
Protokół nr III/2014 

 z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 30 grudnia 2014 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.    

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych tj. 100% składu Rady. 

W obradach uczestniczyli także p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 

Sęktas - Z-ca Burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski - Sekretarz i p. Maria Bugno 

- Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Elżbieta Styś w/z Dyrektora Gimnazjum, 

p. Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna 

Andrzejkiewicz- Dyrektor Biblioteki, p. Renata Roguska - Dyrektor Przedszkola 

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

Dariusz Winnik - Dyrektor ZGK w Kałuszynie i p. Agnieszka Gałązka - 

Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie oraz sołtysi wsi:Abramy, Chrościce, Falbogi, 

Garczyn Mały, Kluki, Leonów, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Patok, 

Piotrowina, Przytoka, Sinołeka, Szymony, Szembory, Wąsy, Wity, Wólka 

Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka. 

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. 

 Następnie Pan Przewodniczący Rady  przedstawił proponowany porządek 

obrad z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1.Otwarcie  obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja  z działalności burmistrza  w okresie międzysesyjnym oraz 

    realizacji uchwal Rady Miejskiej. 

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2019. 

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2014-2019 

 Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

 Ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na rok 2015 

 Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku. 
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8. Przyjęcie protokołu nr II/2014 z poprzednich obrad Rady Miejskiej  w 

    Kałuszynie. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, w obecności 15 

radnych.  

 

Ad.pkt 3. 

 Pani Elżbieta Gójska - radna z miasta Kałuszyn nawiązała do obecnej 

sytuacji w służbie zdrowia i zapytała, czy  2 stycznia  2015 r. lekarze 

Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie będą przyjmować pacjentów. 

 

 Pani Agnieszka Gałązka - Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie  podała, że 

NFZ od 1 stycznia 2015 r. wprowadza szereg zmian w służbie zdrowia. 

Poinformowała także, że Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie  w dniu 

2 stycznia będzie pracować, ponieważ nie należy do  Stowarzyszenia 

Zielonogórskiego. Stwierdziła, że w związku z  wprowadzeniem przez NFZ od 

nowego roku , szeregu   zmian  w służbie zdrowia, prosiła o  wyrozumiałość , 

jeśli z tego powodu powstaną jakieś niedogodności. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść informacji w 

załączeniu. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - radna ze wsi Olszewice  zwróciła się z 

prośbą, o  odśnieżanie i wyrównanie  lewej strony pobocza drogi  od 

P.Kropielnickich  do mostu na drodze do  Olszewic, ponieważ  po prawej  

stronie drogi , wykonawca chodnika  usypał kupki  żużlu . Z powodu złych 

warunków atmosferycznych nie  zakończył prac.  Obecnie nawieziony żużel 

utrudnia korzystanie z prawego pobocza tej drogi.  

 

 Pan Burmistrz - zapewnił, że mimo, że droga do Olszewic jest drogą 

powiatową ,  powyższe prace zostaną wykonane. Roboty wykona ZGK.  

 

Ad.pkt 5 i 6. 

 Pan Przewodniczący Rady - zaproponował, aby projekt budżetu gminy i 

projekt WPF omówiony został łącznie. 

  

 Pan Burmistrz - podał, że projekt budżetu na 2015 rok omawiany był na 

posiedzeniach wszystkich komisji Rady. Wszyscy radni otrzymali  na piśmie 

projekt budżetu gminy na 2015 rok  oraz projekt WPF na lata 2015-2019. Dla 
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informacji sołtysów Pan Burmistrz przedstawił  główne założenia do budżetu. 

