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Protokół Nr II/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytej w dniu 26 listopada 2018 r. w 

sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10,oo. 

Obecni na obradach według załączonej listy obecności – 14 radnych na ogólny 

stan Rady 15 osób. 

Nieobecna usprawiedliwiona radna p. Włodarczyk-Kurpiewska Alina Teresa . 

W obradach uczestniczyli także p. Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz, p. Henryka 

Sęktas – Z-ca Burmistrza i p. Maria Bugno – Skarbnik. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego 

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

w Kałuszynie, p. Krystyna Sadoch – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie  oraz sołtysi wsi: Abramy, Falbogi, Garczyn Duży, 

Garczyn Mały, Milew, Mroczki, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Szembory, 

Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska i Żebrówka. 

Obradom przewodniczył p. Bogusław Michalczyk – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1.  

 Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad 

i na podstawie listy obecności stwierdził , że na sali znajduje się 14 radnych w 

związku z tym obrady będą prawomocne. 

 

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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Kałuszynie 

 Ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w 

Kałuszynie 

 Ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Kałuszynie 

 Zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w 

Kałuszynie 
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 Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pan Przewodniczący Rady – zaproponował, aby radni, którzy wyrażają 

wolę pracy w Komisji Rewizyjnej wpisali się  na  przekazaną kartę. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu radnych. W przypadku zgłoszenia 

się większej liczby radnych do składu tej komisji, wówczas odbędzie się 

głosowanie poszczególnych kandydatów – poinformował Pan Przewodniczący. 

 

 Do składu Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni: 

1. Stanisława Danuta Kiełbasa 

2. Strupiechowski Sławomir 

3. Śledziewska Marianna Jadwiga 

4. Wąsowski Leszek Robert 

5. Wocial Marianna. 

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że do Komisji Rewizyjnej zgłosiła się  

wymagana ilość radnych, w związku z tym wszyscy  zgłoszeni radni wejdą w 

skład komisji. 

 Następnie Pan Przewodniczący Rady – odczytał  uchwałę Nr II/3/2018 w 

sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Kałuszynie – treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowali radni; Cudna Jadwiga, Gójska Elżbieta, 

Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, Leszczyńska 

Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz Władysława, 

Śledziewska Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski  Sławomir, 

Wasowski Leszek, Wocial Marianna. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt  nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy każdy  

radny może pracować maksymalnie w trzech komisjach. Od obecnej kadencji  

Rady obowiązane są powołać Komisje Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja ta 
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pracować będzie według potrzeb. Proponował, aby w skład tej komisji weszli 

przewodniczący poszczególnych komisji plus dodatkowa osoba. 

Następnie zaproponował, aby każdy radny zadeklarował,  w której komisji 

chciałby pracować. Pozostałe komisje to Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja 

Budżetu i Finansów oraz Komisja Rolnictwa i Gospodarki. 

  

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o  zadeklarowanie,  na 

przekazanych listach  zawierających nazwę  poszczególnych komisji,  w której 

komisji poszczególny radny chciałby pracować. 

Przypomniał, że  kandydaci mogą wpisywać się na listę  następujących komisji: 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego, Budżetu i Finansów  oraz Rolnictwa i Gospodarki. 

 

Radni zadeklarowali  się do pracy w w/w komisjach. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr II/ 4/2018 w sprawie 

ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w 

Kałuszynie – treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowali następujący radni: Cudna Jadwiga, Gójska 

Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz 

Władysława, Śledziewska Marianna , Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski 

Sławomir, Wąsowski Leszek, Wocial Marianna.  

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie w obecności  14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zarządził 10 min przerwę.  

W czasie przerwy powołane komisje  wybrali przewodniczących i zastępców 

przewodniczących poszczególnych komisji. 

 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, że zgodnie ze zgłoszoną wcześniej 

propozycją do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji proponuje się  

przewodniczących poszczególnych stałych komisji. 

