
Protokół Nr  XXIX/10 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 kwietnia 2010 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 14,oo. 

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

W obradach uczestniczył także  p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Zofia 

Wołkiewicz - Z-ca Burmistrza, p. Henryka Sęktas - Sekretarz Miejski i  p. Maria 

Bugno - Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. dr Zbigniew Miłkowski - Kierownik SPZ 

Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie, p. Marek Pachnik - dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p.Marciniak Beata- dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Nowych Groszkach, p. Anna Andrzejkiewicz - dyrektor 

Biblioteki w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - dyrektor Przedszkola w 

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

Chybicka Grażyna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

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

Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Budy Przyt., Chrościce, Falbogi, Gołębiówka, 

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

W obradach uczestniczył także p. Grzegorz Polkowski  wraz z mamą -  

zdobywca złotego medalu  na Mistrzostwach Europy w pływaniu w Reykjaviku 

oraz srebrnego i brązowego medalu w Mistrzostwach wiata w pływaniu w Rio 

de Janeiro  w 2009 r. 

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 odczytał proponowany porządek obrad  z 

uwzględnieniem zrealizowanego już punku 1. 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Wręczenie nagrody Burmistrza Panu Grzegorzowi Polkowskiemu  

    wieloletniemu Medaliście Mistrzostw Świata i Europy w pływaniu. 

4. Interpelacje. 

5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

   realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 

 Podjecie uchwały w sprawie absolutorium. 

7.Podjęcie uchwał w sprawach: 
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 wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od opłat za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości 

 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sinołęka w latach 2010-2017 

 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Patok  w latach 2010-2017 

 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Falbogi w latach 2010-2017 

 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gołębiówka w latach 2010-

2017 

 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna 

8. Przyjęcie protokółu nr XXVIII/10 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy 100% 

obecności radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pan Burmistrz - wyraził zadowolenie z obecności  na dzisiejszych 

obradach Rady Miejskiej Pana Grzegorza Polkowskiego i jego mamy oraz 

wyraził nadzieję, że spotkań takich będzie więcej. 

Stwierdził, że  uczestniczył w wielu spotkaniach z Panem Grzegorzem 

Polkowskim. Spotkania te dają wiele otuchy i nadziei, że jeśli się chce, to można 

wiele w życiu osiągnąć i wszystko zrealizować. Podkreślił, że to, co osiągnął 

Pan Grzegorz to dzięki swojej pracy, umiejętności  i uporowi oraz pomocy 

najbliższych. Ponownie wyraził zadowolenie z obecności na dzisiejszych 

obradach p. Grzegorza Polkowskiego i z tego, że jako mieszkaniec naszej gminy 

, jak rzadko kto rozsławia  naszą miejscowość.  

Następnie wręczył Panu Grzegorzowi Polkowskiemu nagrodę Burmistrza za  

wybitne osiągnięcia sportowe oraz odczytał  treść listu gratulacyjnego. 

Mamie Pana Grzegorza Pan Burmistrz wręczył kwiaty. 

 

Zebrani na obradach nagrodzili Pana Grzegorza Polkowskiego brawami. 

 

 Pani Zofia Wołkiewicz - Z-ca Burmistrza  złożyła gratulacje i  życzenia 

Panu Grzegorzowi oraz jego mamie. 

 

Ad.pkt 4 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Marian Soszyński - burmistrz  przedstawił informację z działalności 

w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść 

informacji w załączeniu. 
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Ad.pkt 6. 

 Pan Burmistrz -  podał, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2009 rok omawiane było na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Miejskiej. 

Następnie w skrócie przedstawił główne wskaźniki realizacji budżetu gminy za 

2009 r.  ze szczególnym uwzględnieniem realizacji  inwestycji  - treść 

informacji w załączeniu. 

 

 Pani Maria Bugno -  Skarbnik Miejski  odczytała uchwałę Nr 126/S/10 

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie Zespół w 

Siedlcach z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Burmistrza Kałuszyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2009 - treść 

uchwały w załączeniu/ 

 

 Pan Marek  Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  

stwierdził, że rok 2009 był  rokiem bardzo udanym dla  uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

W roku tym otrzymaliśmy boisko "Orlik", rozbudowany i wyposażony został 

budynek Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, wybudowano kort tenisowy z 

możliwością urządzenia w okresie zimy  lodowiska. Te inwestycje zrealizowane 

zostały dzięki Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. 

