
Protokół Nr V/2015 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 31 marca 2015 roku 

w salo konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.oo. 

Obecni według załączonej listy obecności - tj. 13 radnych na ogólny stan Rady 

15 osób. 

Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Jarosław Broniarek i radny p. Stanisław 

Jacak. 

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

Sęktas - Za-ca Burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski - Sekretarz i p. Mariola 

Dróżdż - z-ca Skarbnika Miejskiego. 

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

Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz - dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie,  p. Renata Roguska - dyrektor Przedszkola 

Publicznego w Kałuszynie, p. Marian Pełka - dyrektor Domu Kultury w 

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

Kałuszynie, p. Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Kałuszynie i p. Agnieszka Gałązka - kierownik SP ZOZ w Kałuszynie oraz 

sołtysi wsi: Abramy, Chrościce, Garczyn Mały, Garczyn Duży, Gołębiówka, 

Kluki, Leonów, Milew, Mroczki, Olszewice, Patok, Piotrowina, Przytoka, Stare 

Groszki, Sinołęka,  Szembory, Szymony, 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 przedstawił proponowany porządek obrad 

z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie praworządności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

   realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 

 Zmian w budżecie gminy na 2015 rok 

 Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 
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wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń  za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania 

nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach  

oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn 

 Ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na  które 

dofinansowanie  może być przyznane. 

 Wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie 

6. Przyjęcie protokołu nr IV/2015 z poprzednich obrad Rady Miejskiej w 

    Kałuszynie. 

7.  Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść informacji w 

załączeniu. 

Ponadto Pan Burmistrz  poinformował, że w rocznicę katastrofy smoleńskiej  10 

kwietnia br. o godz. 17,oo  w Kościele Parafialnym w Kałuszynie  odprawiona 

zostanie Msza Święta.  Po Mszy Świętej złożone zostaną wieńce  pod 

pomnikiem ofiar katastrofy. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - radna  z miasta Kałuszyna nawiązując do 

informacji  przekazanej przez Burmistrza, a dotyczącej   kwoty w wysokości 4 

tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich i zamiaru  

dokonania  zmian wystroju  tych grobów proponowała, aby  projekt urządzenia  

mogił żołnierskich opracował profesjonalista, ponieważ wystrój ten będzie przez  

wiele następnych lat. 

Następnie radna p. Elżbieta Gójska  podkreśliła, że  informacja o zakończeniu 

prac archeologicznych na targowisku zamieszczona jest w BIP-ie Urzędu, lecz 

mimo to, proponowała rozważenie możliwości  specjalnego wydania 

"…Kałuszyńskich" poświęconego  sprawom wykopalisk na targowicy w 

Kałuszynie. Stwierdziła, że nie wszyscy mieszkańcy korzystają z informacji 
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zawartych w BIP i  jej zdaniem w powyższej sprawie mieszkańcy  nie posiadają 

pełnej informacji. 

 

 Pani Anna Jackiewicz - sołtys wsi Leonów  zgłosiła, że przy drodze A2 

od strony Warszawy w kierunku Kałuszyna  zmieniono lokalizację znaków 

drogowych  informujących o terenie zabudowanym. Obecnie znaki te ustawione 

zostały  w ten sposób, że pojazd  wyjeżdżający za górki na tej drodze na granicy 

miasta Kałuszyn  często  patrolowany jest  przez Policję, która w miejscu tym 

nie jest wcześniej widoczna dla kierowców. W związku z tym, wielu kierowców  

karanych jest mandatem za  wykroczenia drogowe. 

 

 Pan Burmistrz - ustosunkowując się do  wypowiedzi radnej p. Elżbiety 

Gójskiej podał, że  w  roku bieżących proponowałby  tylko usunięcie  starych 

iglaków  z grobów żołnierskich i posadzenie  tak jak dotychczas kwiatów oraz 

wykonanie  brakujących  granitowych krzyży i  cokoła wokół grobów. Przyznał, 

że pomysł przygotowania projektu urządzenia grobów żołnierskich jest dobrym 

pomysłem. Podał, że po opracowaniu takiego projektu  można wówczas 

wystąpić do Wojewody Mazowieckiego o dodatkowe środki na ten cel.  