Podał, że budżet na rok 2015 uwarunkowany był trzema  podstawowymi 

warunkami tj. wchodzeniem w nowy okres finansowania ze środków unijnych, 

kontynuowaniem  zadań, które pozwolą na przygotowanie się  do składania 

wniosków o pozyskanie środków w następnym naborze,  zakończeniem zadań 

inwestycyjnych rozpoczętych . Nowe zadania , które nie obejmowały 

dokumentacji  dotyczyły zadań, które wynikały z wcześniej przyznanych 

środków unijnych, a były zapisane w planach  rozwoju w okresie 7 -letnim oraz 

zadania  wynikające z potrzeb mieszkańców i realizowane ze środków funduszu 

sołeckiego. Pan Burmistrz podał, że  w załączniku inwestycyjnym , który 

przesłany został radnym , ujętych jest 25 zadań inwestycyjnych. Natomiast w  

załączniku tym przekazanym radnym w dniu dzisiejszym ujętych jest  28 zadań 

inwestycyjnych. Nowe zadania inwestycyjne to : wynikła w ostatnim czasie 

potrzeba remontu samochodu OSP w Kałuszynie,  budowa chodnika od 

Olszewic do ul. Robotniczej, którego zakończenie przeszło z roku 2014 oraz 

modernizacja świetlicy Falbogi-Mroczki, której zakończenie przeszło także z 

roku 2014. Na  28 zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym, 

11 zadań to zadania nowe, głównie to projekty techniczne i zadania wynikające 

z wcześniej przyznanych środków unijnych. Pozostałe 17 zadań, to zadania, 

które  przechodzą z lat poprzednich i są w trakcie realizacji. Wielkość nakładów 

na inwestycje  na rok 2015  to kwota  1.975.591,41 zł  tj. pozostałe środki po 

zabezpieczeniu  wydatków bieżących. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, iż 

dochody majątkowe na rok 2015 zaplanowano tylko w wysokości  1.760 tys. na  

ogólną wartość majątku przeznaczonego  do sprzedaży 4.337 tys. zł.  W roku 

2015  będą także  zwroty środków z funduszy unijnych za zrealizowane  

inwestycje. W zależności od realizacji dochodów majątkowych i innych 

dochodów , w trakcie roku  wprowadzane będą zadania inwestycyjne, które   nie 

ujęte zostały w budżecie, a powinny się znaleźć  tj. wykonanie projektu na 

wykonanie przebudowy ul. Robotniczej i Zamojskiej, wykonanie projektu na 

rozbudowę Domu Kultury, remont garażu OSP w Zimnowodzie,  wykonanie 

projektu na przebudowę ul. Ogrodowej i  ulicy przy hotelu "Ola" oraz 

uruchomienie żłobka, ponieważ według rozeznania na dzień dzisiejszy jest takie 

zapotrzebowanie. Pan Burmistrz  poinformował także, że  w roku 2015 nie 

planuje się zaciągania żadnych kredytów i pożyczek., ponieważ nie planuje się 

dużych inwestycji. W roku 2015 , planuje się głównie,  przygotowanie  

finansowe i wskaźnikowe  do możliwości pozyskania  środków unijnych i w 

przypadku możliwości pozyskania tych środków zabezpieczenie  wkładu 

własnego, nawet w formie kredytu, czy pożyczki. 

Pani Skarbnik - podała, że corocznie uchwalany jest budżet  gminy oraz 

Wieloletnia Prognoza Finansowa, która  w naszej gminie obejmuje  lata 2015 - 

2019 tj. okres , w którym planowana jest spłata wszystkich zaciągniętych 

dotychczas zobowiązań. Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawiony 

projekt budżetu na rok 2015  jest uszczegółowieniem zapisów zawartych w 
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WPF na rok 2015. Podała, że budżet na rok 2015 jest budżetem nadwyżkowym, 

z nadwyżką  w kwocie 984.500,00 zł  przeznaczoną  na spłatę rat wcześniej  

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Podała, że na 2015 rok dochody planowane 

są w kwocie 17.283.330,57 zł. , a wydatki w kwocie 16.298.830,57 zł. 

Poinformowała, że w przedłożonym projekcie  budżetu zaplanowana jest dotacja 

dla Biblioteki , Domu Kultury  i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na rok 2015  

planuje się przeznaczenie kwoty 105 tys. zł  z przeznaczeniem  na  profilaktykę  

alkoholową i narkotykową. Następnie odczytała  uchwałę nr Si.522.2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 

2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kałuszyn na lata 

2015-2019. Ponadto wyjaśniła, że  uwaga zawarta w uchwale RIO dotyczyła  

niezgodności  zapisów w uchwale budżetowej z zapisami  w WPF. W  związku 

z tym  zaproponowała, aby  w  załączniku nr 1 w kolumnie 1.1.3.  dla 2015 r. 

dodać kwotę  15 tys. zł i w miejsce kwoty 2.821 tys.  wpisać kwotę 2.836 tys.  

W tym samym załączniku  kolumnę 12.4  należy uzupełnić  o kwotę  24.399,57 . 