Natomiast uczniowie, nauczyciele oraz rodzice  dołożyli starań, aby osiągnąć 

dobre wyniki w nauce. I w roku szkolnym 2009/2010 wyniki te są powyżej 

średniej krajowej. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - podał, że na zebraniu z mieszkańcami ul. 

Trzcianka, które odbyło się w minioną niedzielę, zgłaszane były uwagi  

dotyczące niskiego poziomu  nauczania w szkole w Kałuszynie. 

Podał także, iż  poinformował zebranych, że wyniki nauczania są powyżej 

średniej krajowej. 

 

 Pani Teresa Przybułek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej  odczytała treść  wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Kałuszyna za rok 2009 - treść wniosku w załączeniu. 

Następnie odczytała uchwałę Nr 126/S/10 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 19 kwietnia 2010 

r.  w sprawie opinii o wniosku komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w 

Kałuszynie dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Kałuszyna za rok 2009 - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - podsumowując  stwierdził, że  rok 2009 

był rokiem inwestycji oświaty oraz inwestycji drogowych. Zgodnie z 

zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zadłużenie gminy w roku 

bieżącym zmniejszyło się do 34 %. Obowiązujące przepisy  prawne dopuszczają 
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zadłużenie do 60%. W związku z tym w roku 2009 zadłużenie naszej gminy 

mieściło się w ustawowych granicach. 

 

Rada Miejska w Kałuszynie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za rok 2009 i podległych jednostek organizacyjnych oraz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie 

Przychodnia Opieki Zdrowotnej, nie wnosząc uwag. 

 

  Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady odczytał uchwałę 

Nr XXIX/188/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna 

za 2009 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie , przy 100% obecności  radnych.  

 

Pan Przewodniczący Rady pogratulował Panu Burmistrzowi  jednogłośnego 

uzyskania absolutorium, a zebrani na obradach nagrodzili brawami. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że w roku 2009 konsekwentnie realizowane 

było to, co zapisane było w planie inwestycyjnym. Inwestycje takie jak 

rozbudowa szkoły i kanalizacja sanitarna oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków  

musiały być realizowane, bez względu na to, czy otrzymamy środki z funduszy 

unijnych , czy nie. Wnioski o pozyskanie środków z funduszy unijnych  na 

rozbudowę szkoły i kanalizację są złożone. 

Obecnie posiadamy zapewnienie, że środki  za remont remizy OSP w 

Zimnowodzie, budowę drogi we wsi Piotrowina oraz kanalizację sanitarną 

otrzymamy, lecz  nie wiemy w jakim terminie. 

Pan Burmistrz podkreślił, że  zadłużenie gminy nie miało wpływu na 

funkcjonowanie oświaty, czy realizację zadań bieżących gminy. Nie ma także 

zagrożenia  realizacji  zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010. 

Stwierdził, że inwestycje należy realizować nawet przy zaciągnięciu kredytów.  

Następnie podziękował za udzielenie  absolutorium za rok 2009 oraz za zaufanie 

i  wyrażanie zgody na taką formę realizacji  budżetu. 

Podziękował kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za pomoc w 

realizacji budżetu oraz zaangażowanie w pozyskiwaniu środków z funduszy 

unijnych. 

Podziękował także sołtysom za współpracę, wyrozumiałość i  atmosferę 

współpracy. 

Podziękował również pracownikom Urzędu za opracowywanie  wniosków o 

pozyskanie środków z funduszy unijnych. 

Podkreślił, że w 2009 r.  zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane 

inwestycje.  

Pan Burmistrz ponownie podziękował za udzielenie absolutorium za 2009 rok. 
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Pan Przewodniczący Rady zarządził  10 min. przerwę w obradach. 

 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pk 7. 

 Pan Burmistrz - podał, że projekt uchwały w sprawie  udzielenia 

bonifikaty na działkę o numerze ewidencyjnym 3095 położonej w Kałuszynie 

omawiany był na wszystkich posiedzeniach komisji. Działka ta od roku  1985 r. 

jest w użytkowaniu wieczystym . Użytkownik tej działki  uiścił należność  z 

tytułu użytkowania wieczystego w całości  w momencie nabycia  prawa 

użytkowania. Obecnie zgodnie z obowiązującymi  przepisami zwrócił się o 

przekształcenie  wieczystego użytkowania w prawo własności. 

