
Protokół Nr XXVIII/2017 

z obrad Rad Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 marca 2017 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.oo. 

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

osób. 

Nieobecni usprawiedliwieni : radna p. Elżbieta Gójska i radna p. Władysława 

Mirosz. 

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

Sęktas – Zastępca Burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski – Sekretarz Miejski i p. 

Maria Bugno – Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli : p. Marek Pachnik – radny Rady Powiatu 

Mińskiego – członek Zarządu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. 

Maria Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie, p. Renata Roguska – 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz – 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka -  Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik – Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. Bożena Raciborska – 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie oraz sołtysi wsi : Abramy, Budy 

Przytockie, Falbogi, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, 

Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, 

Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda, 

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. 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, że od Pana Burmistrza wpłynął 

wniosek o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad punktu : „podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji 

Gminy Kałuszyn na lata 2016 – 2022”. Następnie zwrócił się do Pana Burmistrza 

o przedstawienie uzasadnienia wniosku.  

 



 Pan Burmistrz – poinformował, że  program rewitalizacji poddany został 

ocenie eksperckiej i okazało się, że należy uzupełnić go o zapisy w zakresie 

usuwania azbestu na lata 2010 – 2032. Szczegóły przedstawi w informacji z 

działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

 

Radni nie zgłosili innych propozycji do porządku obrad. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie wprowadzenia 

do porządku obrad punktu : „ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia 

do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016 – 2022”. 

 

W głosowaniu jawnym propozycja przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

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. Podjęcie uchwał w sprawach : 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023, 

 zmian w budżecie gminy na 2017 r., 

 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, 

 określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem 

szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonych przez gminę Kałuszyn, przyznania tym kryteriom 

liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, 

 określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Kałuszyn na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby 

punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, 

 uchwalenia i przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy 

Kałuszyn na lata 2016 – 2022, 

6. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2017 z poprzednich obrad Rady. 



7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym 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 międzysesyjnej w 

okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji 

w załączeniu. 

 

Ad. pkt 5. 

 

 Pani Maria Bugno – Skarbnik Miejski – przedstawiła zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023 oraz zmiany w budżecie 

gminy na 2017 rok. Poinformowała, że zwiększa się plan dochodów własnych o 

kwotę 692.657,00 zł, w tym m.in. kwotę 99.747,00 zł  w związku ze 

zwiększeniem kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

oraz o kwotę 300.00,00 zł tytułem planowanych środków z WFOŚiGW na 

dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego zgodnie ze złożonym 

wnioskiem o dofinansowanie. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych o 

kwotę 640.913,61 zł, w tym m.in. o kwotę 258.607,61 zł tytułem zmniejszenia 

planowanych wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Zmniejsza się plan 

wydatków własnych o kwotę 564.51,00 zł, w tym m.in. w związku ze zmianą 

wkładu własnego do projektu /ASI/ zgodnie z aneksem do umowy z 

Województwem Mazowieckim, o kwotę 173.107,00 zł tytułem zabezpieczenia 

przez szkołę podstawową wkładu własnego do projektu „Umiem pływać” w 

wysokości 7.850,00 zł oraz kwotę 165.257,00 zł przesunięcie do innego rozdziału 

na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży na podstawie metryczki subwencji oświatowej 

na 2017 rok. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych o kwotę 973.564,00 

zł, z czego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn 

stanowi kwotę 367.000,00 zł, po zmianie wartość zadania wynosi 800.00,00 zł 

/planowane źródła finansowania – dotacja z WFOŚiGW  w wysokości 300.00,00 

zł oraz środki własne gminy – 500.000,00 zł/, pozostałe wydatki wynikają ze 



zwiększenia odpisów na ZFŚS i ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmianie 

uległa kwota nadwyżki budżetowej, zmniejszyła się o kwotę 357.309,61 zł i po 

zmianie wynosi 942.690,39 zł.   