Następnie odczytała uchwałę nr Si.521.2014 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kałuszyn na rok 2015 

wraz z uzasadnieniem.  Podała, iż w związku z zawartymi uwagami  w 

odczytanej uchwale  proponuje , aby w przekazanym projekcie uchwały w  § 9 

ust. 1 wykreślić wyraz "pożyczek". W ustępie 2 § 9  należy wykreślić punkt "d" 

i w punkcie "a"  skreślić  zdanie  "wynikające z kontraktów wojewódzkich". W 

ustępie 5 tego samego §  należy skreślić punkt "d".  W  uzasadnieniu do projektu  

budżetu  w części opisowej na stronie 2  w dziale "rolnictwo i łowiectwo"  

zaplanowano dochody w wysokości 109.492. W  części opisowej powinna być 

kwota 110.492.   W tabeli nr 2 "planowane wydatki  na stronie 1  powinno być  

"rozdział 01010,01030, 01095. W dziale 757 rozdział 75702 w § 8010 

zaplanowano kwotę 25 tys. zł  z tytułu prowizji od kredytu przeznaczonego na 

finansowanie przejściowego deficytu. Kwota ta powinna być zapisana  w § 

4300. W tabeli nr 6  w załączniku "Fundusz sołecki" zaplanowany wydatek wsi 

Kluki, zdaniem kładu orzekającego  RIO,   nie spełnia wymogów ustawy.  

Pani Skarbnik podała, iż w związku z w/w  uwagami RIO oraz zmianami 

wprowadzonymi w tabeli nr 4 "zadania inwestycyjne" polegającymi na  

wprowadzeniu 3 dodatkowych zadań inwestycyjnych tj. 1. modernizacja  i 

wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi ,2. modernizacja samochodu 

pożarniczego OSP Kałuszyn. Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice ul. 

Robotnicza w Kałuszynie, przekazała radnym na dzisiejszych obradach  

aktualne załączniki inwestycyjne tj. tabelę nr 3 i nr 4   oraz załącznik nr 6 , w 

którym na końcu tego załącznika ,   ujęto zapis, o  funduszu  sołeckim sołectwa 

Kluki.  Wydatki funduszu sołeckiego  tej wsi zostały zablokowane do czasu  

dokonania zmiany  planowanego przedsięwzięcia ,  przez Sołectwo wsi Kluki, 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Ponadto w zadaniach ujętych w pozycji 
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5, 18, 19 tabeli nr 6  "Fundusz Sołecki   doprecyzowano , poprzez dopisanie 

nazwy sołectwa, której świetlicy dotyczy zadanie.  W pozycji 24,27,29 

doprecyzowano również status dróg, na których sołectwa zamierzają realizować 

zaplanowane przedsięwzięcia. Dodatkowo Pani Skarbnik wskazała, iż zmiany 

wprowadzone w załączniku inwestycyjnym będą miały wpływ na zmianę planu 

wydatków budżetowych , tabela  2 i 2a, w obrębie wydatków majątkowych § 

6050 w  w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których wystąpiły 

zmiany inwestycyjne. 

 

 Pani Henryka Genowefa Śledziewska - Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Finansów  Rady Miejskiej  poinformowała, iż  komisja  , której jest 

przewodniczącą pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2015 rok. 

 

 Pan Przewodniczący Rady odczytał  uchwałę nr III/7/2014 w sprawie   

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019 - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - radna z miasta Kałuszyn   zwróciła uwagę na to, 

że  w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok  określone są 

konkretne kwoty dotyczące upoważnień dla Burmistrza  do zaciągania 

zobowiązań .Natomiast w  uchwale w sprawie uchwalenia WPF  zapis jest 

ogólny  bez określenia konkretnej kwoty. Stwierdziła, że  przyjmując 

proponowaną uchwałę w sprawie uchwalenia WPF  bez określenia limitu 

zaciąganych zobowiązań Rada daje  Burmistrzowi i Kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy dowolność w ich zaciąganiu.  

 

 Pani Skarbnik -wyjaśniła, że  zapisy w proponowanej uchwale określają 

na jakie cele mogą być zaciągane zobowiązania tj. są to zobowiązania zaciągane 

w celu  zapewnienia ciągłości  funkcjonowania jednostki. Podała także, że 

zobowiązań długoterminowych  bez zgody Rady Burmistrz nie może zaciągać.  