Następnie Pan Burmistrz poinformował, iż w ostatnim wydaniu 

"…Kałuszyńskiech" jest artykuł ,opracowany przez Pana Sekretarza, dotyczący  

wyników i przebiegu  prac archeologicznych na targowisku w Kaluszynie.  

Podał, że całość  opracowania liczy 130 stron. W związku z tym  sprawa  

ponownego umieszczenia  w "…Kałuszyńskich" informacji na temat prac 

archeologicznych na targowisku  zostanie przeanalizowana, po otrzymaniu 

wyników badań DNA. 

W sprawie  zmiany lokalizacji znaków drogowych przy drodze A2 na granicy 

miasta Kałuszyn od strony Warszawy  podał, iż  dokona rozeznania w tej 

sprawie. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Milew  nawiązując do 

wypowiedzi Pani Sołtys wsi Leonów stwierdził, iż  policja karze tylko tych 

kierowców, którzy przekraczają dozwoloną w tym miejscu szybkość. 

 

 Pani Anna Jackiewicz - nie zgodziła się z wypowiedzią radnego p. 

Waldemara Mroczka i stwierdziła, że policja  powinna stać w miejscu 

widocznym dla kierowców jadących tą drogą.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że każde oznakowanie  powinno spełniać 

swoją rolę i zapewnił, że wyjaśni powyższa sprawę. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Burmistrz - zaproponował, aby uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany WPF i zmian w budżecie przedstawione zostały  łącznie,  
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 ponieważ uchwały te ściśle łączą się ze sobą. 

Następnie podał, że tak jak informował przedstawiając informację z działalności 

w okresie międzysesyjnym  obecna sesja Rady jest sesją pozaplanową. Z 

wnioskiem o zwołanie dzisiejszej sesji wystąpił do Przewodniczącego Rady  ze 

względu na potrzebę  wprowadzenia do budżetu nowych zadań , które mogą być 

zrealizowane w rb. miedzy innymi  uruchomienie żłobka. Stwierdził, że zadanie 

to powinno znaleźć się w planie rb., ponieważ w innym przypadku nie będzie 

możliwości  np. zapłaty za opracowanie projektu technicznego. Jeśli okaże się, 

że otrzymamy środki  z funduszy rządowych na ten cel, to  oczekiwanie na 

planowaną  sesję w miesiącu kwietniu będzie  okresem zbyt odległym. Na 

realizację inwestycji takich jak między innymi przebudowa ul. Trzcianka , czy 

uzbrojenie ulic w osiedlu "karczunek" ogłaszane powinny być już przetargi, 

ponieważ w okresie tym można  pozyskać tańszego wykonawcę. Pan Burmistrz 

poinformował, że  nawierzchnia w ulicy Kościelnej wykonana zostanie  po 

przebudowie  wodociągu w ulicy Mickiewicza  i po ogłoszeniu przetargu na 

przebudowę ulicy Trzcianka. 

Na pozostałe wyżej wymienione zadania  przetarg ogłoszony będzie łącznie. 

Pan Burmistrz podał, że projekty uchwał w sprawie zmiany WPF i  w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2015 rok. przesłane zostały radnym wraz z 

zawiadomieniem o dzisiejszej sesji i poinformował, że w stosunku do 

dotychczas obowiązującego załącznika inwestycyjnego wielkość nakładów , w 

związku ze wzrostem  ilości zadań inwestycyjnych, wzrośnie o kwotę 3.668 tys. 

zł. W kwocie tej 1.970.569 zł  to środki planowanej dotacji na uruchomienie 

żłobka. Pozostała kwota w wysokości  ok. 2.700 tys. zł  planowana jest jako 

darowizna od firmy LIDL,  która planuje budowę magazynów na terenie naszej 

gminy z przeznaczeniem na realizację infrastruktury. Po dokładnych 

wyliczeniach konkretna kwota tej darowizny podana zostanie na sesji w 

miesiącu kwietniu. Być może będzie to kwota ponad 3 ml zł. Kwota ta będzie w 

wysokości podatku  za okres trzech lat, który opłacałaby firma planująca 

budowę magazynów. 

Pan Burmistrz poinformował także, że w powyższej sprawie odbył już kilka 

spotkań z przedstawicielami firmy LIDL. Ponownie podał że dokładne 

wyliczenia wysokości podatku, który opłacałaby firma planująca budowę 

magazynów na terenie naszej gminy podane zostaną na następnej sesji Rady. 

