Sądzę - stwierdził Pan Burmistrz, że  ziemi tej będzie w granicach  

10-12 tys. m3. Zysk ze sprzedaży szacowany jest w granicach 60 tys. zł licząc 6 

zł za m3 ziemi. Gmina nie poniesie żadnych kosztów w związku ze sprzedażą 

ziemi. 
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 Pan Zygmunt Mroczek - Sołtys wsi Mroczki zapytał, co będzie z  

wsiami, które nie ujęte zostały w przedstawionym przez Pana Burmistrza planie 

kanalizacji. 

 

 Pan Burmistrz -  podał, że gmina posiada program sanityzacji. W 

zależności od posiadanych środków    plan kanalizacji  rozłożony będzie w 

czasie. Podał także, że gmina posiada    wieloletni  plan sanityzacji obejmujący  

okres  do roku 2017-2018. Wyjaśnił , że prace kanalizacyjne  trudno jest 

zrealizować w krótkim okresie czasu . Prace te  trwają w czasie i są robotami 

kosztownymi. Propozycja kanalizacji  przygotowana została pod  planowane 

środki w wysokości 4 ml zł. Jeżeli wystąpią możliwości pozyskania 

dodatkowych środków z funduszy unijnych , to włączane będą kolejne 

miejscowości do realizacji kanalizacji.  Pan Burmistrz podkreślił, że realizacja 

kanalizacji we wsiach musi odbywać się według ustalonej kolejności. 

Poinformował ponadto, że rozważał możliwość  zmiany koncepcji kanalizacji i 

w niektórych miejscowościach jak np. we wsi Wąsy  przejście na pojedyncze 

oczyszczalnie ścieków. Na dzień dzisiejszy informuję ,  co jest przygotowywane 

pod środki ujęte we wniosku - stwierdzil Pan Burmistrz. W terminie 

późniejszym mogą być nabory wniosków na następne lata , o pozyskanie 

środków , wówczas ponownie wnioski zostaną złożone.  Wykonywanie obecnie 

projektu technicznego na sanityzację całej gminy nie jest  celowe, ponieważ 

opracowanie takiej dokumentacji jest bardzo drogie, a realizacja musiałaby być 

rozłożona w czasie. Pan Burmistrz przypomniał, że tak jak informował między 

innymi i  na zebraniach wiejskich realizacja  pierwszej koncepcji kanalizacji 

gminy  kosztowałaby tyle ile wynosi cały  całoroczny budżet gminy tj. ok. 18 ml 

zł. W związku z tym  obecnie rozwiązanie takie nie jest  możliwe. Obecne 

działania zmierzają do tego, żeby  wykorzystywać możliwości i pozyskiwać 

środki. Podkreślił jednak, że na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że otrzymamy 

środki, na które złożone zostały wnioski. Pan Burmistrz poinformował, że w 

ramach przedstawionego projektu kanalizacji  prowadzi wstępne przygotowania 

do wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym. 

Połączenie  tych dwóch zadań stworzy większe możliwości  pozyskania  

środków. 

Nawiązując do pytania Pana Sołtysa dotyczącego kanalizacji we wsiach nie 

objętych  programem kanalizacji  Pan Burmistrz stwierdził, że obecnie nie 

znając sytuacji , o możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych  nie 

odpowie na to pytanie. Jeżeli będzie  następny okres finansowania tj. na rok 

2013-2020 i znana będzie wysokość środków, to wówczas można ustalić  plan 

wieloletni kanalizacji w kolejnych miejscowościach. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że obecne technologie umożliwiają  

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na gruntach, na których 

dotychczas nie  wskazana była budowa takich urządzeń. 
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Podał także, że do dnia 20 grudnia br. należy przygotować wnioski, o środki na 

realizacje kanalizacji. Czy otrzymamy środki, obecnie  nie wiadomo. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - nawiązując do  wniosku, o pozyskanie 

środków na modernizację  targowicy zapytała, czy   są to środki na  targowisko 

przy ul. Chopina, czy na targowisko przy ul. Martyrologii. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że złożony wniosek , o środki na modernizację 

targowicy dotyczy targowicy przy ul. Chopina. Targowica przy ul. Martyrologii 

nie spełnia warunków ubiegania się, o środki w funduszy unijnych. 

 

Ad.pkt 5.  
 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby  uzasadnienie do 

projektów uchwał podatkowych Pan Burmistrz przedstawił łącznie. 

 

Propozycja została przyjęta. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że na posiedzeniach wszystkich stałych komisji 

Rady Miejskiej omawiane były propozycje stawek podatków lokalnych.  Jednak 

ze względu na to, że Państwo Sołtysi nie znają tych propozycji  szczegółowo 

przedstawi proponowane stawki. 

Pan Burmistrz podkreślił także, że  przyjęte stawki podatkowe wpłyną na 

dochody gminy , za które można będzie realizować zadania gminy. Poza 

subwencjami  i środkami z zewnątrz , które gmina pozyskuje, następnym 

dochodem, który decyduje, co gmina może realizować, poza zadaniami 

bieżącymi  , jest wielkość podatków. 

Poinformował, że w naszej gminie wielkość  dochodu z podatków nie jest 

znacząca. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że podatek rolny ustalany jest w 

odniesieniu do ceny q  żyta  za III kwartały roku bieżącego podanej przez GUS. 

Rada może obniżyć  cenę q żyta podaną przez GUS. Cena q żyta podana przez 

GUS do naliczania podatku rolnego na rok 2012 wynosi 74,18 zł .  Cena ta  w 

roku ubiegłym wynosiła 37,64 zł. Do naliczenia podatku rolnego z 1 ha 

przeliczeniowego przyjmuje się ceną przyjętą przez Radę pomnożoną o 

wskaźnik 2,5. 

Natomiast podatek leśny ustalany jest na podstawie ceny m3 drewna uzyskanej 

ze sprzedaży  przez Nadleśnictwa. Cenę tą również ogłasza GUS. 