Następnie Pan Burmistrz zaproponował zmianę zapisu § 2  w stosunku do 

projektu przesłanego radnym. Zmiana zapisu polega na  tym ,że bonifikata 

dotyczy konkretnie w/w działki.   

Podał, że ze względu na to, iż użytkownicy opłacili  całość  opłaty za 99 lat 

proponuje się  bonifikatę w wysokości 99%. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXIX/189/10 w 

sprawie  wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od opłat  za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych.  

 

 Pani Henryka Sęktas -  Sekretarz Miejski podała, że plany odnowy  

miejscowości Gołębiówka, Sinołęka, Patok  i Falbogi przesłane zostały radnym 

wraz z projektami uchwał.  

Powyższe plany odnowy  zawierają charakterystykę miejscowości, kierunki 

rozwoju ,  inwentaryzację zasobów miejscowości, analizę słabych stron 

miejscowości oraz plan przedsięwzięć. 

We  wszystkich w/w miejscowościach działania ukierunkowane są na remonty i 

wyposażenie świetlic wiejskich i remiz OSP, a w następnej kolejności na 

poprawę estetyki miejscowości, gospodarkę ściekową  oraz na prowadzenie 

działań społecznych, które będą służyły rozwojowi miejscowości i  

aktywizowały mieszkańców. 

Następnie odczytała treść wstępu do w/w planów odnowy miejscowości. 

 

 Pani Teresa Przybułek - podała, że w przesłanych planach odnowy w/w 

miejscowości nie  ma informacji o gospodarstwach agroturystycznych i 

ekologicznych i zapytała, czy takie gospodarstwa istnieją  w w/w 

miejscowościach. 
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 Pani Henryka Sęktas - wyjaśniła, że w żadnej miejscowości , na które w 

dniu dzisiejszym  przedstawiane są plany odnowy nie ma gospodarstw 

agroturystycznych. Odnośnie gospodarstw ekologicznych, Pani Sekretarz 

podała, że nie ma takiej wiedzy. Poinformowała także, że pracownik ODR  

prowadzi  starania o powstawanie  gospodarstw ekologicznych  na terenie naszej 

gminy. 

Podkreśliła, że w przedstawionych planach działania jest zapis , o prowadzeniu 

szkoleń  i podejmowaniu działań  w kierunku powstawania gospodarstw 

ekologicznych. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - wyjaśnił, że przyjęcie planów odnowy  

miejscowości jest pierwszym działaniem, które umożliwi mieszkańcom  

podjecie dalszych kroków i realizowanie inwestycji. 

 

 Pan Burmistrz - podkreślił, że przyjęcie planów odnowy stwarza 

możliwości ubiegania się o środki z funduszy unijnych na ich realizację.  

Realizacja będzie zależała od  zaangażowania mieszkańców oraz  planów 

wykorzystania obiektu po  wykonaniu remontu. Podkreślił także , że plan 

zostanie przyjęty do realizacji tylko wówczas, jeśli otrzymamy zapewnienie 

otrzymania środków w funduszy unijnych. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka podał, że w 

budżecie gminy na 2010 r. są zabezpieczone środki w wys. 300 tys. zł. na  w/w 

zadania i zapytał, czy jeśli nie otrzymamy środków z funduszy unijnych, to za 

środki własne nie uda się wyremontować choćby jednej świetlicy, czy remizy. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że są zadania  , które należy realizować w 

pierwszej kolejności i są zadania, które realizowane będą w dalszej kolejności. 

W zależności od spływu środków z funduszy unijnych zadania te będą 

realizowane. Pan Burmistrz stwierdził także ,że  realizacja jest mniej ważna , 

najważniejsza jest możliwość zapłaty wykonawcy w określonym terminie. 

Jeśli wystąpią możliwości finansowe i zachowana będzie hierarchia realizacji 

inwestycji , wówczas  zadanie pn. odnowa miejscowości wejdzie do planu. 

Ponadto zapewnił, że fundusze sołeckie w roku 2010 zrealizowane będą w 

100%, ponieważ środki te są wydzielone i nie mogą być przeznaczone na inne 

cele. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka -  odczytał uchwałę Nr XXIX/190/10 w 

sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sinołęka w latach 2010-

2017 - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 
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 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXIX/191/10 w 

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Patok w latach 2010-2017 - 

treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXIX/192/10 w 

sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Falbogi w latach 2010-

2017 - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXIX/193/10 w 

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gołębiówka w latach 2010-

2017 - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - poinformował, że na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów  zgłoszono propozycje podwyżki płacy dla Pana Burmistrza 

za  osiągnięcia w pracy , oraz realizację budżetu i inwestycji . 