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXVIII/193/2017 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności                      

13 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXVIII/194/2017 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pani Henryka Sęktas – Zastępca Burmistrza – przedstawiając 

uzasadnienie do uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe, poinformowała, że podjęta w dniu 7 lutego 2017 roku uchwała w 

sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe przesłana 

została do zaopiniowania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W dniu 27 lutego 

2017 roku otrzymaliśmy pozytywną opinię wymienionej uchwały i zgodnie z 

przepisami ustawy – Prawo oświatowe Rada zobowiązana jest do 31 marca 2017 

roku  podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXVIII/195/2017 w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Pani Zastępca Burmistrza – przedstawiła uzasadnienie do uchwały w 

sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem 



szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych 

przez gminę Kałuszyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Podjęcie tej uchwały 

wynika z nowego prawa oświatowego reformującego ustrój szkolny. Ustawa 

prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku weszła w życie z dniem 26 stycznia 

2017 roku i zawiera ona zapisy zobowiązujące organ prowadzący do podjęcia 

uchwały w sprawie określenia  kryteriów naboru do klasy I publicznej szkoły 

podstawowej i przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Procedurze 

rekrutacyjnej podlegają dzieci ubiegające się o przyjęcie do klasy I publicznej 

szkoły podstawowej, zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. W nasze uchwale 

nie będziemy stosować kryterium dochodowego i będą przyjmowane 

oświadczenia rodziców. Poinformowała, że obecnie oświata funkcjonuje na 

podstawie trzech przepisów : ustawa o systemie oświaty, ustawa wprowadzająca 

Prawo oświatowe i ustawa Prawo oświatowe.  

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXVIII/196/2017 w 

sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem 

szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych 

przez gminę Kałuszyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Pani Zastępca Burmistrza – przedstawiła uzasadnienie do uchwały w 

sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Kałuszyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym 

kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. Przytoczyła podstawę prawną uzasadniającą 

podjęcie wymienionej uchwały, tj. art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku – Prawo oświatowe, gdzie wymienione są kryteria ustawowe brane pod 

uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. W przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada 

gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia nie więcej niż 6 

kryteriów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość, które będą brane 



pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Organ prowadzący 

określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. W 

uchwale proponujemy 5 kryteriów. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice zapytała, w jaki 

sposób jest  traktowana praca w gospodarstwie rolnym przez rodziców dziecka 

uczęszczające go do przedszkola, czy jest to praca zawodowa. 

 

 Pani Zastępca Burmistrza – stwierdziła, że jest to praca zawodowa. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXVIII/197/2017 w 

sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Kałuszyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym 

kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do uchwały w sprawie 

uchwalenia i przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na 

lata 2016 – 2022 poinformował, że szczegółowe uzasadnienie do podjęcia 

uchwały przedstawił w informacji z działalności międzysesyjnej. Uzupełnił, że 

program rewitalizacji zostaje rozszerzony o program usuwania azbestu na lata 

2008 – 2032. Jest to jedyna zmiana w programie. Przyjęcie programu rewitalizacji 

i ujęcie go w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego 

będzie podstawą do ubiegania się o pozyskanie środków unijnych na realizację 

projektów wymienionych w programie.  

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXVIII/198/2017 w 

sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy 

Kałuszyn na lata 2016 – 2022 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 

 

 



Ad. pkt 6. 

 

 Protokół Nr XXVII/2017 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 7.  

 

 Pani Zastępca Burmistrza – poinformowała, że Ośrodek Pomocy 

Społecznej poszukuje osób bezrobotnych chętnych na szkolenia na operatorów 

wózków widłowych i opiekunów osób starszych. Prosiła o przekazanie sołtysów 

i radnych osobom  zainteresowanym informacji o możliwości szkolenia i   

zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej. 

  

 Pani Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – 

poinformowała, że ogłoszenia w tej sprawie wywieszone zostały w miejscach 

publicznych oraz na stronie OPS.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – prosiła Panią Kierownik o przygotowanie 

ogłoszeń w formie plakatów do powieszenia na tablicach ogłoszeń we wsiach. 

Zgłosiła, że w Olszewicach na zakręcie w stronę do Szymon zarwane są 2 płyty 

chodnikowe nad rynienką odprowadzającą wodę. 