Maksymalne stawki podatku  od środków transportowych i od nieruchomości  

ustala Minister  Finansów. Na rok 2012 stawki te zwiększone zostały o 

wskaźnik inflacji tj. o 4,2% w stosunku do maksymalnych stawek na rok 2011. 

Rada może obniżyć te stawki. 
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Następnie Pan Burmistrz przypomniał, że w rb. cena q żyta podana przez GUS  

wynosi 74,18 zł,  w roku ubiegłym cena ta wynosiła 37,64 zł. Cena przyjeta 

przez Radę do naliczania podatku rolnego na rok 2011 wynosiła  31,32 zł  i 

stanowiła 83,21% ceny maksymalnej. Przyjmując taki wskaźnik do  ustalenia 

ceny q żyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego na 2012 rok, to byłaby 

kwota 61,73 zł. Przyjmując taką kwotę podatek rolny w 2012 roku wzrósłby o 

ok. 100% w stosunku do roku 2011. Dlatego proponuje się obniżenie ceny q 

żyta podanej przez GUS do kwoty  37,09 zł. Cena ta w stosunku do roku 

bieżącego wzrosłaby o 18,2%. 

Cena m3 drewna  do naliczania podatku leśnego na rok 2011 wynosiła 154,65 

zł. Na rok 2012 cena ta wynosi 186,68 zł. Podatek leśny z ha fizycznego 

naliczany jest poprzez pomnożenie ceny m3 drewna przez wskaźnik 0,22 . 

Na rok 2012 proponuje się podwyżkę podatku  od środków transportowych  w 

wysokości inflacji tj. o 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 

2011. Podatek ten nigdy nie był w maksymalnej wysokości w poszczególnych 

rodzajach pojazdów, a kształtował się na poziomie 75% stawek maksymalnych. 

Następnie Pan Burmistrz  przedstawił propozycję stawek podatku od 

nieruchomości  na 2012 rok podając jednocześnie  maksymalne stawki na rok 

2011 oraz  stawki przyjęte przez Radę Miejską tj.: 

 1. od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 

na rok 2011 maksymalna stawka wynosiła 0,67, stawka przyjęta przez Radę 

Miejską -  0,37 

Na 2012 rok stawka maksymalna - 0,70 zł, proponowana  0,38 zł tj. wzrost o 

4,2% w stosunku do roku 2011. 

 2. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 - w 

roku 2011 maksymalna stawka - 21,05, stawka przyjęta przez Radę - 15,83 

zł. 

Na rok 2012 maksymalna stawka - 21,94 zł, proponowana - 16,49 tj. wzrost o 

4,2% w stosunku do 2011 roku. 

 3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym w roku 2011 maksymalna stawka  - 9,82 zł, stawka 

przyjęta przez Radę - 9,12 zł. 

Na rok 2012 maksymalna stawka - 10,24 zł, proponowana 9,50 zł tj. wzrost o 

4,2% w stosunku do 2011 roku. 

 4. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych  w roku 2011  maksymalna stawka -  4,27 zł, stawka przyjęta 

przez Radę -  4,02 zł. 
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Na rok 2012 maksymalna stawka 4,45 zł, proponowana 4,19 tj. wzrost o 4,2% w 

stosunku do roku 2011. 

 5. Od powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części za 1 m2 

na rok  2011 maksymalna stawka - 7,06 zł, stawka przyjęta przez Radę - 3,54 

zł. 

Na rok 2012 maksymalna stawka - 7,36 zł, proponowana 3,69 zł , wzrost w 

stosunku do 2011 roku o 4,0.2%   

 6. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne - 

maksymalna stawka na rok 2011 - 4,15 zł, stawka przyjęta przez Radę - 3,98  

zł. 

Na rok 2012  maksymalna stawka - 4,33 zł,  proponowana stawka 4,15 zł tj. 

wzrost o 4,2% w stosunku do roku 2011. 

 7. od budowli - 2% wartości było w 2011 roku i na rok 2012 także 2% 

wartości budowli. 

 8. Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 

i budynków za 1 m2- maksymalna stawka na 2011 rok - 0,80 zł, stawka 

przyjęta przez Radę - 0,49 zł . 

Na rok 2012  maksymalna stawka - 0,84 zł, stawka proponowana - 0,51 zł tj. 

4,2% w stosunku do roku 2011. 

 9. od gruntów pozostałych za 1m2 powierzchni  - maksymalna stawka na rok 

2011 - 0,41 zł, stawka przyjęta przez Radę 0,14 zł. 

Na rok 2012 maksymalna  stawka - 0,43 zł, proponowana 0,19 zł tj. ok.35% 

stosunku do roku 2011. 

W podsumowaniu Pan Burmistrz podał, że ogólnie proponuje się podwyżkę 

podatku  od środków transportowych i od nieruchomości  w wysokości inflacji 

tj. o 4,2%  i obniżenie ceny q żyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego 

na rok 2012 do kwoty 37,09 zł tj. 50%  ceny maksymalnej. 

 

 Pan Dmowski Janusz - radny z m. Kałuszyna przypomniał, że we 

wcześniejszym okresie Pan Sołtys Zygmunt Mroczek zarzucał jemu 

niekompetencje , czy działanie na niekorzyść gminy. Stwierdził, że obecnie przy 

ustalaniu stawek podatków na rok 2012  nie można  przemilczeć faktu 

proponowanej obniżki ceny q żyta, która w rzeczywistości stanowi podwyżkę 

podatku  rolnego o 20% w stosunku do roku bieżącego. Podał, że jego zdaniem 

jest to dość wysoka podwyżka podatku, a nie obniżka, jak wynika z treści 

uchwały, w stosunku do pozostałych stawek  podatków. 

Podał także, że jest mieszkańcem Kałuszyna i nie jest płatnikiem podatku 

rolnego. W związku z tym  zwrócił się do obecnych na obradach sołtysów , o  

opinie w sprawie proponowanego podatku rolnego na rok 2012. Na 
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posiedzeniach komisji , rolnicy i  jednocześnie członkowie komisji nie zgłaszali 

sprzeciwu dotyczącego proponowanych stawek podatków.  

