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Protokół nr XXXII/2017 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie , odbytych w dniu 3 sierpnia 2017 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie  9,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności 15 radnych tj. 100%. 

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

Czyżewski – Sekretarz i p.  Maria Bugno –Skarbnik  oraz p. Grażyna Gójska , p. 

Anna Kopczyńska i p. Stanisława Mroczek – mieszkanki Kałuszyna. 

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 Przewodniczący Rady – podał, że dzisiejsza sesja Rady Miejskiej, 

jest sesją pozaplanową. Z wnioskiem o zwołanie pozaplanowej sesji wystąpił Pan 

Burmistrz. 

Następnie zwrócił się do Burmistrza , o przedstawienie uzasadnienia do wniosku 

w sprawie zwołania pozaplanowej sesji. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że tak jak informował na posiedzeniach komisji w 

miniony piątek , w ubiegłym tygodniu podpisał  wraz z Panią Skarbnik umowę  

na środki z funduszy unijnych  na realizację drogi Kałuszyn-Mroczki od ulicy 1-

go Maja, na kwotę 200.000,00 zł z możliwością zaliczkowania. Okres 

finansowania  tej inwestycji określony został do 2019 roku, lecz możemy 

wcześniej zrealizować  i rozliczyć tę inwestycję. Podał, że po  podpisaniu w/w 

umowy ,otrzymał informację, iż wymagana jest gwarancja bankowa na 

otrzymanie zaliczki. W związku z tym  wraz z Panią Skarbnik zgłosili się do 

Banku Spółdzielczego w Mińsku Maz., który obsługuje budżet naszej gminy, 

celem udzielenia wymaganej gwarancji. Na dostarczenie gwarancji był okres 

dwóch tygodni. Natomiast w dniu wczorajszym otrzymaliśmy wiadomość z BS 

w Mińsku Maz., że do udzielenia  w/w gwarancji  konieczna jest  uchwała Rady 

Miejskiej w sprawie WPF oraz budżetu gminy , w których zabezpieczone są 

środki na udzielenie wymaganej gwarancji bankowej. Posiedzenie Zarządu BS 

odbędzie się w dniu dzisiejszym. Posiedzenia  odbywają się raz na dwa tygodnie.  

Dlatego wystąpiłem do Pana Przewodniczącego Rady , o zwołanie sesji 

pozaplanowej – wyjaśnił Pan Burmistrz. 
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Ponadto poinformował, iż w przypadku otrzymania zaliczki , planuje  rozpoczęcie 

realizacji drogi Kałuszyn-Mroczki w  miesiącu wrześniu br. i zakończenie w I 

kwartale 2018 roku. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyn zapytała, w jakiej 

wysokości będzie zaliczka na realizację w/w drogi. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż w podpisanej umowie na otrzymanie dotacji 

jest zapis, że gmina może otrzymać zaliczkę w miesiącu wrześniu. 

Warunkiem otrzymania dotacji jest dostarczenie w ciągu dwóch tygodni od 

podpisania umowy ,gwarancji bankowej. Kwota zaliczki wyniesie ok. 96.000,00 

zł. Poinformował także, że jeśli budowa w/w drogi rozliczona zostanie do końca 

I kwartału 2018 r. to koszty gwarancji bankowej wyniosą ok. 2.000,00 zł. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki  był zdania, że  należy 

podjąć proponowane uchwały związane z realizacją drogi Kałuszyn-Mroczki , 

ponieważ  proponowane uchwały  nie oznaczają zaciągnięcia kredytu. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad 

3. Interpelacje 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

5. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 15 radnych.  

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Ad.pkt 4. 

 Pani Skarbnik – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023 i zmian w budżecie gminy podała, iż  
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proponowane zmiany dotyczą głównie wprowadzenia po stronie wydatków i 

dochodów  zabezpieczenia środków w wysokości planowanej zaliczki tj. 

95.445,00 zł. W dniu 26 lipca br. podpisana została umowa z Urzędem 

Marszałkowskim na dofinansowanie do budowy drogi Kałuszyn-Mroczki . 

