Protokół Nr XXIII/09
z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 7 sierpnia 2009
roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie
Obrady rozpoczęto o godz. 15.30.
Obecni według załączonej listy obecności - 11 radnych na ogólny stan Rady 15
osób.
Nieobecni usprawiedliwieni : radny p. Jarosław Broniarek, radny p. Bogusław
Michalczyk, radna p. Jadwiga Milewska, radna p. Henryka Genowefa
Śledziewska.
W obradach uczestniczyli takŜe : p. Marian Soszyński – Burmistrz, p. Maria
Bugno – Skarbnik Miejski.
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kałuszynie.
Ad. pkt 1.
Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad
i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Pan Janusz Kazimierz Pełka – przedstawił proponowany porządek
obrad :
1. otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2. uchwalenie porządku obrad,
3. interpelacje,
4. informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz
realizacji uchwał Rady Miejskiej,
5. podjęcie uchwał w sprawie :
• zmian w budŜecie gminy na 2009 r.,
6. przyjęcie protokółu Nr XXII/09 z poprzednich obrad Rady Miejskiej,
7. zapytania i wolne wnioski,
8. zamknięcie obrad.
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 11
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.
W uzupełnieniu p. Burmistrz podał, Ŝe zwrócił się do p. Przewodniczącego o
zwołanie sesji poza planowej, poniewaŜ otrzymaliśmy środki na realizację
zadań. Stąd teŜ zaistniała potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmian w
budŜecie. Otrzymaliśmy potwierdzenie otrzymania środków na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego „przebudowa dwóch ciągów ulicznych w Kałuszynie” –
93 tys. zł, 55 tys. zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrościcach”. Na remont
gimnazjum otrzymaliśmy 50 tys. zł, z czego wykonany zostanie remont ściany,
wydzielenie części na sklepik, odnowienie korytarzy i wejścia do szkoły, do
tych środków naleŜy zabezpieczyć 50% środków w budŜecie.
Pan Tomasz Glinka – radny ze wsi Abramy zapytał o wykonanie
pozostałej części drogi przez wieś Chrościce.
Pan Burmistrz – podał, Ŝe druga droga przez Chrościce będzie
realizowana w przyszłym roku, poniewaŜ w tegorocznym budŜecie nie będzie
juŜ środków finansowych na to zadanie.
Ad. pkt 5.
Pani Maria Bugno – Skarbnik Miejski – przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok. Podała, Ŝe
zmiany te wynikają w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej w do gruntów rolnych w
Chrościcach w kwocie 55.000 zł, otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego
środków w kwocie 50.000 zł z SIWRM Komponent C na dofinansowanie
przebudowy dwóch ciągów ulic w Kałuszynie oraz z Urzędu Marszałkowskiego
– Komponent B w ramach SIWRM na remont i wyposaŜenie pracowni
językowej, biblioteki i korytarzy Gimnazjum w Kałuszynie. Odstąpiono
natomiast od realizacji zadania – wykonanie ogrodzenia przy Szkole
Podstawowej w Chrościcach.
Pan Burmistrz – uzupełnił, Ŝe odstąpienie od wykonania ogrodzenia
uzgodnione zostało z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Ustalono,
Ŝe nie jest to zadanie takie pilne i moŜna przełoŜyć jego wykonanie na następny
rok.
Pani Skarbnik – szczegółowo omówiła proponowane zmiany zgodnie z
uzasadnieniem do uchwały.
Pan Burmistrz – w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik podał, Ŝe w
przedstawionym projekcie uchwały przeznacza się kwotę 9.000 zł z