Ponownie prosił sołtysów o wypowiedzi, czy proponowana  cena q żyta do 

naliczania podatku rolnego na 2012 rok jest adekwatna do pozostałych 

proponowanych podwyżek podatków. Zaznaczył także, że każdy podatek, który 

wpływa na konto gminy  jest podstawowym dochodem gminy i nie jest 

równoznacznym z subwencjami, czy środkami zewnętrznymi gminy. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - radna ze wsi Olszwice stwierdziła, że jeśli 

GUS podaje cenę q żyta w wysokości  74,18 zł , a proponowana  do przyjęcia 

cena wynosi 37,09 zł  to propozycja ta jest  korzystna dla rolników. 

Stwierdziła także, że wszystkie podatki kształtują się w wysokości ok. 50% 

maksymalnych stawek. 

Podała także , że jest rolnikiem , opłaca podatek rolny i propozycję ceny q żyta 

do naliczania tego podatku na rok 2012  uważa za sprawiedliwą dla rolników. 

 

 Pan Goźliński Paweł - Sołtys wsi Kazimierzów stwierdził, że gdyby 

podane były konkretne liczby i wyliczenia, to wówczas nie byłoby pytania , 

które zadał  radny p. Dmowski. 

 

 Pan Dmowski Janusz - wyjaśnił, że  w wypowiedzi jego nie było 

wątpliwości, co do podwyżki podatków. Pytał tylko, czy proponowana 

podwyżka podatku rolnego nie będzie zbyt krzywdząca dla rolników. Skoro 

przedstawiciele rolników nie zgłaszają sprzeciwu w tej sprawie, to i on jest za 

proponowaną podwyżką. 

 

 Pani  Przewodnicząca Rady - podała, że cena q żyta podana przez GUS 

znacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, w związku  z tym nie można 

było proponować jeszcze większej obniżki tej ceny od przedstawionej  na 

dzisiejszych obradach. 

Przypomniała także, że w minionym okresie było i tak, że cena q żyta  na rok 

następny nie była  w ogóle zmieniana w stosunku do ceny obowiązującej  w 

danym roku. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że  propozycje stawek podatków na rok 2012 

przedstawiane były na wszystkich posiedzeniach komisji i uzyskały 

jednogłośnie pozytywna opinię. W posiedzeniach komisji uczestniczył także  

radny p. Dmowski. Proponowane stawki podatków przedstawiane były  do 

zaopiniowania Mazowieckiej Izbie Rolniczej. Opinia  ta była pozytywna z 

podaniem informacji, że są to propozycje jedna z najniższych. 
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Ponadto Pan Burmistrz podał, że jeśli struktura gospodarstw rolnych w naszej 

gminie  byłaby inna tj. jeśli  byłyby gospodarstwa duże , towarowe to wówczas 

propozycje stawek byłyby inne. 

Każdy kto zna  strukturę  gospodarstw rolnych w naszej gminie ich wielkość, 

wiek rolników i  prowadzoną produkcję  jest świadomy tego, że  proponowane 

stawki nie są zbyt uciążliwe dla rolników i  nie przynoszą negatywnych skutków 

dla budżetu gminy. 

Pan Burmistrz poinformował także, że proponowane stawki podatku 

uwzględnione zostały w projekcie budżetu gminy na 2012 rok. W przypadku 

obniżenia proponowanych stawek, konieczna  byłaby korekta projektu budżetu. 

 

  Pan Wąsowski Leszek - radny  ze wsi Kluki i jednocześnie 

Delegat do Izby Rolniczej poinformował, że na 25 gmin, które przesłały do Izby 

Rolniczej  proponowane stawki podatków celem zaopiniowania , tylko dwie 

gminy  zaproponowało cenę q żyta poniżej 40 zł ,w tym nasza gmina.  

 

 Pan Mroczek Zygmunt - sołtys wsi Mroczki  podziękował radnemu  

Dmowskiemu za to, że jest obrońcą rolników. Poinformował, że jest sołtysem 

już szóstą kadencję i stwierdził, że rolnicy nie narzekają na wysokość podatków, 

ponieważ  podatki  w porównaniu do innych kosztów ponoszonych w rolnictwie 

nie są duże. Podał także , iż ma rozeznanie, że w innych gminach podatki są 

dużo wyższe. 

 

 Pani Broniarek Sabina - Sołtys wsi Przytoka  stwierdziła, że z 

pewnością rolnicy, tak jak corocznie,  nie będą zadowoleni, że podatki  wzrosną, 

lecz po wyjaśnieniach z czego to wynika nigdy   nie kwestionowali przyjętych 

stawek. 

 

 Pani Mirosz Władysława - radna z m. Kałuszyna viceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej  podkreśliła, że radni przy ustalaniu stawek podatków kierują się 

rozsądkiem. W naszej gminie nie występują  grunty o wysokiej klasie, czy 

gospodarstwa wysokotowarowe, które osiągają znaczne dochody.  

Gospodarstwa w naszej gminie są niewielkie i  o słabej klasie gleby. W związku 

z tym  hektarów przeliczeniowych poszczególni rolnicy nie posiadają wiele. 

Proponowana stawka q żyta do naliczania podatku rolnego jest adekwatna do 

osiąganych przez rolników dochodów. Proponowana cena q żyta w stosunku do 

ceny w roku 2011 jest wyższa  tylko o 5,77 zł. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała  uchwałę Nr X/58/2011 w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawy obliczania podatku rolnego 

na 2012 rok na obszarze Gminy Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 
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Uchwałą przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -  odczytała uchwałę Nr X/59/2011 w 

sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie , przy 100% obecności radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa oraz 

wprowadzenia zwolnień w tym podatku - treść uchwały w załączeniu. 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności  radnych. 

