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Protokół Nr XVIII/2016 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 24 czerwca 2016 

roku w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 13,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności – 13 radnych na ogólny stan Rady 15 

osób. W trakcie obrad przybył  radny p. Leszek Wasowski.  

Nieobecna usprawiedliwiona radna p. Dorota Branicka  i radna p. Elżbieta 

Stryczyńska. 

W obradach uczestniczyli także p. Marian Soszyński – Burmistrz, p. Arkadiusz 

Czyżewski – Sekretarz i p. Maria Bugno – Skarbnik. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kałuszynie i p. Dariusz Winnik – Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Budy Przyt., 

Chrościce, Falbogi, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Milew, 

Mroczki, Nowe Groszki, Piotrowina, Przytoka, |Ryczołek, 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 – zapytał  radnych, czy maja uwagi  bądź 

inne propozycje do przesłanego porządku  dzisiejszych obrad. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z m. Kałuszyna, ze względu na wysoką 

temperaturę i brak klimatyzacji w sali obrad,  zgłosiła wniosek formalny w 

sprawie  zdjęcia z porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kałuszyn na lata 

2016-2020 i uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego pn.”Program  profilaktyki zakażeń wirusem  

brodawczaka ludzkiego HPV” w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020” i 

przeniesienie tych punktów na następne obrady.  

Prosiła także, aby pozostałe punkty  dzisiejszych obrad , a szczególnie  w punkcie 

zapytania i wolne wnioski, omawiane były tylko ważne sprawy. 
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 Pan Przewodniczący Rady – zapytał Burmistrza, czy zdjęcie  z porządku 

obrad w/w uchwał będzie miało wpływ na  realizacje  zadań w zakresie 

określonym w  tych uchwałach. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że  proponowane  do zdjęcia z dzisiejszego 

porządku obrad uchwały omawiane były na posiedzeniach komisji ze znacznym 

wyprzedzeniem. Stwierdził, iż obie proponowane uchwały mogą być 

przeniesione na  następne obrady, które planowane są  na miesiąc wrzesień i nie 

będzie miało to wpływu na  ich realizację. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -   zwrócił się o przegłosowanie wniosku 

radnej p. Elżbiety Gójskiej w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały w 

sprawie  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Kałuszyn lata 2016-2020. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie wniosku  w 

sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie  przyjęcia programu 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „Program profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Kałuszyn na lata 2016-

2020. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem przyjętej zmiany i 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  

    uchwał Rady Miejskiej. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 

rok 

 Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenie Burmistrzowi  Kałuszyna  

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
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6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 

 Zmian w budżecie  Gminy na 2016 rok 

 Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kałuszynie. 

7. Przyjęcie protokołu nr XVII/2016 z poprzednich obrad Rady. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności  12 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Na obrady przybył radny p. Leszek Wąsowski i w dalszej części obrad obecnych 

było 13 radnych. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że na stronie internetowej Urzędu  wyraził  

swoją opinię na temat zapisu w wydawanej gazetce „Co słychać”, a dotyczącego 

komiksu ucznia Gimnazjum  o historii Kałuszyna. Następnie odczytał treść zapisu 

oraz komentarz p. Piątkowskiego, redaktora naczelnego gazetki „Co słychać” i 

stwierdził, iż komentarz ten  jest obraźliwy dla ucznia oraz  całej społeczności 

Kałuszyna . Ponadto odczytał treść swojej opinii w tej sprawie, która umieszczona 

jest na stronie internetowej Urzędu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, czy uczeń, o którym  jest mowa w/w 

artykule, to uczeń znany z nazwiska i imienia i, czy jest to uczeń z naszego 

Gimnazjum. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że w/w uczeń jest uczniem klasy II b Gimnazjum 

w Kałuszynie , który z okazji obchodów 600-lecia Kałuszyna, postanowił  napisać 

komiks i poddaje go ocenie czytelników. Natomiast komentarz p. Piątkowskiego  

w słowach   „śmieciowej, pożydowskiej bylejakości”  jest obraźliwy.  