Ponownie podkreśliła, że proponowane  w uchwale upoważnienia dla 

Burmistrza   do zaciągania zobowiązań,  dotyczą tylko zobowiązań  zaciąganych 

w celu  zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy.   

 

 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła, że  przyjmując proponowaną 

uchwalę bez określenia limitu zaciąganych  zobowiązań przez Burmistrza, czy 

Kierowników jednostek organizacyjnych gminy  , Rada nie  ma wpływu  na  ich 

wysokość.  

 

 Pani Skarbnik -  podała, że przy zaciąganiu zobowiązań tj. kredytów, 

pożyczek czy realizacji zadań inwestycyjnych  obowiązują  odpowiednie 

procedury.    Natomiast zobowiązania na  zachowanie ciągłości jednostki  muszą 

być zaciągnięte. RIO nie  wniosła  uwag do proponowanych zapisów.  
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 Pani Elżbieta Gójska - była zdania, że RIO opiniuje, lecz Rada decyduje 

o wysokości zaciąganych zobowiązań.      

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła, iż  organem  posiadającym   wyłączne 

kompetencje do przygotowania projektu budżetu jest Burmistrz. 

 

 Pan Burmistrz - odczytał zapis w proponowanej uchwale dotyczący 

upoważnień dla burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Wyjaśnił 

także, iż  zawierane umowy muszą wynikać z zapisów   w budżecie gminy i nie  

mogą przekraczać kwoty określonej w budżecie i WPF.                                                        

 

 Pan Przewodniczący Rady - zwrócił się o przegłosowanie wcześniej 

odczytanej uchwały Nr III/7/2014 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2015-2019 - treść uchwały w załączeniu.   

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, 1 wstrzymała się od głosowania. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami , przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr III/8/2014 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, w obecności 15 radnych. 

 

Pan Przewodniczący Rady  zarządził 10 min. przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady. 

Radna p. Władysława Mirosz zwolniła się  i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 14 radnych. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Skarbnik - przekazała radnym  nowy projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2014 r. uwzględniający proponowane autopoprawki 

do  przesłanego projektu uchwały  oraz załącznik nr 4. 

Następnie  podała, że proponowane zmiany zmniejszają dochody  i wydatki 

roku 2014  o kwotę 103.109,31 zł.  Dodatkowo proponuje się wprowadzenie 

realizację projektu za środki unijne "Moja  przyszłość"  i wprowadzenie  

dochodów i wydatków na to zadanie.  Rozliczono już  remont świetlicy w 

Sinołęce i Gołębiówce. W związku z tym była możliwość rozliczenia dotacji na 

ten cel. Dotacje planowane były w nieco wyższej kwocie niż  zrealizowane , 

ponieważ  wykonany został mniejszy zakres prac. Na obie w/w inwestycje 

otrzymaliśmy  niższe od planowanego dofinansowanie o kwotę  144.864,31 zł.   

Na  zmniejszenie dochodów  w kwocie 103.109,31  składają się , mniejsza niż  

planowano dotacja do  remontu świetlicy w Sinołęce i Gołębióece.  O taką samą 

kwotę proponuje się zmniejszyć wydatki. Proponuje się zwiększenie dochodów  
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już zrealizowanych o kwotę 492.345 zł. Dochody te  pozwalają zmniejszyć 

planowane  dochody ze sprzedaży  majątku o kwotę 303.360 zł.  Dodatkowo 

wprowadzono projekt "Moja przyszłość"  na kwotę 22.960,oo zł i   korekta 

projektu "Warsztaty kulinarne w świetlicy Wąsach". Dotacja na ten projekt nie 

wpłynie.  W związku z tym odstąpiono od realizacji projektu. Zmniejszenie 

ogólnej kwoty wydatków spowodowane jest zmniejszeniem nakładów na 

remont świetlicy w Sinołęce i Gołębiówce. Proponuje się zwiększenie nakładów 

o kwotę 10 tys. zł.  na  remont świetlicy w Folbogach . W dziale transport i 

łączność zwiększa się środki o kwotę 5 tys. zł na  bieżące utrzymanie dróg. W 

paragrafach inwestycyjnych kwota 75 tys. związana jest ze zmianą klasyfikacji 

budżetowej chodnika Olszewice do ul. Robotniczej, ponieważ droga do 

Olszewic jest drogą powiatową.  W gospodarce mieszkaniowej zabezpiecza się 

kwotę 1 tys. zł.  na zakup energii . W dziale 750 "administracja publiczna " 