 

Pani Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Maria Bugno - Skarbnik Miejski podała, że projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 przekazany Państwu Radnym 

zwiększa plan dochodów o kwotę 10.308 zł  i , o taką samą kwotę zwiększa plan 

wydatków. 

Pani Skarbnik podała, że proponuje się zwiększenie planu dochodów  zadań 

własnych gminy o kwotę 25.700,01 , zł , zmniejszenie planu dochodów zadań 

własnych gminy o kwotę 15.392,01 zł., zmniejszenie planu wydatków zadań 

własnych gminy o kwotę 203.581,01 zł oraz zwiększenie planu wydatków zadań 

własnych gminy o kwotę 213.889,01. 

Następnie omówiła  proponowane zmiany w poszczególnych działach i 

rozdziałach budżetu. 

Poinformowała, że po przesłaniu projektu uchwały wpłynął wniosek z gminy 

Mrozy w sprawie dofinansowania pobytu dzieci z terenu gminy Kałuszyn w 

niepublicznych przedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy Mrozy na 

kwotę 19.700,00 zł. W związku z tym w projekcie uchwały należy uwzględnić 

te środki.  

 

 Pani Gójska Elżbieta - radna z m. Kałuszyna zapytała, jakiego okresu 

dotyczy  dofinansowanie do dzieci  z terenu naszej gminy, uczęszczających do 

niepublicznego przedszkola w Mrozach. 

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że dofinansowanie obejmuje okres od 

miesiąca lipca do końca br. 

Poinformowała także, ile dzieci uczęszczało do przedszkola w poszczególnych 

miesiacach 
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Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr Z/61/2011 w sprawie  

zmian w budżecie gminy na 2011 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały  w sprawie  zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego 

pn."Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I - III w 

gminie Kałuszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

podała, że podjęcie proponowanej uchwały jest jednym z podstawowych 

warunków podpisania umowy na realizację tego projektu. Program skierowany 

jest do uczniów klas I -III szkół  podstawowych z terenu naszej gminy. 

Projektem objętych będzie ogółem 135 uczniów. Celem programu jest 

dostosowania do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

Analizy potrzeb w w/w przedziale wiekowym uczniów dokonali nauczyciele 

poszczególnych szkół. 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza  wymieniła ilość dzieci w poszczególnych 

grupach zajęć. Całkowita wartość projektu to kota 108441,00 zł. w tym 37 tys. 

zł zajęcia edukacyjne i 71 tys. zł pomoce dydaktyczne. 

Projekt realizowany jest bez udziału środków gminy w okresie od 1 września 

2011 do końca roku szkolnego 2013. 

 

 Pan Dmowski Janusz - podał, że kwota 37 tys. przeznaczona jest na 

zajęcia  edukacyjne i   zapytał, na co przeznaczona jest druga kwota podana 

przez Panią Z-cę Burmistrza . 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła, że kwota 37 tys. zł przeznaczona jest 

na zajęcia edukacyjne, a kwota 71 tys. zł na  pomoce dydaktyczne.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr X/62/2011 w 

sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. 

"Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I - III w gminie 

Kałuszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 

 

  Pani Henryka Sęktas – z-ca burmistrza   przedstawiła  uzasadnienie do 

projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z 

organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami w rozumieniu 

przepisów ustawy  o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 

r.  Poinformowała zebranych, że wraz z projektem     uchwały  państwo radni 
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otrzymali   uzasadnienie.  Ponadto  podała, że  program współpracy jest 

uchwalany corocznie, że  na terenie naszej gminy istnieje ok. 20 organizacji 

pozarządowych, z których  jedne są bardziej aktywne inne mniej. 

 Projekt Programu  poddany był konsultacjom w dniach  30.10.2011 r. – 

10.11.2011 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu projektu 

uchwały wraz z formularzem do zamieszczania opinii. W wyznaczonym 

terminie  nie wniesiono uwag do programu. 

Podała, że projekt Programu  zawiera  elementy określone ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie . Następnie wymieniła główne cele w/w 

programu, formy współpracy,  obszary współpracy oraz sposób realizacji 

programu. Ponadto poinformowała, że wysokość środków  na realizacje  

programu  zostanie określona w   budżecie gminy na 2012 r, natomiast 

wysokość środków  przeznaczonych  na  dotacje dla organizacji udzielane w 

trybie otwartego konkursu ofert proponuje się  kwotę 9.500 zł. Przedstawiła  

tryb powoływania i zasady działania  komisji konkursowych do opiniowania  

ofert  na wykonanie  zadań publicznych  w otwartych konkursach. 

Sprawozdanie  z realizacji  przyjętego programu burmistrz    przedłoży   Radzie   

do końca kwietnia  następnego roku.   

 

 Pan Dmowski Janusz - zapytał, ile  organizacji przystąpiło do konkursu 

w roku 2011. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - poinformowała, że w roku 2011 nie było 

ogłaszanego konkursu. Działania finansowane były bezpośrednio z budżetu 

zgodnie z zapisem w uchwale na 2011 rok. Natomiast  w programie na rok 2012 

przewidywane jest ogłaszanie konkursów i proponuje się kwotę 9.500,00 zł na 

ten cel.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr X/63/2011 w 

sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r. - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie przy 100 % obecności   radnych. 

 

 Pani Skarbnik - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 

dotyczącej zmiany uchwały  dotyczącej  wzorów deklaracji na podatek rolny, 

leśny i od nieruchomości  wyjaśniła, że proponowana zmiana polega na zmianie 

w części D2 pkt 4  wyrazu "zajęte" i zastąpienie go wyrazem "związane". 