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Prosił o
wypowiedzi radnych, co do zasadności dofinansowania. Podał, Ŝe przeprowadził
rozmowę z Komendantem Komisariatu Policji w Mrozach, który obiecał, Ŝe
będzie więcej patroli w Kałuszynie w godzinach nocnych, będzie równieŜ
sprawował na naszym terenie patrole nie oznakowany pojazd policyjny. Jest w
Kałuszynie potrzeba zwiększenia patroli z uwagi na to, Ŝe jest grupa młodzieŜy
patologicznej, która sprawia duŜe kłopoty mieszkańcom. Jest tak, Ŝe chłopcy
odwoŜeni są do Ośrodka Wychowawczego, a na drugi dzień wracają.
NaleŜałoby ustalić, dlaczego Kurator nie ma wpływu na to, Ŝe tak się dzieje.
MoŜe poprzez pomoc Policji, zwiększy się jej nadzór w zakresie
bezpieczeństwa. Prosił radnych o wypowiadanie się w tej sprawie oraz co do
kwoty dofinansowania.
Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki zaproponował, aby
zaplanowane środki w kwocie 9.000 zł przekazać dla Policji. Są to środki, które
na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie.
Pani Hanna Poławska – radna z Kałuszyna stwierdziła, Ŝe nie moŜna za
wszystko winić Policji, która ma swoje przepisy i musi działać zgodnie z nimi.
Komendant naszego Posterunku jest z tego terenu, wszyscy go znają, więc ta
młodzieŜ doskonale wie, kiedy coś się dzieje. Najlepiej byłoby, gdyby ktoś
obcy, po cywilnemu spróbował zająć się tą grupą młodzieŜy.
Pani Marianna Wocial – radna z Kałuszyna podała, Ŝe są skargi ze
strony mieszkańców na złe zachowanie młodzieŜy, która dewastuje często
mienie prywatne. Stwierdziła, Ŝe jest za przekazaniem zaplanowanych środków,
ale w zamian społeczeństwo oczekuje większego nadzoru ze strony Policji w
zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Pani ElŜbieta Stryczyńska – radna z Kałuszyna stwierdziła, Ŝe
naleŜałoby przekazać zaplanowane środki, moŜe będzie to z korzyścią dla
naszego miasta.
Pani Ewa Standziak – radna ze wsi Stare Groszki podała, Ŝe co do
patologii wśród młodzieŜy, to są to osoby pozostawione bez opieki.
Pani Hanna Poławska – stwierdziła, Ŝe nie jest to tak, poniewaŜ
młodzieŜ ta jest pod opieką Kuratora, Policja wywozi chłopców do ośrodków,
jednak oni bardzo szybko wracają stamtąd. Brak jest odpowiednich przepisów w
tym zakresie. Sama Policja nie poradzi sobie z tym problemem.
Pani Teresa Przybułek – radna z Kałuszyna podała, Ŝe nic się nie
zmieni, dopóki obca Policja nie wejdzie na teren Kałuszyna. Komendant jest
naszym mieszkańcem, ma swoją rodzinę, o bezpieczeństwo której teŜ się boi.
Ale są równieŜ sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Była interwencja
mieszkańca Kałuszyna - właściciela sklepu, Ŝe dokonano mu uszkodzenia
mienia w postaci zamalowania szyb. Przestępstwo to zgłosił do Komisariatu z
Mrozów. Otrzymał odpowiedź, Ŝe przyjazd będzie nie od razu, tylko po kilku
godzinach, gdy w Kałuszynie rozpocznie się słuŜba. Nie taka powinna być

odpowiedź policjanta. Skoro my będziemy dofinansowywać Policję, to tez
chcielibyśmy być odpowiedni traktowani.
Pan Burmistrz – stwierdził, Ŝe takich negatywnych przykładów jest
duŜo. Na naszym terenie występuje chuligaństwo i wandalizm. Takie sytuacje
występują nie tylko na naszym terenie, ale dzieje się tak wszędzie. Ale są
równieŜ pozytywne przykłady działania Policji. Podał, Ŝe sam kilkakrotnie
wykonywał telefony dotyczące interwencji, na które była szybka reakcja.
Pokazanie takich negatywnych przykładów będzie na pewno argumentem w
rozmowach z Komendantem Powiatowym Policji.
Pan Przewodniczący Rady – prosił o głosowanie radnych co do
przekazania środków finansowych dla Policji na dofinansowanie zakupu
samochodu w kwocie 9.000 zł.
Radni jednogłośnie ustalili przekazanie środków finansowych dla Policji na
dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 9.000 zł.
Pan Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał
uchwałę Nr XXIII/156/09 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 r. –
treść uchwały w załączeniu.
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy obecności 11 radnych.
Ad. pkt 6.
Protokół Nr XXII/09 z poprzednich obrad rady Miejskiej wyłoŜony został
do wglądu.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie, przy obecności
radnych, przyjęli protokół.
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Ad. pkt 7.
Pani Teresa Przybułek – zapytała, kiedy zakupiony zostanie nowy
samochód dla Urzędu, poniewaŜ ten często się psuje i są kłopoty z wyjazdami.
Pan Burmistrz – odpowiadając, podał, Ŝe po załatwieniu wszystkich
wniosków o środki unijne sam wystąpi do Rady o zakup nowego samochodu.
Pani Marianna Wocial – zapytała, kto jest właścicielem budynku po
byłej WSI.
Pan Burmistrz – podał, Ŝe właścicielami są osoby prywatne, które
posiadają zadłuŜenie hipoteczne na kwotę ponad 3 mln zł, zadłuŜenie wykupiła
spółka windykacyjna. Do Urzędu zgłaszał się potencjalny nabywca tego
obiektu, otrzymał on nr telefonu do właścicieli, jednak uznał, Ŝe cena, za jaką
chcieli sprzedać budynek, jest za wysoka.

Ad. pkt 8.
Pan Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady Miejskiej o godz.
16.35 zamknął XXIII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kazimierz Pełka
Protokółowała :
J. Gójska