niewykorzystane środki  przeznacza się na wydatki w innych działach na ogólną 

kwotę 25 tys. zł.  W dziale 757 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na 

wniosek RIO. W dziale 801 wprowadza się nowy projekt "Moja przyszłość" 

oraz dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących. W dziale 851 uzyskane 

wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu wpłynęła kwota  

10555,oo. zł i taką samą kwotę przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska zwiększa się  o kwotę 16.400,oo zł na  utrzymanie czystości w 

mieście w tym odławianie i przekazywanie do schroniska  bezpańskich psów.  

Następnie Pani Skarbnik podała, iż proponowane zmiany w budżecie gminy   

uwzględniane są w WPF i dotyczą wyłącznie roku 2014. Na koniec 2014 roku 

WPF jest spójna z zapisami budżetu gminy na rok 204. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, czy za przebudowę targowicy  płatność  

będzie w rb., czy przejdzie na rok 2015. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że  sfinansowanie prac na targowicy planowane 

jest jeszcze w rb.  Do zapłaty za te prace pozostało 15 tys zł.  

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała,  czy w rb. będzie także płatność za 

pozostałe inwestycje. 

 

 Pani Skarbnik - podała, że za remont świetlicy w Falbogach , 

przebudowę chodnika Olszewice -  ul.Robotnicza ,    ul. Kościelna, budowa 

garażu OSP w Falbogach, płatności za te inwestycje przejdą na rok 2015. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr III/9/2014 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2014-2019 - treść uchwały w 

załączeniu. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 
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 Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr III/10/2014 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2014 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 14 radnych. 

 

 Pani Skarbnik - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  ustalenia stawek  jednostkowych  dotacji przedmiotowej dla ZGK w 

Kałuszynie na 2015 rok podała, że  proponowana uchwała  ściśle łączy się z 

budżetem  na 2015 rok.  Wyjaśniła, że dotacja przedmiotowa dla zakładu 

budżetowego może być przyznana tylko  do jednostkowej stawki planowanej 

działalności. W naszym przypadku jest to dotacja do m2 powierzchni lokali 

komunalnych, planowanych  do remontu w 2015 roku, które są w 

administrowaniu ZGK. W budżecie gminy na 2015 rok przewidziano dotację dla 

ZGK  w wysokości 50 tys. zł. Podała,  że ZGK przełożył  harmonogram  

zakresu prac remontowych lokali, które planuje wykonać  w roku 2015. Według 

złożonego wniosku w 2015 r. ZGK planuje wyremontować 596 m2 lokali 

komunalnych. Ogólny koszt planowanych remontów to kwota 61.412,00 zł. 

Wpływy opłat czynszowych  to kwota 11.412,00 zł . Różnica kwot pomiędzy 

planowanymi kosztami remontu pomniejszona o  kwotę czynszu , daje kwotę 50 

tys. zł. Kwota ta podzielona  przez ilość m2 powierzchni planowanej do remontu  

ustala  stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla ZGK  w wysokości  83,89 

zł do każdego m2. Na koniec każdego roku ZGK składa  sprawozdanie z 

rozliczenia otrzymanej dotacji. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała,  jak kształtuje się proponowana stawka 

jednostkowa  dotacji dla ZGK na rok 2015 w stosunku do przyjętych stawek na 

rok 2014.  

 

 Pani Skarbnik - podała, iż proponowana stawka na rok 2015  jest  

znacznie niższa od stawki przyjętej na rok 2014. Na rok 2014 stawka ta 

wynosiła ok. 120 zł, ponieważ zakres prac był większy i bardziej kosztowny. 