Ustawodawca w  zależności od  sposobu  wykorzystania budynków lub ich 

części zróżnicował stawki podatku od nieruchomości. Preferencyjne stawki 
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zastosował na prowadzenie działalności gospodarczej związanej  ze 

świadczeniem usług medycznych. Do końca 2010 roku w ustawie był zapis, że 

zwalnia się lub stosuje się stawkę preferencyjną na te części budynku, które są 

bezpośrednio związane z prowadzeniem usług medycznych. Obecnie weszła w 

życie ustawa, o prowadzeniu działalności leczniczej, która zastąpiła ustawę o 

ZOZ oraz znowelizowana została ustawa, o podatkach i opłatach lokalnych 

polegająca min. na zastąpieniu w deklaracji na podatek od nieruchomości 

wyrazu  "zajęte" na "związane" . W związku z tym należy dostosować  wzory 

składanych deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości do obecnie 

obowiązujących przepisów prawnych. 

 

 Pan Dmowski Janusz - zapytał, czy obecna zmiana przepisów oznacza 

dla naszej gminy  niższe, czy wyższe podatki od nieruchomości. 

  

 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że generalnie obecnie obowiązująca ustawa  

może spowodować  niższe wpływy do budżetu gmin. W przypadku naszej 

gminy wpływy z tego tytułu nie ulegną zmianie, ponieważ Przychodnia Zdrowia 

w Kałuszynie nie posiada  innych powierzchni  tj. dotychczas była to 

powierzchnia zajęta pod działalność i taka sama będzie związana z działalnością 

leczniczą. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr X/64/2011 w 

sprawie  zmiany uchwały nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 3 

grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach 

opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -  poinformowała, że  p. Grażyna Gójska 

skierowała do Wojewody Mazowieckiego pismo, w którym wnioskuje 

wyjaśnienie zgodności  naliczonego operatu dla działki 3501, które następnie 

Wojewoda przesłał do Rady Miejskiej, celem załatwienia według kompetencji. 

Pani Przewodnicząca odczytała  treść pisma p. Grażyny Gójskiej oraz pismo 

Wojewody Mazowieckiego . 

Stwierdziła , że w związku z powyższym konieczne jest zlecenie  Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej  rozpatrzenie  tej sprawy. 

Następnie Pani Przewodnicząca Rady  odczytała uchwałę Nr X/65/2011 w 

sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 

Miejskiej w Kałuszynie - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności  radnych. 
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Ad.pkt 7. 

 Protokół Nr IX/2011z poprzednich obrad Rady Miejskiej  wyłożony 

został do wglądu. 

 

 Pan Dmowski Janusz - zwrócił się, o wyłączenie jego z głosowania nad 

przyjęciem protokółu , ponieważ nie był obecny na ostatnich obradach. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu i protokół przyjęty został 14 głosami. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pani Elżbieta Gójska - odczytała artykuł z tygodnika "Nowy Dzwon" , z 

którego wynika, że część terenu PKS w przyszłości ma być przeznaczony na 

parking dla sklepu TOPAZ oraz mieszkańców przyszłego osiedla przy 

TOPAZIE i zapytała, czy teren dworca PKS jest własnością gminy, czy 

będziemy budować parking dla sklepu TOPAZ i czy prowadzone były rozmowy 

na ten temat.  

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że informacje zawarte w odczytanym artykule 

nie mają pokrycia w rzeczywistości.  Stwierdził, że bez względu na to, na co 

przeznaczony będzie w/w teren, to zapewne nie będzie to na rzecz jednej  

konkretnej jednostki i na pewno nie za darmo. 

Ponadto Pan Burmistrz podkreślił, że zawsze stara się  wykorzystać każdą 

sytuację, żeby pozyskać  środki dla gminy. 

 

 Pani Gójska Elżbieta - przypomniała, że  dwa miesiące temu 

przedstawiciele firmy z Izraela na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki 

zaprezentowali  zasady funkcjonowania zakładu  utylizacji odpadów 

komunalnych, który chcieliby wybudować na terenie naszej gminy. Zapytała, 

czy są jakieś informacje i ustalenia w tej sprawie. 

Zapytała także, czy Pan Burmistrz posiada jakieś informacje w sprawie budowy, 

czy projektów budowy zakładu utylizacji odpadów w gminie Mrozy. Gmina 

Mrozy sąsiaduje z naszą gminą i powinniśmy posiadać takie informacje. 

 

 Pan Burmistrz - odpowiadając na pytanie radnej p. Elżbiety Gójskiej  

podał, że od stycznia 2012 roku wchodzą w życie nowe przepisy  dotyczące 

gospodarki odpadami . Według  nowych przepisów właścicielem odpadów nie  

będzie ten, kto je wytwarza, lecz gmina. W związku z tym cała 

odpowiedzialność za odbiór odpadów i ich utylizacja spoczywać będzie na 

gminach. Sporządzone mają być programy regionalne i wojewódzkie dotyczące 

gospodarki odpadami. Okres wdrożenia nowej ustawy , to okres około półtora 

roku. Pan Burmistrz poinformował, że obecnie czyni starania , o dobór kadrowy 

osób, którzy zajmować się będą w/w zagadnieniami. 
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W sprawie firmy z Izraela Pan Burmistrz podał, że od momentu spotkania na 

posiedzeniu komisji , przedstawiciele firmy nie kontaktowali się z nim. 

Poinformował , że  przedstawicielom w/w firmy dał prawo wyboru, z tego 

względu, że żadna gmina nie będzie sama wychodziła z inwestowaniem i 

organizowaniem regionalnej instalacji w zakresie  odpadów. 

Poinformował także, że jest bardzo duże zainteresowanie inwestorów w  

zakresie  gospodarki odpadami. Prowadzone są rozmowy z różnymi firmami i 

prowadzone rozeznanie  w tym zakresie. 

Zapewnił, że jeśli będą konkretne  informacje i podejmowane działania w 

zakresie gospodarki odpadami, to poinformuje Radę . Podkreślił, że nie ulega 

żadnej wątpliwości, że budowa zakładu utylizacji odpadów jest konieczna. 

 

 Pani Gójska Elżbieta - stwierdziła, że należy  podjąć działania, żeby 

zwiększyć bezpieczeństwo  mieszkańców naszego miasta i gminy. 