Całkowita wartość zadania to kwota 300.000,00 zł. Dofinansowanie to kwota 

190.890,00 zł. łącznie z wnioskowaną zaliczką.  Zgodnie z zapisami umowy, 

gmina obowiązana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy , do dostarczenia  

zabezpieczenia należytego wykorzystania zaliczki . Zaliczka ta w kwocie 

95.445,00 zostanie przekazana przez ARiMR na konto gminy w miesiącu 

wrześniu.  W związku z tym wystąpiono z wnioskiem do BS w Mińsku Maz. o 

wydanie gwarancji bankowej. BS  rozpatrując wniosek, oprócz dokumentów 

złożonych łącznie z wnioskiem , zażądał  ujęcia w WPF i budżecie gminy na 2017 

r. tego zadania. W przekazanych radnym  projektach w/w  uchwał zawarta jest ta 

propozycja. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż proponowane zmiany polegają na tym, że proponuje 

się zabezpieczenie gwarantowanej kwoty. Rozpoczęcie tej inwestycji  planowane 

jest w rb. Zakończenie w I kwartale 2018 r. W I kwartale 2018 r. po dokonaniu 

ostatniej płatności złożony zostanie wniosek o płatność końcową. Urząd 

Marszałkowski , po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w ciągu 3 miesięcy 

przekaże  pozostałe środki. Po przekazaniu decyzji do AMiRR o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku, wówczas gwarancja  bankowa zwrócona zostanie do 

banku. Gwarancja bankowa jest po to, żeby zaliczka wykorzystana została 

zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Środki na  zabezpieczenie gwarancji bankowej pochodzą z ponadplanowych 

dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. 

Pani Skarbnik poinformowała także, iż otrzymaliśmy informację z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że  nasz wniosek ‘wspieranie pamięci nad 

miejscami pamięci w kraju|”……. otrzymał dotacje w wysokości 10.939,00 zł .  

W związku z tym proponuje się również w przedłożonym projekcie uchwały , 

wprowadzenie  do budżetu w/w dotacji. Całkowita wartość tego  projektu, to 

kwota 18.478,17 zł , w tym wkład własny w wysokości 7.539,17 zł. Środki na 

wkład własny pochodzą z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku CIT. 

Koszty to 100,00 zł za wydanie gwarancji bankowej  oraz 1% kwoty gwarancji tj. 

950,00 zł.  

 

 Pan Waldemar Mroczek – stwierdził ,  że gwarancja bankowa wymagana  

jest po raz pierwszy. Dotychczas sytuacji takiej nie było.  

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, iż w poprzednim  okresie programowania 

2007-2013 nasza gmina korzystała z zaliczki na realizację inwestycji . Wówczas 
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obowiązywały inne zasady zaliczkowania. W obecnym okresie zaliczkowania 

zasady te uległy zmianie. 

Następnie omówiła zasady korzystania z zaliczki na realizację inwestycji. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – podała, że całkowita wartość zadania to kwota 

300.000,00 zł. , dofinansowanie z PROF 190.890,00 zł , środki własne 109.000,00 

zł. i zapytała, czy planowana zaliczka jest ujęta w kwocie 190.890,00 zł.  

 

 Pani Skarbnik – podała, że kwota zaliczki ujęta jest w kwocie 190.890,00 

zł. Zaliczkę otrzymamy w miesiącu wrześniu i wówczas zaproponujemy 

wprowadzenie jej do budżetu gminy.  Wykonanie tej inwestycji planowane jest w 

rb., a jej rozliczenie w miesiącu styczniu 2018 roku. Wówczas złożony zostanie 

wniosek o płatność końcową. Po  otrzymaniu środków gwarancja bankowa 

zostanie zwrócona do banku.  

 

 Pani Elżbieta Gójska – zwróciła uwagę na to, że w tabeli nr 2 poz. O 757 

nie ma  wpisanej kwoty gwarancji bankowej. Natomiast kwota na renowację 

pomnika na kwaterach żołnierskich jest wpisana. 

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, że kwota gwarancji bankowej ujęta jest w 

załączniku nr 2 rozdział  75704oraz w projekcie uchwały. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  podała, że kwota w wydatkach zadań własnych 

nie bilansuje . 