Stwierdził ponadto, że realizacja obecnie proponowanych inwestycji , mających 

na celu poprawę wizerunku naszego miasta, związana jest z uroczystościami, 

które  odbędą się w rb. w naszej gminie, między innymi Dożynkami  

Diecezjalnymi. Podał także, że na terenach wiejskich będą remontowane drogi 

gminne. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - nawiązując  do  wypowiedzi Pana Burmistrza 

dotyczącej   kwoty  podatku rolnego i od nieruchomości na okres 3 lat  dla 

firmy, która  planuje wybudowanie magazynów na terenie naszej gminy  
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zapytała, czy kwota ta obliczana będzie według obecnie obowiązujących  

stawek, czy  z przewidywaną podwyżką stawek. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że przy wyliczaniu kwoty podatku dla w/w firmy  

uwzględniony będzie wzrost  stawek podatku oraz podatek VAT. Poinformował 

także, iż w powyższej sprawie trwają negocjacje.  Na sesji Rady w miesiącu 

kwietniu br.  radni otrzymają szczegółowe wyliczenia kwoty podatku za okres 3 

lat.  

 

 Pan Włodzimierz Roliński - mieszkaniec miasta Kałuszyn zapytał  czy 

prowadzone były rozmowy z Gminą Żydowską w sprawie budowy drogi za 

cmentarzem , która  stanowiła będzie przedłużenie ul. Podleśnej. 

 

 Pan Burmistrz - udzielając odpowiedzi p. Włodzimierzowi Rolińskiemu 

szczegółowo przedstawił  dotychczas podejmowane  działania związane z 

budową drogi za cmentarzem , na terenie  należącym do Gminy Żydowskiej. 

Poinformował, że decyzja w sprawie pozwolenia na budowę tej ulicy jest 

prawomocna.  W związku z tym obecnie oczekuje  na  reakcję ze strony Gminy 

Żydowskiej. Dotychczas  nie ma odzewu w tej sprawie ze strony Gminy 

Żydowskiej. Poinformował ponadto, iż w związku z występującymi problemami 

z budową ulicy za cmentarzem  zaproponuje wprowadzenie zmiany  w planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn  polegającej na ujęciu w 

planie  drogi gminnej  w innym miejscu w zamian drogi za cmentarzem. 

 

 Pani Z-ca Skarbnika - przedstawiła łącznie uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2019 i  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

Podała, że według proponowanych zmian wysokość dochodów i wydatków 

ulegnie zwiększeniu o taką samą kwotę tj. o 3.486.419,42 zł. Dochody ulegną 

zmianie w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian . 

W dz. 750 proponuje się wprowadzenie kwoty 2.545.492,00 zł, są to środki , 

które gmina ma pozyskać do LIDL / firmy planującej budowę magazynów/ z 

przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji własnych inwestycji. 

W dz. 853 Żłobki proponuje się wprowadzenie kwoty 970.569,00 zł  planowanej 

jako  dotacja z budżetu  państwa z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w 

ramach programu "Maluch 2015"  

W dz. 852 Opieka Społeczna  proponuje się zwiększenie  dochodów o kwotę 

461,42 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu dodatków energetycznych. 

W związku z  pismem Ministra Finansów informującego o  ostatecznej 

wysokości  subwencji oświatowej  na 2015 r.   należy wysokość  tej subwencji 

zmniejszyć  o kwotę  23.455,00 zł.  

W planie dochodów proponuje się zmniejszenie dotacji z tytułu realizacji zada 

zleconych z zakresu administracji publicznej tj. USC o kwotę 6.648,00 zł.  
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Proponowana zmiana wynika z otrzymanego pisma  z Urzędu Wojewódzkiego 

informującego o ostatecznych kwotach planów dotacji na zadania zlecone. 

Po stronie wydatków proponuje się zwiększenie również o kwotę 3.486.419,42 

zł. W dziale 757 Obsługa długu publicznego  proponuje się zmniejszenie kwoty 

o 25.000,00 zł.  przeznaczoną na prowizje bankową od planowanego kredytu 

krótkoterminowego, ponieważ w wyniku rozstrzygniętego przetargu  na wybór 

banku do obsługi budżetu gminy, prowizja ta nie będzie pobierana.  