 

 Pani  Marianna Śledziewska - zapytała, czy  po wykonaniu remontu 

lokali komunalnych, podwyższany jest czynsz za lokale. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, iż wykonywane remonty lokali komunalnych 

nie podwyższają standardu lokali. W związku z tym opłaty czynszu nie są 

podwyższane. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - zapytał, czy do stawki jednostkowej 

doliczany jest  wkład mieszkańców. 
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 Pani  Skarbnik -  podała, że do wyliczenia stawki jednostkowej wliczany 

jest tylko  czynsz. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił ,że  wykonywane remonty lokali komunalnych, 

to głównie remonty bieżące, które nie podwyższają standardu lokali. Podał 

także, iż rozważana jest możliwość  zaproponowania podwyższenia stawek 

czynszu oraz dokonania  podziału kwalifikacyjnego lokali komunalnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę nr III/11/2014 w sprawie  

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie na 2015 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwala przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały dotyczącej  współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi podała, 

że proponowany program obejmuje rok 2015. Następnie przedstawiła  zakres 

planowanych zadań współpracy ujęty w programie oraz formy realizacji 

programu. Podała, iż  jest obowiązek ujęcia w w/w programie  kwoty 

przeznaczonej na współpracę  i kwotę tę na rok 2015   proponuje się w 

wysokości 8 tys.  Następnie  poinformowała, iż przed  przyjęciem 

proponowanego programu jest  obowiązek  przeprowadzenia konsultacji  

projektu programu współpracy gminy  z organizacjami pozarządowymi i w 

dniach 12-19 grudnia br. konsultacje takie zostały przeprowadzone.  Po 

wysłaniu radnym projektu programu, drogą e-mailową  w ostatnim dniu 

konsultacji  wpłynęło pismo nadane przez Muzeum Ziem Nadbużańskich  

zawierające uwagi do  proponowanej współpracy. Natomiast formularz , na 

którym zgłoszono uwagi  wypełniła Fundacja Patriotyzm Niepodległość  

Naszych Ziem  w Warszawie.  Następnie Pani Z-ca Burmistrza odczytała treść 

w/w pisma i podała, iż po zapoznaniu się z powyższymi uwagami, Pan 

Burmistrz  i ona uznali, że  zgłoszone uwagi nie zasługują na umieszczenie w 

naszym programie. W związku z tym proponuje się przyjęcie programu w wersji 

przesłanej radnym.  

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę nr III/12/2014 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 2015 r. - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 
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Ad.pkt 8. 

 Protokół Nr II/2014 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednogłośnie w obecności 14 radnych 

przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 9.  

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał pismo  Posłanki  na Sejm RP  p. 

Stanisławy Prządki  oraz pismo Posła  na Sejm RP p.. Krzysztofa Borkowskiego 

zawierające gratulacje  dla Pana Burmistrza  z okazji wyboru na to stanowisko  

oraz gratulacje  nowo wybranym radnym. 

 

 Pani Zofia Gójska - sołtys wsi Wólka Kałuska  zwróciła uwagę na to, że 

w uchwalonym na dzisiejszych obradach budżecie gminy na 2015 rok  nie  ma 

środków na przebudowę drogi do jej wsi. Poinformowała, że  wniosek w tej 

sprawie  składała  pod koniec miesiąca września br.  

 

 Pani Zdzisława Wąsowska - sołtys wsi Milew  zgłosiła, że droga  z 

Milewa do Trzebuczy  obecnie jest nie przejezdna. Prosiła do dofinansowanie z 

budżetu gminy do remontu tej drogi. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Milew poparł wypowiedź  Pani 

Sołtys. Ponadto podał, iż parkujące samochody na ulicach w osiedlu za 

cmentarzem i  na osiedlu za szkołą utrudniają  odśnieżanie ulic.  Poinformował , 

iż mieszkańcy  nie przestrzegają  przejść  przez ulicę Warszawską w 

oznakowanych miejscach. Zgłosił także  że w obecnie remontowanej  świetlicy 

OSP w Falbogach należy pomalować lamperie. 

 

 Pani Anna Jackiewicz - sołtys wsi Leonów  zapytała, w sprawie  

uregulowania drogi w Leonowie pomiędzy p. Śledziewskim i p. Kuberskim , 

czy  budowana będzie kanalizacja w Leonowie i czy wykonane zostanie 

oświetlenie drogowe do wsi Leonów. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski - radny z miasta Kałuszyn  zgłosił, że 

droga za cmentarzem wymaga wyrównania. Droga ta została uszkodzona    po 

ostatnim wypadku drogowym na drodze A2,  ponieważ  pojazdy kierowane były  

na  objazd tą drogą.  Zapytał także, czy podejmowane są działania w sprawie 

zainstalowania świateł na przejściach przez   ul. Warszawską w Kałuszynie.  