Poinformowała, że w ostatnią noc z soboty na niedzielę przy ulicy Polnej w 

Kałuszynie w niezamieszkałej  posesji  zniszczone zostało ogrodzenie oraz 

wyrwana brama. Zniszczeń tych dokonują młodzi ludzie. Osoby te dobijają się 

także do zamieszkałych posesji. Mieszkańcy boją się reagować na te  zdarzenia. 

Poinformowała także, że przystanek autobusowy przy cmentarzu systematycznie 

jest dewastowany. 

 

 Pan Roliński Włodzimierz - mieszkaniec Kałuszyna stwierdził, że 

zniszczeń dokonują kibice "Victorii"  powracający z meczy. Prosił, o 

wystąpienie do Policji  w sprawie zwiększenia patroli w tym rejonie, lecz nie do 

policji w Kałuszynie, ponieważ policjanci z Kałuszyna  nie reagują na te 

wykroczenia. Stwierdził także, że mieszkańcy wiedzą ,kto  dewastuje mienie i 

zakłóca spokój, lecz z uwagi na własne bezpieczeństwo , boją się ujawnić 

nazwisk tych osób. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że  w naszej gminie nie występują drastyczne 

zdarzenia. Natomiast nagminnie występują zdarzenia niszczenia mienia i 

wybryki chuligańskie. Poinformował, że we własnym zakresie ustalił nazwiska 

trzech osób, które dokonują tych zdarzeń i zapewnił, że  w stosunku do tych 

osób podjęte zostaną działania. 

Ponadto Pan Burmistrz proponował , aby na posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa zaprosić Komendanta Powiatowego Policji i omówić poruszane 

sprawy dotyczące  bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Przyznał, że 

mieszkańcy  wiedzą, kto dokonuje  dewastacji , lecz  w  z powodu źle pojętej 

solidarności, nie ujawniają nazwisk tych osób. 

W sprawie niszczenia przystanków podał, że sytuacja taka występuje wszędzie. 

Stwierdził ponadto, że aktywność policji i społeczeństwa  w sprawie  

zapewnienia bezpieczeństwa musi zwiększyć się. Podał, że w miejscach gdzie 
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zainstalowane są kamery jest w miarę spokojnie, lecz nie ma możliwości, żeby 

kamery były wszędzie. 

 

 Pan Mroczek Waldemar - poinformował, że  w minioną sobotę około 

godziny  18,oo ,   20-30  młodych ludzi w kominiarka  przebywało w parku. 

Stwierdził, że w naszej gminie i nie tylko w naszej wiele małżeństw rozwodzi 

się , a dzieci pozostają bez opieki . Rodziny te korzystają z pomocy opieki 

społecznej i z tych rodzin wywodzą się osoby dokonujące przestępstw. Podał, że 

w minioną niedzielę w godzinach rannych  młody chłopiec w kominiarce na 

głowie rzucał w parku papierki , lecz bał się zwrócić jemu uwagi,  z  obawy 

zemsty np. zniszczenia karoserii samochodu. Podkreślił, że problem wybryków 

chuligańskich jest trudnym problemem.  

 

 Pan Dmowski Janusz - zgłosił, że mieszkańcy pytają, co stało się  ze 

sprzętem z placu zabaw przy przedszkolu, który został zlikwidowany . Podał, że 

są takie głosy, że część sprzętu z  tego placu   zakupiona została za środki 

komitetu rodzicielskiego i sprzęty te mogłyby służyć w mniejszych placówkach 

oświatowych. 

 

 Pani Lidia Wierzbicka - dyrektor Przedszkola w Kałuszynie wyraziła 

zdziwienie  zapytaniem radnego p. Janusza Dmowskiego, ponieważ w dniu 

dzisiejszym rozmawiała z  nim  w powyższej sprawie.  

Następnie zwróciła się  do dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie , o 

udzielenie odpowiedzi, ponieważ w czasie kiedy likwidowany był plac zabaw 

przy przedszkolu przebywała na urlopie i   w tym czasie  zastępował ją Pan 

Dyrektor. 

 

 Pan Marek Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

poinformował, że w okresie wakacji na poprzednim placu zabaw przy 

przedszkolu ,budowany był plac  zabaw "Radosna szkoła". Podał, że istniejące 

urządzenia na placu zabaw przy przedszkolu z daleka wyglądały ładnie, lecz 

przy ziemi urządzenia te były przemurszałe  i nie nadawały się do dalszego 

użytku. Podkreślił, że urządzenia na plac zabaw muszą spełniać wiele 

wymogów, żeby plac został odebrany i dopuszczony do użytkowania. W 

związku z tym nie można było przenieść tych urządzeń do użytkowania w 

szkole w Chrościcach, czy Nowych Groszkach. Stwierdził ponadto, że nie 

należy postępować tak, że sprzęt na placu zabaw w Kałuszynie nie może być 

użytkowany, a dla dzieci w innych szkołach  na terenie naszej gminy może być.  

Wszystkie dzieci traktować należy jednakowo. Jeśli sprzęt nie mógł służyć 

dzieciom w Kałuszynie , to znaczy , że  dzieciom w innych szkołach też nie 

może służyć.  
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Następnie poinformował, że urządzenia z placu zabaw przy przedszkolu  miały 

być oddane do zniszczenia, lecz pracownicy wykonujący plac zabaw "Radosna 

szkoła" wyrazili chęć zakupu tego sprzętu dla własnych dzieci. W związku z 

tym odsprzedał  urządzenia pracownikom za  łączną kwotę 350 zł . 

Poinformował także, że po powrocie p. Lidii Wierzbickiej z urlopu przekazał jej 

uzyskane ze sprzedaży środki w wysokości 350 zł.   