 

Ad.pkt 5 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, że sprawozdanie z wykonania 
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budżetu gminy za 2015 rok omawiane było na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

W związku z tym wszyscy radni mieli możliwość  zapoznania się  ze 

sprawozdaniem i zadawania pytań. 

Następnie  zwrócił się do Pani Skarbnik, o  przedstawienie głównych wskaźników  

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

 

 Pani Skarbnik – podała, że wszyscy radni otrzymali szczegółowe 

sprawozdane z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Na wspólnym posiedzeniu 

komisji omawiane było to sprawozdanie. Wszyscy radni otrzymali także uchwałę 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Kałuszyna sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2015 rok. Następnie zgodnie z wymogami ustawy o 

finansach publicznych ,odczytała treść w/w uchwały – uchwała w załączeniu. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej odczytała wniosek komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania   budżetu za rok 2015 – wniosek w 

załączeniu. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki  zapytał, w jakiej wysokości  

wykonano zadania planowane do realizacji z funduszy sołeckich. W budżecie na 

ten cel ujęta była kwota 211 tys. zł.  

 

 Pani Skarbnik – podała, że w roku 2015 zrealizowano zadania 

finansowane z funduszy sołeckich za kwotę  ponad 157 tys. zł. Fundusz  sołecki 

za 2015 rok zrealizowano w wysokości ok. 80%. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – zapytał, czy nie zrealizowane  w 2015 roku 

zadania z funduszu sołeckiego , realizowane będą w 2016 r. 

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, że niewykorzystany fundusz sołecki nie 

przechodzi na rok następny. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XVIII/114/2016 w 

sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego gminy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 



5 
 

 Pani Marianna Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej ponownie  przedstawiła wniosek Komisji w sprawie udzielenia  

Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2115 rok. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XVIII/115/2016 w 

sprawie  udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok – treść uchwały w złączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 13 

radnych, bezwzględną większością głosów wobec ustawowego składu Rady. 

 

 Pan Przewodniczący Rady pogratulował Panu Burmistrzowi 

otrzymanego , jednogłośnie absolutorium.  

 

 Pan Burmistrz – podziękował za udzielone absolutorium. Stwierdził, iż 

rok 2015, jak również lata wcześniejsze, był rokiem szczególnie pracowitym. Rok 

ten  wymagał stałej gotowości i analizy bieżącej sytuacji, żeby zrealizować 

zaplanowane zadania inwestycyjne i uzyskać planowane dochody. 

Podał, że  dzięki dobrej współpracy z Radą była możliwość wykonania budżetu  i  

realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2015  w przedłożonej wersji. 

Pan Burmistrz  podziękował także Sołtysom, za  zaangażowanie w realizacji 

zadań , stały z nim  kontakt  oraz współpracę. 

Podziękował także Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za  realizację  

nałożonych na nich zadań  i  prosił  jednocześnie , o jeszcze lepszą realizację 

zadań w roku 2016. Podał , że  w  roku  2016 planowane inwestycje realizowane 

są na bieżąco i nie ma zagrożenia finansowego oraz zagrożenia  zwiększenia 

zadłużenia gminy. Podkreślił ponadto, że rok 2016  będzie także rokiem 

wytężonej pracy na rzecz gminy. 

 

Pan Przewodniczący Rady –zarządził 10 minutową przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan  Przewodniczący  Rady – proponował, aby Pani Skarbnik 

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF i zmian w budżecie 

gminy na 2016 r. omówiła łącznie, ponieważ uchwały te są ze sobą powiązane. 
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 Pani Skarbnik – przedstawiając uzasadnienie do w/w uchwał podała, że   

zmiany  dokonywane w budżecie  mają odzwierciedlenie w WPF na lata 2016-

2023 między innymi w kategorii dochodów i wydatków. 

Następnie podała, że  od czasu przekazania radnym projektu uchwały  w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2016 r. uległo zwiększenie wydatków 

inwestycyjnych o kwotę 65.000,oo zł  i jednoczesne zwiększenia dochodów o tę 

kwotę. W ramach w/w kwoty proponuje się wprowadzenie 3 nowych zadań 

inwestycyjnych zawartych w projekcie uchwały, z którą zapozna radnych Pan 

Przewodniczący. 