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, że oprócz zadań własnych gmina realizuje 

zadania zlecone. W związku z tym zadania własne plus zadania zlecone, dają 

całość budżetu. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – zapytał, czy bez zaliczkowania realizacji drogi 

Kałuszyn-Mroczki nie bylibyśmy w stanie wykonać tej drogi. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, iż zaliczkowanie wykonania w/w drogi jest 

korzystnym  rozwiązaniem,  ponieważ przyspieszy  realizację tej inwestycji i 

środki, które otrzymalibyśmy na tę drogę  w roku 2018 lub 2019 , otrzymamy  w 

roku 2017. Koszty gminy z tego tytułu to kwota 1.800,00 zł. 

 

 Pani Skarbnik – w uzupełnieniu wypowiedzi Pana Burmistrza omówiła 

procedurę składania wniosków o płatność końcową. Poinformowała, iż w umowie 
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zawarty jest termin  złożenia tego wniosku do końca  września 2018 r, lecz po 

wykonaniu tego zadania, wniosek można złożyć wcześniej. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zapytał, czy  jest  to już  dokładnie 

obliczone, że realizacja  drogi  Kałuszyn-Mroczki  kosztować będzie  300.000,00 

zł.   

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, że żeby wykonać w/w drogę,  należało wykonać 

projekt techniczny. Przy wykonaniu projektu technicznego należy wykonać 

przedmiar robót. Na podstawie przedmiaru robót wykonywany jest kosztorys 

inwestorski. Wnioskowana kwota o środki ujęta jest na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego.  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, iż dotychczas nie było w budżecie naszej 

gminy zabezpieczenia finansowego realizacji w/w drogi. Dopiero po otrzymaniu 

zaliczki i wprowadzeniu jej do budżetu , będzie możliwość ogłoszenia przetargu 

na  wykonanie tej inwestycji. Jaka cena wykonania drogi  wyjdzie z przetargu, 

obecnie nie wiadomo.  

Stwierdził, iż z reguły zawsze  kwoty uzyskane w przetargu są niższe od 

kosztorysu inwestorskiego. 

 

 Pan Przewodniczący Rady -  odczytał  uchwałą Nr XXXII/213/2017 w 

sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2-23 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta z\ostała jednogłośnie ,w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXII/2017 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2017 r.  – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu  jawnym uchwała przyjęta została jednogłośni , w obecności 15 

radnych. 

 

Ad.pkt 5. 

 Protokół nr XXXI/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

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

przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Grażyna Gójska – mieszkanka Kałuszyna zapytała, skąd pochodzi  
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kwota  113.000,00 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków.  

Podała także, iż  dzisiejsza sesja Rady Miejskiej zwołana została na wniosek 

burmistrza i zapytała pracownika obsługującego Radę Miejską, czy  telefonicznie 

zawiadamiała  radnych o terminie sesji. 

 

 Pani Danuta Rosołowska – insp. ds. obsługi Rady Miejskiej podała, że 

telefonicznie zawiadamiała radnych o terminie dzisiejszych obrad. 

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, że na  kwotę 113..924,00 zł składają się : 

dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w wysokości 

10.939,00 zł z przeznaczeniem na  remont pomnika na grobach  żołnierskich na 

cmentarzu w Kałuszynie, kwota 95.445,00 zł pochodząca z ponadplanowych już 

zrealizowanych  dochodów  z podatku od czynności cywilno-prawnych tj. od 

sprzedaży zakładu POSTI, kwota 7.540,00 zł z  ponadplanowych dochodów już 

zrealizowanych  z podatku dochodowego od osób prawnych. 

Pani Skarbnik podała, że kwoty dochodów równoważą kwoty wydatków. Z 

powyższej kwoty przeznaczone zostały środki na zabezpieczenie gwarancji 

bankowej i kwota 18.479,00 zł przeznaczona została na prace na grobach 

żołnierskich na cmentarzu parafialnym w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXXII/2017 obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz.9,45 obrady zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowala|: 

D.Rosołowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