 

 Pani Dorota Branicka – radna ze wsi Sinołęka – zwróciła się o naprawę – 

stabilizację drogi od Sinołęki do Trzcianki. Droga ta jest uczęszczana zarówno 

przez osoby dojeżdżające do pracy jak i przez mieszkańców dojeżdżających do 

kościoła parafialnego i na cmentarz.  

 

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki – zgłosił potrzebę 

dowiezienia żwiru na drogi dojazdowe do pól i naprawę drogi z Kałuszyna do 

Mroczk.  

 

 Pani Barbara Dmowska – radna z Kałuszyna – stwierdziła, że na ul. 

Kopernika w Kałuszynie jezdnia wymaga naprawy, jest dużo dziur.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z Kałuszyna – zapytał o wjazd do 

Topazu od strony ul. Mickiewicza, podczas opadów deszczu zbiera się tam woda 

oraz o drogę na osiedlu za cmentarzem. 



 

 Pani Barbara Mroczek – sołtys wsi Wąsy – prosiła o dowiezienie żwiru 

na drogi dojazdowe do pól.  

 

 Pani Anna Jackiewicz – sołtys wsi Leonów – zapytała o drogę koło p. 

Kuberskich. 

 

 Pani Anna Gujska – sołtys wsi Ryczołek – poruszyła  sprawę  

nieprzyjemnego zapachu z byłej żwirowni p. Sęktasów. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z Kałuszyna – poinformowała, że na 

chodniku na ul. Wojska Polskiego po pracach wykonanych przez Rejon 

Energetyczny pozostało błoto, chodnik nie został posprzątany, stwierdziła, że 

miał być wykonany chodnik w stronę do Patoku. 

 

 Pan Tomasz Wąsowski – sołtys wsi Szembory – prosił o naprawę drogi 

do Majdanu.  

 

 Pan Dariusz Winnik – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej -  

poinformował, że droga została już naprawiona. 

  

 Pani Maria Dmowska – sołtys wsi Wity – zwróciła się o zajęcie się psami 

wałęsającymi się we wsi, jest mieszkanka, która ma 10 psów chodzących luzem 

po drodze. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki – prosił o naprawę drogi 

dojazdowej do pól i jednocześnie do wsi Majdan, droga jest w bardzo złym stanie. 

Poruszył sprawę naprawy samochodu strażackiego OSP w Kałuszynie, stwierdził, 

że sprawa zakupu nowego samochodu na pewno potrwa w czasie, a samochód 

jest potrzebny, ponieważ w przypadku zagrożenia zanim z innych miejscowości 

dojadą straże, to z Kałuszyna jest najszybciej. Zapytał również o zadania 

inwestycyjne na terenach wiejskich. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiadając na zapytania prosił Panią sołtys wsi Wity 

o imienny wykaz właścicieli psów  wałęsających się we wsi, sprawą tą zajmie się 

policja. Prosił również pozostałych sołtysów o zgłaszanie właścicieli psów, 

którzy nie trzymają zwierząt w zamknięciu.  Odpowiadając w sprawie naprawy 

samochodu strażackiego stwierdził, że wykonana  została ekspertyza, z której 

wynika, że remont to kwota 18 -  20 tys. zł, a być może w trakcie remontu 

doszłyby dodatkowe koszty. Samochód ten jest z 1991 roku,  w Olszewicach z 



1975 roku, w Sinołęce z 1987 roku i  są w lepszym stanie technicznym. Jest to 

sprawa dbałości. Okres, w jakim zakupilibyśmy nowy samochód to około 4 

miesięcy, czas załatwiania środków finansowych – 2 miesiące, potem ogłoszenie  

i rozstrzygnięcie przetargu. Oprócz Kałuszyna, gdzie jest jeden samochód  jest 

jeszcze OSP w Olszewicach, Sinołęce i Falbogach, gdzie są sprawne samochody. 

Na dzisiaj, żeby nie obniżać stanu bezpieczeństwa, podpisane zostało 

porozumienie, gdzie straż w Olszewicach i Sinołęce ustaliły harmonogram  i 

zobowiązały się, że w przypadku zagrożenia będą dawać załogę w miejsce 

samochodu strażackiego z Kałuszyna. Informacja taka przesłana została do 

Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z prośbą o włączenie w 

przypadku zagrożenia jednostek z Olszewic, Sinołęki i Falbogów.  