 

 Radni nie zgłosili uwag jak również pytań do w/w projektów uchwał.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XVIII/116/2016 w 

sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, iż  przyjęte zmiany w WPF wynikają z 

proponowanych zmian w budżecie gminy, głównie w planie zadań 

inwestycyjnych. Wyjaśnił, iż wprowadzone do budżetu 3 zadania, nie są 

zadaniami nowymi, lecz wpisane zostały do budżetu  w momencie pozyskania 

środków  na ich realizację. 

Poinformował ponadto, iż w miesiącu wrześniu br., po przeprowadzeniu 

przetargów , ponownie zaproponuje Radzie  uzupełnienie spisu zadań 

inwestycyjnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XVIII/117/2016 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości podał, iż propozycja ta 

związana jest z zawartym porozumieniem z LIDLEM w sprawie budowy 

infrastruktury za przekazane przez LIDL środki. 

Nieruchomość ujęta w projekcie uchwały  jest  własnością prywatnej osoby. Po 

wykupie w/w działki , będzie ona  drogą gminną. Droga ta będzie  drogą 
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dojazdową nie tylko do nieruchomości LIDLA, lecz także do dalszych terenów  

zabudowanych, do przedłużenia ulicy Jutrzenki. Proponowany do wykupu teren 

jest o powierzchni 3.600 m2. Pan Burmistrz poinformował także, że tak jak 

informował na posiedzeniach komisji, zaproponuje właścicielowi nieruchomości 

cenę za m2 w wysokości średniej ceny jaką płacił LIDL wykupując grunty. 

Wyliczono, że cena ta będzie w wysokości 61 zł za m2 i taką cenę gmina powinna 

zapłacić  właścicielowi działki proponowanej do wykupu. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – w imieniu radnych zwróciła się do 

Burmistrza, o  wydzielenie środków  w budżecie gminy   z przeznaczeniem na 

zainstalowanie klimatyzacji w sali konferencyjnej, w której odbywają się sesje 

Rady, żeby była możliwość obradowania , także w dni upalne, bez przenoszenia 

ważnych spraw na dalszy termin.  

 

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości  nie 

zgłoszono pytań jak również uwag. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XVIII/118/2016 w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 13 

radnych. 

 

Ad.pkt 7. 

 Protokół Nr XVII/2016 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym , jednogłośnie w 

obecności 13 radnych, przyjęli protokół.  

 

Ad.pkt 8. 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą, aby w punkcie  tym 

zgłaszane były konkretne wnioski lub zadawane  zapytania i żeby dyskusja nie 

przekształciła  się w awanturę. 

 

 Pan Burmistrz – nawiązując do wypowiedzi radnej p. Marianny 

Śledziewskiej podał, że jeśli Rada wydzieli środki na zainstalowanie klimatyzacji 

w sali obrad, to on  zrealizuje to zadanie. Podał, że na sesji Rady, która planowana 

jest na miesiąc wrzesień, po wyliczeniu przez specjalistów , przedstawi  

orientacyjne koszty zainstalowania klimatyzacji. 
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 Pani Anna Jackiewicz – Sołtys wsi Leonów zapytała , na jakim etapie jest 

sprawa uzgodnień  spornej drogi w Leonowie oraz w sprawie budowy kanalizacji 

w tej wsi. 

 

 Pan Burmistrz – w sprawie drogi w Leonowie podał, że było wykonywane 

rozgraniczenie, lecz zwaśnione strony nie wyraziły zgody  i obecnie sprawa ta 

skierowana zostanie do  Sądu. 

W sprawie kanalizacji podał, że przygotowany jest wniosek o pozyskanie 

środków  i w momencie ogłoszenia naboru wniosek zostanie złożony. 

 

 Pani Barbara Mroczek – Sołtys wsi Wąsy  zapytała, czy remontowana 

będzie remiza OSP w Wąsach i , czy będzie wykonywane dożwirowanie dróg. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że  remont dachu  remizy OSP w Wąsach ujęty 

jest w budżecie rb. i będzie zrealizowany. Wykonane zostaną także dodatkowe  

prace remontowe np. remont garażu. 