Następnie  przedstawił proponowaną wysokość składników wynagrodzenia 

Pana Burmistrza. Łącznie wynagrodzenie po podwyżce wynosiłoby 9.892,50 zł.  

 

Radni nie zgłosili innych propozycji  w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. 

 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XXIX/194/ w 

sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 

 

Ad.pkt 8. 

 Protokół Nr XXVIII/10 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie, przy 100% obecności, 

przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pani Teresa Przybułek - nawiązała do sprawozdania z działalności 

biblioteki publicznej w Kałuszynie, które przesłane zostało radnym wraz z 
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zawiadomieniem o terminie sesji i  podziękowała  Pani Kierownik Biblioteki za 

promowanie naszej gminy nie tylko w  powiecie , ale i w kraju. 

Podkreśliła duży wkład pracy  Pani Kierownik.  Poświęcanie własnego  czasu na 

pracę zawodową. Zorganizowanie miejsca w bibliotece dla małych dzieci, gdzie 

mogą spędzać  wolny czas. 

 

 Pani Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor biblioteki publicznej w 

Kałuszynie  podziękowała za tak dobrą ocenę pracy. Wyraziła zadowolenie, że 

biblioteka w Kałuszynie znajduje się na trzecim miejscu w rankingu 

księgozbiory, na drugim miejscu w zakupach nowości wydawniczych i 

czytelnictwie oraz na pierwszym miejscu w wypożyczeniach w województwie 

mazowieckim. Podkreśliła, że  dzięki  przychylności Rady Miejskiej i Pana 

Burmistrza biblioteka  może w takim stopniu realizować swoje zadania. 

 

 Pan Burmistrz   podziękował  za udzielenie podwyżki płacy. Stwierdził , 

że  wynagrodzenie jest docenieniem pracy. 

Następnie poinformował, że  do Rady Miejskiej i do niego  wpłynął list otwarty 

mieszkańców Sinołęki w sprawie remontu drogi. List skierowany został także 

do   miedzy innymi Przewodniczącego Sejmiku Mazowieckiego, Starosty 

Mińskiego, Starosty Węgrowskiego, ZDP w Mińsku i Węgrowie . 

Pan Burmistrz odczytał treść listu i poinformował, że  droga opisana w w/w 

piśmie jest drogą powiatową, przebiegającą przez teren naszej gminy na odcinku 

ok. 300 mb. Droga ta jest już naprawiona. Starostwo powiatowe w Mińsku Maz. 

wyrównało drogę równiarką w całości. W części drogi przebiegającej przez 

teren naszej gminy dowieziony został żwir. Obecnie droga jest przejezdna. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołęka podał, że podpisał 

się  pod odczytanym pismem, lecz nie zna autora listu. Podkreślił, że droga ta 

jest potrzebna i dlatego podpisał się pod tym pismem. Podał, że wielokrotnie 

wyjaśniał mieszkańcom, że  powyższa droga należy do gminy Grębków.  

Przypomniał, że  w czasie kiedy dzieci z Sinołęki dowożone były do szkoły w 

Grębkowie, to gmina Kałuszyn naprawiała drogę i droga zawsze była 

przejezdna. W momencie kiedy była możliwość  posyłania dzieci z Sinołęki do 

szkoły na terenie naszej gminy w Nowych Groszkach, mieszkańcy nie 

skorzystali z tej możliwości i posyłają nadal dzieci do szkoły w Trzebuczy. 

Nasza gmina traci nie uzyskując dotacji oświatowej na te dzieci. Natomiast 

gmina Grębków nie dba o stan drogi, którą dowożone są dzieci do szkoły w 

Trzebuczy. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że informacja w powyższej sprawie 

przekazana zostanie  sołtysowi wsi Sinołęka. 

Następnie poinformował, że dokonany został przegląd stanu dróg po okresie 

zimy. Z powodu złych warunków atmosferycznych dotychczas nie było 
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możliwości naprawy dróg gruntowych.  Drogi , którymi dowożone są dzieci do 

szkoły w Kałuszynie  zawsze były przejezdne. 

Ponadto Pan Burmistrz omówił stan poszczególnych dróg gminnych oraz 

potrzeby w zakresie ich remontu. 