W dziale  801 Oświata i wychowanie proponuje się zmniejszenie wydatków o 

23.455,00 zł. tj. o środki z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej. 

W związku z tym, że od 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej, do końca miesiąca 

marca br.  gminy obowiązane są  w swoich budżetach zaplanować środki na 

edukację dla  dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy. Wypełniając w/w regulacje proponuje się zmniejszenie planu 

środków w szkole podstawowej o kwotę 163.300,00 zł i w gimnazjum o kwotę 

101.410,00 zł i przeniesienie tych środków do nowej podziałki klasyfikacji 

budżetowej tj. rozdziału 80150, w łącznej kwocie 264.710,00 zł.  

W dziale 750 Administracja publiczna  proponuje się zmniejszenie planu 

wydatków na zadania zlecone o kwotę 6.648,00 zł. w związku ze zmniejszeniem 

dotacji. W tym też dziale proponuje się zwiększenie środków o kwotę 14.000,00 

zł  na zabezpieczenie  wydatków bieżących. 

W dziale 852 Opieka Społeczna proponuje się zwiększenie planu wydatków o 

kwotę 461,42 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne i koszty obsługi.  

W dziale  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuje się   

zwiększenie środków  o kwotę 11.000,00 zł  z przeznaczeniem na zakup oleju  

opałowego do świetlicy wiejskiej w Gołębiówce i Sinołęce. 

Proponuje się zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 

3.516.061,00 zł.  

Proponuje się także wprowadzenie 9 nowych zadań  inwestycyjnych na łączną 

kwotę 3.668.211,00 zł.  

Ponadto na trzy zadania inwestycyjne ujęte w planie budżetu na 2015 rok 

proponuje się zwiększenie  wartość nakładów na łączną kwotę  22.100,00 zł, w 

tym na  zadanie "Budowa garażu OSP Falbogi" o kwotę 5.000,00 zł. Obecnie 

wartość zadania wyniesie  80.000,00 zł. Na  zadanie "Modernizacja i 

wyposażenie świetlicy wiejskiej w Falbogach" proponuje się zwiększenie 

środków o kwotę 4.000,00 zł.  Wartość tego zadanie  po zwiększeniu środków  

to kwota 84.000,00 zł. 

Na  zadanie "Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice" ul. Robotnicza 

proponuje się zwiększenie środków o kwotę 13.100,00 zł. Wartość zadania to 

kwota 38.100,00 zł. 

Proponuje się zmniejszenie wartości zadania  inwestycyjnego  "Budowa  

chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie" o kwotę 174.250,00 zł.  Wartość 

tego zadania wyniesie 140.00,00 zł.  
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W wyniku  wprowadzenia proponowanych  zmian planowane dochody gminy  

będą w wysokości  20.865.103,25 zł, a wydatki 19.880.603,25 zł.  Budżet będzie 

nadwyżkowy w wysokości 984.500,00 zł z przeznaczeniem nadwyżki na spłatę 

rat kredytów i pożyczek. 

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie  gminy na 2015 rok 

proponuje się  także dokonanie zmian w WPF na lata 2015-2019 polegających 

na doprowadzeniu do zgodności zapisów dochodów, wydatków  oraz wykazu 

zadań inwestycyjnych. 

 

 Pani Władysława Mirosz - radna z miasta Kałuszyn podała, iż według 

przedstawionej propozycji zmian w budżecie gminy na 2015 r. środki na 

budowę chodnika w ul. Mostowej zostają zmniejszone o kwotę 174 tys. zł.  

Przypomniała, że na posiedzeniach komisji Pan Burmistrz informował, że  część  

tej inwestycji odłożona zostaje na rok następny i podała, że mieszkańcy ulicy 

Mostowej zgłaszają obawy, czy  wybudowanie chodnika po obu stronach  ul. 

Mostowej nie spowoduje braku możliwości  mijania się dwóch samochodów 

ciężarowych. Obecnie w takim przypadku jeden pojazd zjeżdża na pobocze. 

Natomiast po wybudowaniu chodnika nie będzie takiej możliwości. W związku 

z powyższym mieszkańcy wnioskują poszerzenie jezdni w miejscu planowanej 

budowy chodnika.  Zapytała także kiedy zostanie rozpoczęta budowa chodnika 

w ul. Mostowej i czy wykonane będzie odwodnienie tej ulicy, ponieważ  

obecnie podczas  ulewnych opadów deszczu  woda płynie chodnikiem. 