Pan Burmistrz stwierdził ponadto, iż należało będzie wykonać inwentaryzacje 

tego obiektu i czynić starania  o jego legalizację.. Remiza  wybudowana została 

ponad 30 lat temu. Urząd nie posiada żadnej dokumentacji tego obiektu. 

W sprawie dożwirowania dróg w Wąsach , Pan Burmistrz podał, że prace te będą 

wykonywane. 

 

Na obrady przybył p. Zbigniew Piątkowski – redaktor naczelny tygodnika „Co 

słychać”. 

 

 Pani Barbara Dmowska – radna z miasta Kałuszyna zapytała, czy  jest 

możliwość wyproszenia z sesji p. Piątkowskiego. 

 

 Pan Zbigniew Piątkowski – odpowiedział, że nie ma możliwości 

wyproszenia jego z sesji. 

 

 Pani  Barbara Dmowska – wyraziła ubolewanie z tego powodu.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że  wpłynęło do niego pismo 

od Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej w sprawie pisemnego 

wyjaśnienia wielu spraw  zawartych w piśmie. W związku z tym udzielona 

zostanie pisemna odpowiedź na powyższe pismo. 

 

 Pani Stanisława Mroczek – mieszkanka miasta Kałuszyn zapytała, jaki 

jest aktualny stan i jak wygląda sytuacja budowy zakładu i wniosku firmy Angor 
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, o wydanie decyzji na przedsięwzięcie , polegające na odzysku instalacji 

zużytych opon w Ryczołku.  

Poinformowała także, iż zapoznała się z opinią  Ochrony Środowiska  i opinią 

Sanepidu w sprawie w/w przedsięwzięcia i stwierdziła, że w opiniach tych 

zawarte są bardzo ogólnikowe określenia. W związku z tym zapytała Pana 

Burmistrza, czy mógłby określić jakie szkodliwe substancje   wydobywać się będą  

w procesie odzysku w instalacji zużytych opon, jakie będzie oddziaływanie hałasu 

i co oznacza  zapis oddziaływania hałasu na  „najbliższe  otoczenie”, ile to jest 

mb, czy km.  

Ponadto p. Mroczek zapytała, czy Pan Burmistrz wystąpi  o uzyskanie oceny 

wpływu przedsięwzięcia na środowisko mimo, że opinia sanepidu i ochrony 

środowiska  zwalniają z uzyskania w/w  oceny. Natomiast Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej wnioskuje o jej  wykonanie.  

Następnie zapytała , jaki jest aktualny stan prac związanych  z uruchomieniem 

przedsięwzięcia w Ryczołku i jaki jest stan nad ewentualnym nie zezwoleniem na  

uruchomienie tego przedsięwzięcia. 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, iż zapis „najbliższe 

otoczenie” oznacza  teren działki na której planowane jest przedsięwzięcie w 

Ryczołku i taki jest zapis w opinii . W sprawie  dotyczącej zaawansowania  

uruchomienia przedsięwzięcia podał, iż  obligują go dwie opinie tj. sanepidu i 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które jednoznacznie stwierdzają, 

że do tego rodzaju przedsięwzięcia nie wymagana jest decyzja o oddziaływaniu 

na środowisko. W związku z tym wyda postanowienie bez wymogu otrzymania 

takiej decyzji. 

 

 Pani Stanisława Mroczek – przypomniała, iż pytała jeszcze , o 

zagrożeniach związanych z uruchomieniem planowanego przedsięwzięcia. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, iż według przedstawionych dokumentów 

przez Sanepid i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie ma żadnych 

zagrożeń. 

 

 Pani Stanisława Mroczek – poinformowała, iż posiada opinie, z której 

wynika , że zagrożenia występują.  

 

 Pani Grażyna Gójska – poinformowała, że w imieniu Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej złożony został  wniosek w sprawie udzielenia 

dofinansowania z budżetu gminy do wydania „Rocznika Kałuszyńskiego”.  

Podała, iż znany jest jej wynik głosowania nad tym wnioskiem. Poinformowała, 
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że obecnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej nie posiada środków 

finansowych. Sprawy księgowości bezpłatnie prowadzi p. Stanisława Mroczek. 