Zapewnił, że dowóz żwiru na drogi gminne, który sfinansowany ma być z 

funduszy sołeckich będzie dowieziony przez  tego dostawcę , który dowoził 

żwir na drogę w Sinołęce, ponieważ żwir ten jest odpowiedniej jakości na 

remont dróg.  

Pan Burmistrz poinformował także, że przygotowywany jest przetarg na  

ustalenie wykonawcy na zdjęcie i utylizację pokryć dachowych z eternitu. 

Wpłynęło ok. 70 wniosków na zdjęcie eternitu z powierzchni ok. 12 tys. m2. 

Ustalenia  z wykonawcą na zdjęcie eternitu będą takie, żeby  termin zdjęcia 

eternitu ustalany był indywidualnie . 

Poinformował także, że na zdjęcie i utylizację eternitu otrzymaliśmy kwotę w 

wysokości 100 tys. zł, Jeśli  otrzymana kwota okaże się za mała , to będzie 

możliwość  wystąpienia, o dodatkowe środki na ten cel. 

Prosił radnych i sołtysów obecnych na obradach , o przekazanie w swoich 

miejscowościach informacji , że można jeszcze składać wnioski o zdjęcie 

eternitu z pokryć dachowych. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - podał, że w dniu dzisiejszym zgłosił 

zdjęcie eternitu z remizy OSP  

 

 Pani Marianna Śledziewska - sołtys wsi Olszewice  przypomniała, że od 

roku ubiega się o dokonanie konserwacji  sosen, które uznane są za pomnik 

przyrody,   znajdujących się  przy Kapliczce "Na Zjawieniu" w Olszewicach.  

Szkodniki niszczą sosny. Podała, że zgłaszała do Urzędu , aby podjąć działania 

w tej sprawie ponieważ sosny niszczeją. 

Następnie Pani Sołtys zapytała, czy w przyszłości będzie możliwość utworzenia 

ścieżki rowerowej do Olszewic. Podała, że plan odnowy miejscowości 

Olszewice opracowany w 2006 r. zakładał  utworzenie takiej ścieżki . 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że  w planie finansowym funduszu sołeckiego 

wsi Olszewice zapisana jest konserwacja sosen. W miesiącu maju  p. Dębski 

wykona szacunek wartości i stanu w/w sosen. Pan Burmistrz zgodził się z tym, 

że konserwację należy wykonać jak najszybciej. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - podała, że zna p. Dębskiego .  Pan Dębski 

w latach minionych wykonywał już konserwację w/w sosen. Konserwacja 

polegała na obcięciu  gałęzi. Natomiast chodzi o to, żeby zniszczyć szkodniki  , 

a drzewa żeby pozostały w obecnym kształcie. 
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 Pan Burmistrz - podał, że p. Dębski  obecnie robi doktorat na temat 

szkodników drzew i na dzień dzisiejszy nie zna  lepszego fachowca w tej 

dziedzinie.  W związku z tym obecnie należy poczekać na opinię w/w  o stanie i 

sposobie konserwacji sosen. 

Nawiązując do budowy chodnika do Olszewic  podał, że obecnie chodnik w ul. 

Wojska Pol. w kierunku Olszewic remontowany będzie na odcinku od ul. 

Warszawskiej do ul. Kopernika. W dalszej części chodnik w kierunku Olszewic 

jest tylko po prawej stronie drogi. Czy będzie budowany po lewej stronie i 

będzie służył jako ścieżka rowerowa, obecnie nie jest wiadomo. W momencie 

przebudowy drogi Kałuszyn-Latowicz, której ZDP w Mińsku Maz. rozpoczął  

już remont od strony Latowicza, a na terenie naszej gminy remont tej drogi 

przewiduje w roku przyszłym, być może będzie możliwość budowy chodnika po 

lewej stronie. 

Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, że po lewej stronie drogi do Olszewic 

chodnika nie ma dlatego, ponieważ  cała kanalizacja burzowa , która 

odprowadza wodę z części miasta Kałuszyn skierowana jest  do rowu przy tej 

drodze. W przypadku budowy chodnika należałoby wcześniej wykonać 

kolektor.  Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. nie jest zainteresowany 

wykonywaniem tych prac. W rb. Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. 

wykona remont ul. Wojska Pol. w kierunku wsi Olszewice.  

 

Ad.pkt 10. 

 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Kałuszynie zamknął XXIX obrady. 

 

Na tym o godzinie 16,30 obrady zakończono. 

 

 

 

 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