 

 Pan Leszek Wąsowski – stwierdził, że jest to najmłodszy samochód, 

wyjeżdżał najwięcej na akcje, więc miał prawo się amortyzować, może więc 

jeszcze go wyremontować. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że nie ma sensu już go remontować. 

Najważniejsza jest gotowość bojowa i nieprawdą jest, jak twierdzą strażacy z 

Kałuszyna, że strażacy ze wsi są gorsi, świadczą o tym zawody, gdzie pierwsze 

miejsce zajęła straż z Gołębiówki.  

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki – stwierdził, że być 

może strażacy z Kałuszyna źle mówią o strażakach ze wsi, ale nie jest to opinia 

radnych, którzy ich doceniają.  

 

 Pan Burmistrz – odpowiadając na dalsze zapytania, w tym dotyczące 

wjazdu do Topazu od ul. Mickiewicza stwierdził, że wjazd jest zaniżony, 

właściciel posesji po drugiej stronie p. Wielądek, w trakcie przebudowy wyraził 

zgodę na przebudowę drogi przez jego teren.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – stwierdził, że właściciel Topazu mógłby 

podnieść kostkę na wjeździe.   

 

 Pan Burmistrz – podał, że być może zostanie to wykonane w tym roku. 

Sprawy dotyczące napraw dróg powiatowych zostaną przekazane do Powiatu. 

Jeśli chodzi o naprawę dróg, to złożone są wnioski o dofinansowanie, 

otrzymaliśmy informację z Lokalnej Grupy Działania, że wniosek na drogę do 

Mroczk został już przekazany do jednostki finansującej i musi czekać na środki 

finansowe. W zależności od tego, ile środków otrzymamy, będziemy ogłaszać 

przetarg. Natomiast te drogi, które wymagają reperacji, będziemy sukcesywnie 



wykonywać. Droga do Trzcianki od Sinołęki w hierarchii znajduje się na dalszym 

miejscu, nie jest drogą najważniejszą. Jeśli nie otrzymamy środków z zewnątrz, 

to ze środków własnych nie będziemy mogli wykonać asfaltu, którego wykonanie 

będzie kosztować około 300 tys. zł.  Można będzie wrócić  do wykonania 

stabilizacji. Dożwirowanie  dróg polnych będzie wykonywane sukcesywnie. 

Droga w Leonowie obok p. Kuberskich – wydana została decyzja o skierowaniu 

do sądu o rozstrzygnięcie granicy działki, ponieważ geodeci nie mogli wytyczyć 

drogi. P. Kuberscy odwołali się od decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, które uchyliło decyzję i wykonane zostało rozgraniczenie. Jeśli 

znów się odwołają, to sprawa będzie zawieszona. Sprawa usunięcia usterek przez 

Zakład Energetyczny – sporządzona zostanie inwentaryzacja i wystąpimy do 

Zakładu o usunięcie usterek, bo są nie tylko na ul. Wojska Polskiego. Co do 

inwestycji drogowych, są to inwestycje kosztowne i występowaliśmy z 

wnioskami o dofinansowanie : na drogę do Patoku i drogę Kałuszyn – Mroczki. 

Jeśli otrzymamy dofinansowanie, to będzie je realizować.  

Poinformował, że w dniu wczorajszym był na drodze do Wólki Kałuskiej i droga  

została zabrudzona obornikiem przez rolnika z Chrościc. Zwrócił się do p. 

radnego Leszka Wąsowskiego i do p. sołtys Zofii Gójskiej, aby porozmawiać z 

tym rolnikiem o czyszczenie kół ciągnika przy wyjeździe na asfalt, ponieważ na 

asfalcie jest gruba warstwa obornika.  

 

 Pan Zygmunt Mroczek – stwierdził, że na drodze do Milewa rolnicy orząc 

pole  wyjeżdżają na asfalt i również brudzą nawierzchnię, wszystko błoto z pola 

wyciągane jest na asfalt. 