Poinformowała także, iż wie , że 6 radnych głosowało przeciwko udzieleniu 

dofinansowania między innymi tak głosowała radna p. Henryka Śledziewska. 

Podała, iż „Rocznik Kałuszyńskie” wydawany jest dla społeczeństwa 

Kałuszyńskiego. Bezpłatne egzemplarze przekazywane  są  między innymi dla 

Biblioteki  w Kałuszynie. Obecnie okazało się, że dofinansowanie nie zostało 

przyznane. Podkreśliła, że budżet gminy składa się z podatków wszystkich 

mieszkańców. 

Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Barbary Dmowskiej podała, iż wie, że 

pracowała ona w Urzędzie Skarbowym  i wie, że  można traktować  ludzi w różny 

sposób. Podkreśliła,  iż obecnie  prasa jest  legalna oraz  niezależna i nie można 

zabronić  jej wstępu na sesje Rady. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi podkreśliła, że jeśli będą jakieś sytuacje 

zagrażające dla miasta Kałuszyn, dla ludzi, czy środowiska , to zawsze będzie o 

tym mówiła.  

Następnie zapytała, jaki był powód, że 6 radnych było przeciwnych udzieleniu  

dotacji do  wydania „Rocznika Kałuszyńskiego”. Wniosek był na kwotę 3 tys. zł.  

 

 Pani Henryka Śledziewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Finansów Rady Miejskiej podała, iż dotychczas kupowała i chętnie czytała 

wszystkie „Roczniki Kałuszyńskie”. Nawiązując do wniosku w sprawie 

udzielenia dotacji wyjaśniła, iż wniosek ten wpłynął po  uchwaleniu budżetu. W 

związku z tym  była za tym, żeby wniosek  odłożyć  na następny rok. Wyraziła 

uznanie dla osób, które społecznie  pracują na rzecz Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Kałuszyńskiej.  Była także zdania, że  dochody ze sprzedaży Rocznika w 

roku bieżącym są wystarczające.  Ponownie podała, że jeśli w rb. wniosek 

wpłynie w odpowiednim terminie, to  ona będzie za pozytywnym jego 

rozpatrzeniem.  

 

 Pani Grażyna Gójska – wyjaśniła,  że Zarząd Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Kałuszyńskiej złożył wniosek  w sprawie udzielenie dotacji  z 

przeznaczeniem na wydanie „Rocznika Kałuszyńskiego”. Składając wniosek 

przedstawiciele Zarządu rozmawiali w tej sprawie z Panią Skarbnik i z Panią 

 Z-cą Burmistrza. Wówczas Pani Skarbnik stwierdziła, że zawsze było udzielane 

dofinansowanie na w/w cel. Pani Grażyna Gójska stwierdziła, iż nie będzie 

rozliczać poprzedniego okresu, czy zarabiano, czy nie zarabiano  na wydawaniu 

„Rocznika Kałuszyńskiego”. Podała, iż ostatnie wydanie Rocznika , wydane 

zostało za prywatne  środki Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Kałuszyńskiej.  Poinformowała , iż Pani Skarbnik podczas rozmowy stwierdziła, 
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że termin składania wniosków minął we wrześniu, lecz proponowała aby  wniosek 

złożyć i jeśli Rada pozytywnie zaopiniuje wniosek, dofinansowanie zostanie 

udzielone. Pani Z-ca Burmistrza w rozmowie również podała, że Rocznik 

wydawany jest dla dobra naszego środowiska , stanowi rozpowszechnianie nie  

tylko kultury ale i historii . 

Ponadto p. Gójska Grażyna poinformowała, że wydawcy „Rocznika 

Kałuszyńskiego” otrzymali bardzo dobrą opinię, o ostatnim wydaniu  Rocznika. 

Dlatego z powodu  odmowy udzielenia  dotacji  jest bardzo rozczarowana. 

 

Ad.pkt. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XVIII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz.,15,oo obrady zakończono. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/-/ Janusz Kazimierz Pełka 

 

 

 

 

 
Protokołowała; 

D.Rosołowska 
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