 

 Pani Marianna Śledziewska -  radna ze wsi Olszewice była zdania, że 

celowym jest   budowa chodnika po jednej stronie ulicy Mostowej. Stwierdziła, 

że na ulicy tej zamieszkuje wielu rolników , którzy  często  ulicą tą prowadzą  

bydło na łąki. W związku z tym chodnik byłby zanieczyszczany przez te 

zwierzęta.   

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - poinformowała, że mieszkańcy  zgłaszają   

do niej  uwagi, że  budowa ulicy Akacjowej nie została zakończona.  

Przypomniała także, iż zgłaszała wniosek w sprawie  przebudowy ulicy 

Robotniczej, lecz w  obecnie proponowanych zmianach w budżecie 

polegających miedzy innymi na wprowadzeniu nowych inwestycji  nie ma tej 

ulicy. Stwierdziła, że ulica Robotnicza od ulicy Warszawskiej do Zakładu 

POSTI jest w bardzo złym stanie. Była zdania, iż w rb.  przynajmniej projekt 

techniczny na przebudowę tej ulicy powinien być wykonany . 

 

 Pan Stanisław Wąsowski - sołtys wsi Żebrówka zapytał, czy będzie 

naprawiana droga od wsi Żebrówka w stronę Wólki Kałuskiej. Stwierdził, że 

ostatnio wykonane równanie tej drogi nie poprawiło jej przejezdności. 
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 Pan Burmistrz - podał, że dokonany zostanie przegląd dróg żwirowych i 

wspólnie z sołtysami  ustalony zostanie zakres robót. 

Nawiązując do ulicy Mostowej podał, że po wybudowaniu chodnika w tej ulicy 

jej szerokość będzie taka sama jak ulicy 1-Maja. Wyjaśnił, że poprzez budowę 

chodnika szerokość jezdni nie zmieni się. Szerokość ta pozwala  na mijanie się 

dwóch samochodów ciężarowych. Podkreślił, że ulica Mostowa jest drogą 

powiatową i  wnioskowanie do ZDP o jej poszerzenie, to odłożenie w czasie 

budowy chodnika na okres kilku lat. 

Przetarg na budowę chodnika ogłoszony zostanie w najbliższym czasie. 

Stwierdził także, iż nie zapewni, że podczas  dużych opadów deszczu  woda nie 

będzie płynęła ulicą.  Natomiast  przy normalnych opadach woda odprowadzana 

będzie  poza chodnik. 

Następnie poinformował, że  opracowane będą projekty techniczne na 

przebudowę części  ulicy Ogrodowej , Robotniczej i Zamojskiej . Podał także, iż 

być może na sesji w miesiącu  kwietniu wystąpi do Rady  o wprowadzenie do 

budżetu nowych zadań, głównie opracowania  projektów  technicznych. 

Pan Burmistrz ponownie podał, że  zakres remontu dróg gminnych ustalony 

zostanie wspólnie z sołtysami. Podał także, iż w wielu przypadkach  występują 

problemy z ustaleniem granicy przebiegu dróg gminnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr V/25/2015 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr V/26/2015 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2015 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w 

Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze 

specjalnego  funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Kałuszyn  podała, że  proponowana zmiana dotychczas obowiązującej 

uchwały polega na wprowadzeniu  w § 7 ustępu 4a w brzmieniu: "nauczycielom 

szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do 
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kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości od 10 do 25% 

godzinowej stawki minimalnej za każdą przepracowaną godzinę nauczania oraz  

ustępu 4b w brzmieniu: " dodatki za warunki pracy nauczycielom przyznaje 

dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Burmistrz". 

Wyjaśniła także, iż proponowana zmiana uchwały wynika z potrzeby 

dostosowania  w/w regulaminu do sytuacji, które mogą wystąpić w szkołach. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr V/ 27/2015 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie  z dnia 27 

lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania  dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych   w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn - treść uchwały 

w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz specjaliści i  formy kształcenia, na które dofinansowanie może być 

przeznaczone . Poinformowała, że projekt uchwały , która podjęta została na 

dzisiejszych obradach  został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego. Natomiast obecnie przedstawiany projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez ZNP. Poinformowała także, że omawiany projekt uchwały 

został  przygotowany w oparciu o zgłoszone potrzeby w tym zakresie przez 

poszczególne placówki oświatowe. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał  uchwałę Nr V/28/2015 w sprawie  

ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 13 radnych. 
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 Pani Marianna Śledziewska - Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej 

Rady przedstawiła wyniki kontroli  skargi p. Kołak Krystyny  - treść 

uzasadnienia  w załączeniu. 