 

 Pani Zofia Gójska – sołtys wsi Wólka Kałuska – zwróciła się o naprawę 

drogi z Wólki Kałuskiej w stronę Żebrówki na zakręcie. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że w sprawie przykrego zapachu z byłej 

kopalni w Ryczołku wysyłane są pisma, pracownicy Urzędu co najmniej 2-3 razy 

w miesiącu są na tym terenie, jest cała dokumentacja na ten temat. Jeśli sytuacja 

się nie poprawi, to być może będzie trzeba znowu zbierać podpisy od 

mieszkańców wsi Ryczołek i Olszewice i wysłać do Wojewody i WFOŚiGW i 

może do prokuratury. Możliwości Burmistrz są w tym zakresie ograniczone. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – stwierdził, że może należałoby przeprowadzać 

kontrole w nocy, w czasie gdy przyjeżdżają samochody, skontrolować, co się tam 

znajduje. 

 



 Pan Burmistrz – odpowiedział, że były kontrole, samochody były 

skontrolowane z ładunkiem, który został przywieziony na działkę. Odpowiadając 

na  zapytanie dotyczące naprawy jezdni na ul. Kopernika, poinformował, że będą 

wykonywane remonty dróg. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – poruszył sprawę naprawy drogi do Milewa i 

do Trzebuczy, a także sprawę wykonania rowu na początku wsi Mroczki, 

ponieważ podczas intensywnych opadów deszczu woda i piasek spływa z pól w 

stronę wsi, jest to około 200 m. 

 

 Pan Burmistrz – zwrócił się do Dyrektora ZGK o wykonanie rowu. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – poinformował, że w Urzędzie miał przypadek 

niemiłego przyjęcia przez pracownicę, prosił o zmianę zachowania i nie 

zamykania drzwi przed interesantami, a także o zmianę wizerunku pomieszczeń 

Urzędu. Jako dobry przykład podał zachowanie pracownic w Bibliotece 

Publicznej. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że zachowanie pracowników można zmienić 

od zaraz, co do potrzeb remontowych Urzędu, to na pewno budynek wymaga 

remontu, jest również potrzeba zakupu nowego samochodu służbowego. Jest 

sporządzona koncepcja przebudowy i zagospodarowania pomieszczeń. Po 

przeprowadzeniu remontu budynku do starej aptece przeniesiony zostanie 

Posterunek Policji i pomieszczenia te będą do zagospodarowania. Jest również do 

wykonania parking za budynkiem Urzędu. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – zwróciła się o wykonanie klimatyzacji na sali 

konferencyjnej. 

 

 Pan Burmistrz – zaprosił zebranych na spotkanie wielkanocne w dniu              

6 kwietnia 2017 roku o godz. 10.oo do Biblioteki Publicznej. Stwierdził również, 

że na Dzień Samorządowca 27 maja planowana jest sesja wyjazdowa Rady na 

temat z zakresu ochrony środowiska. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk – radny ze wsi Garczyn Duży – stwierdził, że 

stan budynku hydroforni w Garczynie wymaga jak najszybszego remontu. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że wykonany już został projekt na 

budowę budynku hydroforni, mamy już pozwolenie na budowę, w roku bieżącym 

rozpocznie się remont. Jest możliwość pozyskania środków finansowych  w 



formie umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW. W sprawie tej będą prowadzone 

również rozmowy z Panią Wójt z Jakubowa, która będzie zobowiązana 

partycypować w kosztach remontu. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – stwierdził, że pozyskaliśmy środki finansowe w 

wysokości 100 tys. zł na budowę chodnika na ul. Mostowej, czy nie można by 

było pozyskać środków na budowę chodników na terenach wiejskich, czy 

występowaliśmy o takie środki. 

 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że środki na budowę chodnika na ul. 

Mostowej otrzymaliśmy  ze Starostwa w związku z wykonaniem sieci 

wodociągowej, poza tym Starostwo nie dopłaca do żadnych chodników. Jeśli 

wykonywana jest modernizacja drogi, to wtedy chodniki wykonywane są 

całościowo. 

 

Ad. pkt 8. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXVIII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

 
Protokółowała : 

J. Gójska 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