 

 Pani Z-ca  Burmistrza – wyjaśniła, iż zgodnie ze Statutem Gminy 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może liczyć do pięciu członków. W związku 
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z tym w skład w/w komisji  na  dzisiejszych obradach powołani  byliby 

przewodniczący czterech komisji i jeden radny  nie będący przewodniczącym 

komisji. 

Ponadto podała, że na kolejnych obradach  będzie propozycja wprowadzenia 

zmiany w Statucie Gminy polegająca na zwiększeniu  stanu liczbowego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji do sześciu osób. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – poinformował, iż w związku z tym, że 

został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rezygnuje z pracy w 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr II/5/2018 w sprawie 

ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Kałuszynie – treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowali następujący radni:Cudna Jadwiga, Gójska 

Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz 

Władysława, Śledziewska Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski 

Sławomir, Wąsowski Leszek, Wocial Marianna. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Następnie Pan Przewodniczący Rady zarządził przerwę i zaproponował, aby  w 

czasie przerwy powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała wyboru 

Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji. 

 

 Pan Adam Kaczmarczyk – powołany w skład w/w komisji zapytał Pana 

Burmistrza, czy  członkowie komisji mogą wybrać na przewodniczącą komisji 

nieobecną radną p. Włodarczyk –Kurpiewską Alinę, która wcześniej wyraziła 

zgodę na pełnienie tej funkcji. 

 

 Pan Burmistrz – przypomniał, że  na pierwszej sesji Rady radna 

p.Włodarczyk-Kurpiewska Alina zgłaszała  usprawiedliwienie nieobecności na 

dzisiejszej sesji, ponieważ w dniu dzisiejszym uczestniczy w rozprawie sądowej 

jako ławnik. Podał także, iż w/w wyraziła zgodę  na pracę w komisji  do której 

zostanie powołana zgodnie z wolą Rady. 
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 Pan Adam Kaczmarczyk – poinformował, że członkowie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji  na Przewodniczącą jednogłośnie wybrali  p. Włodarczyk-

Kurpiewską Alinę Teresę. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr II/6/2018 w sprawie 

zatwierdzenia  przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie 

– treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowali następujący radni:Cudna Jadwiga, Gójska 

Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk  Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz 

Władysława, Śledziewska Marianna, Stryczyńska Elżbieta,  Strupiechowski 

Sławomir, Wąsowski Leszek, Wocial Marianna. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych . 

 

 Pani Skarbnik – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna podała, iż przed sesją 

przekazała radnym  projekt uchwały w powyższej sprawie z jednoczesnym 

podaniem wysokości wynagrodzenia ustępującego Burmistrza oraz propozycje 

dla  obecnego Burmistrza. 

Następnie poinformowała, iż w przekazanym projekcie uchwały wystąpiła 

pomyłka  tj. podano 15% wysługi lat dla obecnego Burmistrza, powinno być 14% 

i będzie to kwota 658,00 zł i prosiła o naniesienie poprawek otrzymanym 

projekcie uchwały. W związku z tym podane w projekcie uchwały warianty 

wynagrodzenia dla Burmistrza,  łączne miesięczne wynagrodzenie brutto  

zmniejszy się o 47,oo zł i przy 25% podwyżce  wynagrodzenie łącznie brutto 

wyniesie  8.808,oo zł, przy  30 % podwyżce będzie to kwota 9.238,oo zł i przy 

35% będzie to kwota 9.568,oo zł. brutto miesięcznie. 

W projekcie uchwały ujęto wynagrodzenie zasadnicze w wysokości tak jak 

ustępujący Burmistrz, dodatek funkcyjny również w takiej samej wysokości, 

dodatek za wysługę lat w wysokości 14% i dodatek specjalny  liczony % od 

wynagrodzenia zasadniczego ujęty w trzech wariantach tj. 25%,30% i 35%. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z m. Kałuszyna zapytała, ile wynosiło 

wynagrodzenie  brutto  byłego Sekretarza, a obecnego Burmistrza. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że dotychczasowe wynagrodzenie Pana 