 

 Pan Dmowski Janusz - stwierdził, że z wypowiedzi Pana Dyrektora 

wynika, że dotychczas sprzęt na placu zabaw przy przedszkolu służył dzieciom, 

mimo, że był niebezpieczny. Podkreślił, że sprzedaż sprzętu za 350 zł, gdzie 

sama zjeżdżalnia kosztowała ok. 3 tys. zł i zakupiona była ze środków Komitetu 

Rodzicielskiego , to jest niewielka kwota. Wyjaśnił, że nie chodzi jemu , o 

wskazywanie winnych , lecz, o wskazanie niegospodarności. Podkreślił, że nie 

ma dzieci gorszych i lepszych, wszystkie są takie same, lecz obecnie dzieci ze 

szkoły w Chrościcach , czy Nowych Groszkach nie mają sprzętu na placu zabaw 

w ogóle, a mogłyby korzystać z tego, który był na placu zabaw przy 

przedszkolu. Sprzęt ten posiadał wszelkie atesty. Do szkoły w Chrościcach 

zakupiona zjeżdżalnia, jest prowizoryczną zjeżdżalnią, a sprzęt z przedszkola po  

wykonaniu remontu mógł służyć tym dzieciom. 

 

 Pan Pachnik Marek - wyjaśnił, że  zakupiona zjeżdżalnia do szkoły w 

Chrościcach jest normalną zjeżdżalnią i posiada atest jak również huśtawka 

ustawiona na placu przy  tej szkole. 

Poinformował ponadto, że  organizowany jest plac zabaw w szkole w 

Chrościcach , lecz nie na bazie zdezolowanych urządzeń z przedszkola w 

Kałuszynie. W sprawie tej jesteśmy w kontakcie z Panią Sołtys wsi Chrościce, 

Panią Burmistrz i Rodzicami. Przy pomocy Pana Radnego  z tego rejonu oraz 

jego  siostry i rodziców  zakupione zostały w/w sprzęty dla szkoły  i dokupione 

zostaną następne. 

Nawiązując do ceny za jaką sprzedany został  zdezolowany sprzęt przy 

przedszkolu Pan Dyrektor podał, że "kiedyś jego samochód też kosztował 

więcej".  Stwierdził  także, że  wszystek sprzęt się starzeje się zużywa. 

 

 Pan Dmowski Janusz -  ustosunkowując się do wypowiedzi Pana 

Dyrektora podał, że  samochód Pana Dyrektora nie jest na złomie, a sprzęt z 

placu zabaw przy przedszkolu jest. 

 

 Pani Wierzbicka Lidia - dyrektor przedszkola wyjaśniła, że sprzęt 

powyższy był wielokrotnie remontowany, ponieważ był niszczony głównie 

przez starszą młodzież.  Stwierdziła, że nie przekazanie powyższego sprzętu  do 

innych placówek, nie oznacza niegospodarności. Sprzęt nie został przekazany, 

ponieważ nie nadawał się do dalszego użytku. 
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 Pan Kaczmarczyk Ryszard - radny ze wsi Sinołęka  poinformował, że w 

Kałuszynie pracuje już 20 lat. Podał, że w zasadzie corocznie z p. Jaczewskim , 

także pracownikiem ZGK remontowali urządzenia  na placu zabaw przy 

przedszkolu, ponieważ były niszczone przez starszą młodzież. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że jeśli są podejrzenia , o niegospodarność, 

to sprawę tę powinna skontrolować Komisja Rewizyjna Rady  Miejskiej. 

Następnie zapytał radnego p. Janusza Dmowskiego, czy  podtrzymuje wniosek. 

 

 Pan Dmowski Janusz - wyjaśnił, że zabranie przez niego głosu w 

powyższej sprawie nie jest jego osobistą sprawą , ponieważ  nie ma dziecka w 

przedszkolu. Głos w powyższej sprawie zabiera dlatego, że wiele osób prosiło 

go o to. Czy jest to sprawa, którą zająć powinna się Komisja Rewizyjna , niech 

wypowiedzą się radni - stwierdził p. Dmowski. 

 

 Pan Kaczmarczyk Ryszard - wnioskował , o przegłosowanie wniosku w 

sprawie, czy Komisja Rewizyjna powinna zbadać, czy wystąpiła 

niegospodarność  w zakresie zagospodarowania urządzeń z placu zabaw w 

przedszkolu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, czy chodzi o niegospodarność i 

wyjaśniła, że sprawę, czy wystąpiła  niegospodarność można stwierdzić dopiero 

w wyniku przeprowadzenia kontroli. Natomiast komisja powinna  rozpatrzyć 

sprawę zdezolowanego sprzętu z placu zabaw w przedszkolu. 

 

 Pan Dmowski Janusz - był zdania, że sprawa jest zbyt błaha, żeby  

podejmować w tej sprawie uchwałę, czy  przeprowadzać głosowanie. 

 

 Pan Pachnik Marek - stwierdził, że często spotyka się z radnym p. 

Dmowskim i w sprawie urządzeń z placu zabaw mogli porozmawiać . Jeśli 

jednak Pan Radny zgłasza sprawę tę na sesji Rady pytając co się stało z 

urządzeniami, dlaczego tak, twierdzi, że jest to niegospodarność i informuje , że 

problem zgłasza na wniosek społeczeństwa, to  nie jest błaha sprawa. W  

związku z tym proponował podjęcie wniosku w sprawie zbadania tej sprawy. 

 

 Pan Dmowski Janusz - zgłosił wniosek o zbadanie powyższej sprawy. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się o przegłosowanie wniosku w 

sprawie zbadania sprawy usuniętych  urządzeń z placu zabaw przy przedszkolu 

w Kałuszynie. 
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Za przyjęciem wniosku głosowała 1 osoba, przeciw 13 , 1 osoba wstrzymała się 

od głosowania. 

Wniosek nie został przyjęty. 

 

 Pani Marianna Śledziewska -  nawiązała do podjętej na dzisiejszych 

obradach uchwały  w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego 

pn. "Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I - III w 

gminie Kałuszyn" i zapytała, czy z programu tego mogą korzystać tylko te 130 

dzieci , czy  w następnym roku szkolnym mogą dołączyć nowe dzieci. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że powyższy projekt planowany był  

dużo wcześniej i katalog usług jest zamknięty. Zajęcia rozpoczęły się już od  

miesiąca września br. Projekt ten jest systemowy. Wyraziła nadzieję, że w 

przyszłości  będą  nowe nabory wniosków.   