Proponował ponadto rozważenie możliwości  zwiększenia nakładu  gazetki 

"…Kaluszyńskie". 
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 Pani Maria Dmowska - Sołtys wsi Wity  zwróciła się z prośbą o 

odśnieżanie chodników w ul. 1-go Maja. Podała, iż obecnie mieszkańcy tej ulicy   

chodzą  jezdnią i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.  

  

 Pani Elżbieta Gójska - zapytała, czy  urządzone będzie lodowisko przy 

szkole w Kałuszynie. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski - proponował rozważenie  możliwości 

ustawienia przy drodze A2  na odcinku od Kałuszyna do Groszk radarów lub 

znaków ograniczających prędkość pojazdów , ponieważ  na tym odcinku drogi 

występują często śmiertelne wypadki drogowe. 

 

 Pani Marianna Wocial - radna z miasta Kałuszyn zapytała, jak daleko 

zaawansowane są prace przy  uruchomieniu Domu Opieki w Nowych 

Groszkach. 

 

 Pan Burmistrz ustosunkowując się do zgłoszonych spraw podał,  że  tak 

jak wcześniej informował,  niektóre  zadania inwestycyjne nie  ujęte  w budżecie 

są  jako rezerwowe, ponieważ ich realizacja uzależniona będzie od realizacji 

dochodów oraz wyników przetargów. W związku z tym po przeprowadzeniu 

przetargów być może  wystąpi do Rady o wprowadzenie zmian w załączniku 

inwestycyjnym na 2015 rok. 

Na drogę Milew - Trzebucza w budżecie nie zabezpieczono środków, ponieważ  

jest to droga powiatowa i sprawami  przebudowy tej drogi  zajmuje się powiat. 

Na dzień  dzisiejszy wiadomo, że opracowana  jest dokumentacja techniczna na 

przebudowę  tej drogi oraz, że trwają rozmowy , o wprowadzenie do realizacji 

tego zadania w roku 2015. Poinformował ponadto,  że  odcinek drogi Milew-

Trzebucza o długości ok. 300 mb.  znajduje się na terenie powiatu 

węgrowskiego. W związku z tym inwestycję tą  powinny wykonać we 

wspólnym porozumieniu powiat miński i węgrowski.  

 

 Pani Zdzisława Wąsowska - poinformowała, że cztery lata temu Starosta 

Miński przyrzekał jej , że w 2012 roku  powyższa droga będzie  przebudowana, 

lecz słowa nie dotrzymał.  

 

 Pan Burmistrz - w sprawie parkujących samochodów  na ulicach osiedli 

i odśnieżania chodników stwierdził, iż większym problemem jest przymuszenie 

właścicieli posesji do odśnieżania chodników , niż egzekwowanie 

przestrzegania zakazu parkowania pojazdów.  Pan Burmistrz zapewnił, iż 

podjęte zostaną działania, w celu wyeliminowania parkowania samochodów na 

ulicach . 

W sprawie  nie przestrzegania przez mieszkańców zasad przejścia przez ulice 

Warszawską  stwierdził, iż w ruchu drogowym na ul. Warszawskiej w 
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Kałuszynie ,występuje wiele  wykroczeń . Poinformował, iż zaproponuje , aby  

na  posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, komisja dokonała  analizy 

opracowanej organizacji  ruchu  w mieście Kałuszyn, łącznie  z ulicą 

Warszawską oraz  przy udziale GDDKiA i  wówczas wystapić o zainstalowanie 

świateł przynajmniej na dwóch przejściach przez ul. Warszawską. 

W sprawie przebudowy drogi za cmentarzem  Pan Burmistrz  wyraził 

wątpliwość, czy będzie możliwa jej realizacja w roku 2015.Poinformował, że  

po  Nowym Roku wybiera się do Gminy Żydowskiej w sprawie  terenów pod tę 

drogę.  

Pan Burmistrz przedstawił także sprawę zdjętego fotoradaru  przy ul. 

Warszawskiej w Kałuszynie i prowadzoną korespondencję w tej sprawie. 

Stwierdził, iż  jego zdaniem  fotoradarów powinno być jak najwięcej, ponieważ  

zmniejszają zagrożenie na drodze. 

W sprawie  pomalowania lamperii w remizie OSP w Falbogach  zdecydują 

członkowie OSP. 

 Ustalenie  granic drogi we wsi Leonów jest w trakcie realizacji. Podał, że 

sprawa ta  trwa w czasie, ponieważ były problemy z pozyskaniem geodety. 

