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W ramach małej architektury zostanie ustawiony w
obrębie placu na cokole odlew koziołka jako herbu
Kałuszyna.
Zostanie również wykonane oświetlenie całego parku,
ustawione ławki i śmietniczki. W obrębie pomnika przy alei
prowadzącej do placu w kierunku fontanny posadzono 6 szt.
dębów, poświęconych osobom zamordowanym w Katyniu, a
związanych z ziemią kałuszyńską. Wykonawcą prac, który
został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego jest
Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG –
BUD” z Targówki za kwotę 1 794 533,59 zł. Gmina złożyła
wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - PROW
na lata 2007 - 2013 o dofinansowanie zadania w kwocie 500
000 zł. Zakończenie prac zgodnie z umową jest planowane na
20.12.2011. Uwzględniając tempo i przebieg prac planuje się
oddanie obiektu w okresie wakacji b.r.
Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński

W dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Miejska w
Kałuszynie podjęła uchwały w sprawach:

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Cele ogólne będą
realizowane poprzez budowanie lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy, diagnozowanie zjawiska
przemocy na terenie gminy, podnoszenie kompetencji służb i
instytucji w zakresie przemocy rodzinie, udzielanie pomocy
ofiarom oraz oddziaływanie na sprawców przemocy.
Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
będą prowadzone w ramach pracy w Zespole
interdyscyplinarnym, który powoła Burmistrz spośród
przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,
służby zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych,
kuratora sądowego.
Zespół będzie miał siedzibę w miejscowym Ośrodku
Pomocy Społecznej, obsługę administracyjno-techniczną
Zespołu zapewni OPS. Członkowie Zespołu będą wykonywać
zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub
zawodowych.
z-ca Burmistrza Henryka Sęktas



"z zakresu planowania przestrzennego"

1. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn. W
związku z tym osoby mające działki na terenie Kałuszyna,

"zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego będą miały możliwość składania wniosków o zmianę ich
- absolutorium dla Burmistrza"
przeznaczenia. Ostateczny termin do którego będzie można
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy składać wnioski zostanie podany do publicznej wiadomości.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010
2. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
rok. Obecni na sesji radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb
Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 przeprowadzenia linii energetycznej Miłosna – Ujrzanów
rok.
przez teren Gminy Kałuszyn. Projektowana linia będzie

"opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w przebiegać przez sołectwa Budy Przytockie, Wólka Kałuska,
Chrościce, Wity, Falbogi, Mroczki, Milew i Sinołęka w
Kałuszynie"
znacznej odległości od zabudowań. Planowana linia ma duże
Zgodnie z nowymi przepisami od 1 września 2011r. znaczenie dla elektryfikacji kraju i korzystnie wpłynie na
opłata za przedszkole będzie zależała od tego jak długo rozwój inwestycji w regionie. Odnośnie warunków zajęcia
dziecko będzie przebywało w przedszkolu. Jeżeli dziecko terenu pod projektowaną linię przedstawiciele inwestora będą
będzie przebywało w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, się kontaktować z właścicielami działek.
kiedy to realizowana jest podstawa programowa rodzice nie
Paweł Grabarczyk
będą płacili. Natomiast za świadczenia udzielane przez
"opłaty za wodę i ścieki"
przedszkole w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin 
będzie pobierana opłata od rodziców dzieci w wysokości
W sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
2,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno - zbiorowego odprowadzania ścieków. Ceny za wodę i ścieki
wychowawczo - opiekuńczych.
obowiązują przez 1 rok tj. dnia 1 lipca 2011 do dnia 30
Miesięczna opłata będzie ustalana przez przemnożenie czerwca 2012r. Wysokość taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
opłaty 2,20zł przez dzienną liczbę godzin powyżej pięciu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie była
oraz liczbę dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym zmieniana od 2008 roku.
miesiącu. Do tego
należy doliczyć jeszcze stawkę
Od 1 lipca 2011 gospodarstwa domowe zapłacą 2,27 zł
żywieniowa za spożywane posiłki przez dziecko. Tak więc brutto za 1 m3 wody, OSP i odbiorcy celu publicznego 2,27
zgodnie z nowymi zasadami opłata będzie zależała od tego zł/m3, Pozostali odbiorcy 3,98 zł/m3. Wszyscy odbiorcy wody
na ile godzin rodzice wyślą swoje maluchy do przedszkola.
zapłacą również opłatę abonamentową w wysokości 2,16 zł
/m-c za wodomierz główny.

"przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Opłaty za odprowadzenie ścieków kształtują się w
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz następujących wysokościach: gospodarstwa domowe 4,07
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kałuszyn na zł/m3, gospodarstwa domowe – ścieki dowożone 4,07 zł/m3,
lata 2011-2015 oraz określiła
sposób powoływania Ścieki dowożone pozostałe 11,37 zł/m3, pozostali dostawcy
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 5,38 zł/m3.
przemocy w rodzinie i warunki jego funkcjonowania.
Stawka opłaty za czynności odbioru związana z
Celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przyłączeniem do urządzeń wodociągowych wynosi 324 zł
przemocy w rodzinie na terenie gminy Kałuszyn, zwiększenie brutto i w takiej samej wysokości za przyłączenie do sieci
skuteczności działań interwencyjnych wobec osób kanalizacyjnej – cena zwiększona o 1 % VAT.
stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie pomocy i
Chrościcka Małgorzata
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