Podała także, iż skarżąca  ma prawo dochodzenia swoich roszczeń poprzez 

wystąpienie do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach 

Medycznych . 

 

 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła, że z treści uzasadnienia nie wynika 

jasno, że skarżąca otrzymała pismo Burmistrza z dnia 17 grudnia 2014 roku . 

Według informacji podawanej na posiedzeniach komisji, skarżąca nie odebrała 

w/w pisma  w terminie. W związku z tym  poczta zwróciła je do nadawcy.  

Następnie zapytała, czy  pismo Burmistrza z dnia 17 grudnia 2014 roku zostało 

ponownie przesłane skarżącej.   

 

 Pani Z-ca Burmistrza -podała, że uczestniczyła w posiedzeniu Komisji , 

na którym rozpatrywana była skarga p. Krystyny Kołak i zwróciła uwagę na 

zapis w uzasadnieniu , że w dniu 29 grudnia 2014 roku  Burmistrz udzielił 

odpowiedzi skarżącej informując, że odpowiedź na pismo z dnia  18 grudnia 

oraz pisma wcześniejsze przesłana została listem poleconym /priorytet/ w dniu 

19 grudnia 2014 roku. 

 

 Pan Burmistrz - podkreślił, iż istotną sprawą jest to,  że skarżąca  miała 

ciągłość  informacji na składane pisma. Skarżąca otrzymała informację, że 

rozstrzygnięcie zarzutów  zawartych w jej skardze   nie  należą do kompetencji 

Burmistrza . Otrzymała ponadto informację   gdzie może zwrócić się o 

wyjaśnienie  stawianych zarzutów, jeśli nie dojdzie do porozumienia z 

Kierownikiem SP ZOZ w Kałuszynie. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - podała, iż z informacji jakie posiada, to p. 

Krystyna Kołak   bywała w  Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie na 

rozmowach. W  związku z tym posiadała na bieżąco informacje w  swojej  

sprawie. 

 

 Pan Sekretarz - po wyjaśnieniu na stanowisku pracy ds. organizacyjno 

kadrowych i oświatowych poinformował, iż xero  pisma, które p. Krystyna 

Kołak nie podjęła w terminie  zostało ponownie jej przesłane. 

 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał  uchwałę Nr V/29/2015 w sprawie  

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. 
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Ad.pkt 6. 

 Protokół nr IV/2015 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i 12 głosami przyjęli protokół. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - wyjaśniła, iż nie brała udziału w głosowaniu, 

ponieważ była nieobecna na poprzednich obradach. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Bogusław Michalczyk - radny ze wsi Garczyn Duży 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki  Rady Miejskiej 

poinformował, że  na  pismo skierowane do Ministra Rolnictwa  w sprawie 

poparcia protestów rolników , podpisane przez radnych , każdy radny otrzymał 

pisemną odpowiedź.  Podał także, że  jeśli sołtysi są zainteresowani treścią w/w 

odpowiedzi , to mogą zapoznać się z nią na stanowisku ds. obsługi Rady. 

 

 Pan Marian Pełka - dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie  zaprosił  na 

spektakl pt. "Babski Kabaret", który odbędzie się w dniu 19  kwietnia br. o 

godz. 18,oo w Domu Kultury. Wstęp wolny. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski - przypomniał, iż już wcześniej zgłaszał, 

że w ul. 1 Maja po opadach deszczu  gromadzi się woda i w  miejscu tym nie ma 

odpływu. 

Przypomniał także, że zgłaszał potrzebę  zainstalowania lampy oświetlenia 

ulicznego  w ulicy 1 Maja przy posesji p. Krupków. 

 

 

Ad.pkt 8. 

 Pan Przewodniczący Rady - wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął V obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 13,15 obrady zakończono. 

 

                           Przewodniczący  

          Rady Miejskiej 

 

Janusz Kazimierz Pełka 

 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 