Sekretarza brutto miesięcznie wynosiło 7.286,oo zł.  Wynagrodzenie zasadnicze 
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wynosiło  4.585,oo, dodatek funkcyjny – 836 zł, 1224,oo dodatek specjalny i 14% 

wysługi lat w wysokości 641,oo zł.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z m. Kałuszyna zaproponowała łączne 

wynagrodzenie  miesięczne brutto w wysokości 9.238,oo zł.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – poinformowała, iż zgodnie z Rozporządzeniem z 

dnia 15 maja 2018 r. maksymalne  wynagrodzenie dla burmistrza wynosi 

10.180,oo zł.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zapytał, czy  wynagrodzenie dla 

burmistrza ustalane będzie corocznie , czy ustalone w dniu dzisiejszym 

obowiązywać będzie przez okres całej kadencji. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – wyjaśniła, że wynagrodzenie dla burmistrza Rada  

w każdym czasie może zmienić. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – podała, że łącznie Panu Burmistrzowi proponuje 

się podwyżkę  o około  2.000,oo zł w stosunku do wynagrodzenie jakie 

otrzymywał będąc na stanowisku sekretarza. 

Stwierdziła, że jej zdaniem jest to kwota adekwatna na początek  pełnienia funkcji 

burmistrza. Stwierdziła także, iż Rada może zawsze podwyższyć  ustalone w dniu 

dzisiejszym wynagrodzenie. W związku z powyższym zaproponowała przyjęcie 

30% podwyżki zaproponowanej w projekcie uchwały. 

 

Innych propozycji nie zgłoszono. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr II/7/2018 w sprawie 

ustalenia  wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna – treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowali następujący radni:Cudna Jadwiga, Gójska 

Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz 

Władysława, Śledziewska Marianna, Stryczyńska Elżbieta, Strupiechowski 

Sławomir, Wasowski Leszek, Wocial Marianna. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Skarbnik – podała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 



7 
 

wprowadzenia zwolnień w tym podatku, który przekazała radnym przed 

dzisiejsza   sesją  dotyczy uchwały  podjętej  w dniu 14 listopada 2018 r.  W 

uchwale z dnia 14 listopada 2018 r. w § 2 był zapis, że zwalnia się od podatku 

grunty i nieruchomości oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Ponieważ  budowle ściśle związane są z działalnością gospodarczą, 

Rada nie może  uchwalić w/w zwolnienia. 

W związku z tym proponuje się wprowadzenie zmiany w podjętej uchwały tj. w 

§2 ustępie 2 wykreślić  wyrazy „oraz budowli”. Pozostałe zapisy uchwały podjętej 

w dniu 14 listopada 2018 pozostają bez zmian. 

 

Radny p. Leszek Wąsowski opuścił obrady i w dalszej części obrad uczestniczyło 

13 radnych.  

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała,  jaka będzie treść §2 po przyjęciu 

proponowanej zmiany. 

 

 Pani Skarbnik – odczytała zapisy §2 po przyjęciu proponowanej zmiany 

„zwolnienia , o których mowa w §2 ust.1 nie obejmują gruntów , budynków lub 

ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr II/8/2018 w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowali następujący radni: Cudna Jadwiga, Gójska 

Elżbieta, Jackiewicz Anna, Kaczmarczyk Adam, Kiełbasa Stanisława, 

Leszczyńska Małgorzata, Michalczyk Bogusław, Mroczek Piotr, Mirosz 

Władysława, Śledziewska Marianna, Stryczyńska Elżbieta,  Strupiechowski 

Sławomir, Wocial Marianna. 

Przeciw nikt nie głosował. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – zaproponował, aby  powołane na dzisiejszej sesji stałe 

komisje Rady w najbliższym czasie odbyły posiedzenia. 

 

 Pani Marianna Wocial – wnioskowała, aby posiedzenia komisji odbywały 

się w godzinach popołudniowych, ponieważ posiedzenia w godzinach rannych 

kolidują z jej pracą zawodową.  
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 Pan Przewodniczący Komisji – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął II obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 11,30 obrady zakończono. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

Bogusław Michalczyk 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