 

 Pan Włodzimierz Roliński - podał, że  pas zieleni  przy ul. Podleśnej  

jest terenem  gminnym. Wnioskował, o dokonanie przecinek posadzonych tam 

drzew, ponieważ obecnie są to zakrzaczenia. Prosił także, o dbałość o ten teren. 

 

 Pan Burmistrz - zapewnił, że  zgłoszony problem zostanie załatwiony. 

Następnie poinformował, że otrzymał pismo od Gminy Żydowskiej  oraz projekt 

ugody. Odczytał treść pisma i projek ugody dotyczący zagospodarowania i 

utrzymania cmentarza  żydowskiego w Kałuszynie przy budynku Urzędu 

Miejskiego. 

Pan Burmistrz poinformował, że odczytana ugoda jest kolejną. Przypomniał, że  

w 2009 roku   projekt takiej ugody wpłynął do Urzędu. Wówczas na obradach 

Rady powołano zespół , który miał prowadzić rozmowy z Gminą Żydowską . 

Informacja, o powołaniu zespołu przekazana została Gminie Żydowskiej wraz z 

propozycją ustalenia terminu spotkania. Gmina Żydowska nie udzieliła 

odpowiedzi na pismo  i nie zaproponowała terminu spotkania, ponieważ w 

czasie tym prowadzone były inne postępowania. 

W związku z tym, podał Pan Burmistrz, że obecnie otrzymaliśmy ponownie  

projekt ugody, należy powołać nowy zespół do prowadzenia rozmów w tej 

sprawie i zaproponował, aby do w/w zespołu weszli przewodniczący stałych 

komisji Rady i Przewodnicząca Rady Miejskiej. W spotkaniach z 

przedstawicielami Gminy Żydowskiej uczestniczył będzie także radca prawny.  

Po wypracowaniu ostatecznego projektu ugody,  projekt przedstawiony zostanie  

Radzie Miejskiej do akceptacji. 

Przewodniczący stałych komisji i Przewodnicząca Rady Miejskiej wyrazili 

zgodę na udział w w/w zespole. 
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 Pan Dmowski Janusz - podał, że nie jest przewodniczącym komisji i 

zapytał, czy mógłby uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami Gminy 

Żydowskiej. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że w roboczych spotkaniach proponuje 

udział tylko wymienionych osób, ponieważ tematy, które będą omawiane są 

tematami bardzo delikatnymi. Wypracowane ustalenia mają być zgodne z 

przepisami , ale i z interesem naszej gminy. Jeśli mógłby każdy uczestniczyć w 

tych spotkaniach, to trudniej byłoby podjąć konkretne ustalenia. W mniejszym 

zespole łatwiej i prościej będzie  rozpatrywać te sprawy, dlatego proponuje w/w 

skład. Poinformował  także, że w skład zespołu wchodzi również burmistrz.  

 

 Pan Michalczyk Bogusław - radny ze wsi Garczyn Duży  zaproponował, 

aby w skład w/w zespołu weszła także radna p. Władysława Mirosz - 

Viceprzewodnicząca Rady Miejskiej. 

 

 Pan Gójski Piotr - radny z m. Kałuszyn był przeciwny  powoływaniu 

radnej p. Władysławy Mirosz w skład w/w zespołu. Stwierdził, że skoro z-cy 

przewodniczących komisji nie wchodzą w skład zespołu, to nie powinna w nim 

być także viceprzewodnicząca Rady. 

 

 Pan Dmowski Janusz - zapytał, czy może  uczestniczyć jako 

mieszkaniec w spotkaniu z przedstawicielami Gminy Żydowskiej. 

  

 Pan Burmistrz - odpowiedział, że trudno jemu jest odpowiedzieć na to 

pytanie.  Podał, że Gmina Żydowska występuje, o spotkanie z przedstawicielami 

władzy ustalonymi na obradach. W związku z tym  trudno wyobrazić sobie, że 

każdy mieszkaniec mógłby uczestniczyć w spotkaniu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się, o przegłosowanie propozycji 

Pana Burmistrza, aby w skład zespołu do prowadzenia rozmów z Gminą 

Żydowską weszli przewodniczący stałych komisji Rady i Przewodnicząca Rady. 

 

Za przyjęciem propozycji głosowało 14 radnych, jedna osoba była przeciw. 

Propozycja została przyjęta. 

 

 Pan Burmistrz - zapewnił , że z postępu rozmów z Gminą Żydowską 

radni na bieżąco będą informowani. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - przedstawiła informację Urzędu 

Skarbowego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, 

własnego i pracowników, którzy obowiązani są do składania takich oświadczeń. 



 

 

 

 

właściwe podpisy na oryginale 

20 

 

 Pan Pełka Marian - poinformował, że  reprezentanci Domu Kultury w 

ostatnią niedzielę  na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki obcojęzycznej w 

Warszawie  zdobyli dwa wyróżnienia. 

 

 Pani Gójska Elżbieta - podziękowała p. Teresie Kowalskiej i 

nauczycielom Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  za przygotowanie pięknego 

widowiska  z okazji 11 listopada, które wystawione było w Domu Kultury.  

Podała także, że na stronie interenetowej Urzędu nie można otworzyć zdjęć z 

tego widowiska. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - zapewniła, że już w dniu wczorajszym zdjęcia 

były umieszczone i dostępne na stronie internetowej Urzędu. 

 

 Pan Burmistrz - poinformował, że strona internetowa zostanie zmieniona 

na bardziej dostępną. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pani Przewodnicząca  Rady - zamknęła X obrady Rady Miejskiej w 

Kaluszynie. 

 

Na tym o godz. 13,30 obrady zakończono. 

 

 
 

Protokółowała;D.Rosołowska 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  