Następnie  omówił dotychczasowe  działania w tej sprawie. Poinformował, że   

droga zostanie wytyczona, po  wytyczeniu granic przez obu geodetów 

jednocześnie.  

Kanalizacja we wsi Leonów będzie realizowana , jeśli otrzymamy środki z 

funduszy unijnych, na tę inwestycję . Dokumentacyjnie jesteśmy przygotowani 

do złożenia wniosku o środki. Naboru wniosków jeszcze nie ma.  

Oświetlenie drogowe do wsi Leonów będzie realizowane. Obecnie jednak 

trudno określić w jakim terminie. Droga za cmentarzem zostanie wyrównana z 

chwilą poprawy warunków atmosferycznych. 

W sprawie zwiększenia nakładu "…Kałuszyńskich" Pan Burmistrz stwierdził, że 

jeśli byłoby zapotrzebowanie na tę gazetkę, to należałoby zwiększyć jej nakład, 

nawet za symboliczną  opłatę. Gazetka spełniałaby rolę informatora  o pracy 

Urzędu i Rady.  Obecnie gazetka jest bezpłatna. 

 

 Pani Anna Andrzejkiewicz -Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Kaluszynie i jednocześnie redaktor naczelny "… Kałuszyńskiech"  podała,  że 

koszt wydania 300 egzemplarzy 16 stronicowej  gazetki  , to kwota  ok. 1.200 zł.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że  powyższy temat jest do rozważenia i 

przyjęcia do realizacji. 

Następne Pan Burmistrz ustosunkowując się do głosów poruszonych w dyskusji 

podał że  jeśli warunki atmosferyczne  pozwolą na to, to lodowisko będzie 

urządzone. 

W sprawie  Domu Pomocy w Nowych Groszkach podał, że obecnie  inwestor   

jest na etapie dokumentacyjnego przygotowania inwestycji.  
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Nawiązując do wypowiedzi Pani Sołtys wsi Wity  podał, iż  gmina nie będzie 

odśnieżała chodników w ul. 1-go Maja, ponieważ odśnieżanie chodników 

należy do obowiązku właściciela posesji przyległej do chodnika. Podał także, że 

wywieszone zostaną ogłoszenia przypominające mieszkańcom o tym 

obowiązku. 

 

 Pan Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i 

jednocześnie członek Zarządu Rady Powiatu  Mińskiego  zapewnił, że jeśli 

warunki atmosferyczne pozwolą, to lodowisko przy szkole zostanie urządzone. 

Ponadto poinformował, że sprawa drogi powiatowej Milew - Trzebucza  będzie 

przedstawiana na  najbliższym posiedzeniu Zarządu Rady Powiatu. Podał, że  

dokumentacja na przebudowe tej  drogi jest już opracowana. Wyraził nadzieję, 

że  w bieżącej kadencji droga Milew-Trzebucza zostanie  wykonana. 

 

 Pani Barbara Mroczek - zgłosiła potrzebę posypania piaskiem drogi do 

wsi i przez wieś Wąsy. 

 

 Pani Halina Kubiak - Sołtys wsi Szymony zwróciła się z prośbą, aby 

odśnieżna była także droga łącząca  obie części wsi Szymony. 

 

 Pan Dariusz Winnik - Dyrektor ZGK  w Kaluszynie podał, że w minioną 

niedzielę droga do Wąsów  była posypywana . Posypywana była także droga w 

Leonowie i Budach Przytockich.  Poinformował także, że ZGK posiada już duży 

ciągnik i droga łącząca obie  części wsi Szymony będzie odśnieżana. 

 

 Pan Marian Pełka - Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie zaprosił Pana 

Burmistrza i wszystkich obecnych na powitanie Nowego Roku 2015 , które 

odbędzie się w parku w Kałuszynie. Zaprosił także, po 15 stycznia 2015 r. do 

kina "Za Rogiem", które utworzone jest w Domu Kultury. 

 

 Pan Burmistrz - obecnym na obradach złożył życzenia Noworoczne  . 

 

Ad.pkt 10. 

 Pan Przewodniczący Rady - złożył zebranym życzenia Noworoczne  i  

wobec wyczerpania porządku obrad ,zamknął III obrady Rady Miejskiej w 

Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 13,20 obrady zakończono. 

 

 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska 

 


