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Protokół nr XXVII/2017 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 17 lutego 2017 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 9,oo. 

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

osób. 

Nieobecni usprawiedliwieni: radna p. Elżbieta Gójska  i radny p. Waldemar 

Mroczek. 

Ponadto w obradach udział wziął  p. Marian Soszyński – Burmistrz, p. Henryka 

Sęktas – Z-ca Burmistrza i p. Arkadiusz Czyżewski -  Sekretarz. 

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. 

Następnie zwrócił się do Pana Burmistrza , o przedstawienie uzasadnienia  

wniosku w sprawie zwołania dzisiejszych obrad. 

 

Ad.pkt 2. 

 Pan Burmistrz – podał, iż zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady o 

zwołanie pozaplanowej sesji Rady Miejskiej   na podstawie § 23 punkt 8  Statutu 

Gminy Kałuszyn. Zwołanie  dzisiejszej sesji wynika z kontynuacji realizacji 

uchwały  nr XXV/171/2017 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie  zatwierdzenia 

Planu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022. Po podjęciu w/w 

uchwały , Program Rewitalizacji , zgodnie z obowiązującymi wymogami, 

przesłany został do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Urząd 

Marszałkowski po dokonaniu  szczegółowej oceny Programu w dniu 9  lutego br. 

przesłał informację, że firma „EU-CONSULT” z Gdańska, która opracowywała 

Program musi  uzupełnić i uszczegółowić pewne zapisy. 

Program oceniało dwóch niezależnych  ekspertów i obie opinie pokrywały się. 

Pan Burmistrz przypomniał że Program Rewitalizacji przyjmowany był po to, 

żeby była możliwość  złożenia wniosku o pozyskanie środków na przebudowę 

budynku Domu Kultury, przebudowę budynku po Aptece oraz dworca 

autobusowego. 

Następnie Pan Burmistrz odczytał i omówił   treść pisma  ekspertów dotyczącego 

uwag do Programu Rewitalizacji. Stwierdził także , iż obecnie trudno przewidzieć 
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jaki będzie skutek przyjętego Programu. Ponownie podkreślił, iż  chodzi o to, 

żeby była możliwość wystąpienia z wnioskiem o pozyskanie środków. 

Poinformował także, że jeśli  nasz Program nie zostanie  wpisany do Wykazu  

Programów Rewitalizacji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, to zgodnie 

z umową , wykonawca Programu nie otrzyma zapłaty za jego przygotowanie. 

Zapłata nastąpi dopiero po znalezieniu się naszego Programu w w/w Wykazie  i 

wówczas dopiero będzie możliwość ubiegania się o środki. Wszystkie zgłoszone  

przez Urząd Marszałkowski uwagi i wnioski do Programu Rewitalizacji 

uwzględnione zostały w obecnie przedstawianym Programie. Sesja na dzień 

dzisiejszy zwołana została dlatego, że termin składania wniosków o środki 

upływa z dniem 15 marca br. Żeby była możliwość złożenia wniosku, to nasz 

Program musi znaleźć się w wykazie  Programów  Rewitalizacji prowadzonym 

przez Urząd Marszałkowski. W związku z tym, podał Pan Burmistrz,  osobiście 

dostarczy do Urzędu Marszałkowskiego przyjęty w dniu dzisiejszym Program  , 

celem dokonania jego oceny. 

 

Ad.pkt 2.  

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad  z 

uwzględnieniem  zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Programu  

   Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022. 

5. Przyjęcie protokołu nr XXVI/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 13 radnych.  

 

Ad.pkt 3. 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, iż mieszkańcy ulicy Warszawskiej 

zgłaszają , że  występuje przykry zapach dochodzący ze żwirowni . 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyn podała, iż kierowca 

, który przywozi odpady do wyrobiska po żwirowni w okolicy wsi Olszewice  

twierdzi, że  mieszkańcy powinni podjąć jakieś działania , żeby  uniemożliwić 

składowanie odpadów w w/w miejscu, ponieważ odpady te są bardzo szkodliwe.  
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 Pan Burmistrz – poinformował, że ostatnia kontrola WIOŚ składowiska 

w w/w żwirowni , która odbyła się w ubiegłym tygodniu , zastała samochód 

przywożący odpady „na gorącym uczynku”. Kierowcy samochodów, które 

przywiozły odpady uciekli, pozostawiając samochody. Na miejscu była obecna 

także Policja. Spisano notatkę służbową. WIOŚ pobrał próbki składowych 

odpadów.  W pierwszej ocenie  , wygląda na to, że odpady te,  to skratki z 

oczyszczalni i przykry zapach pochodzi z tych nieczystości – podał Pan 

Burmistrz. Poinformował także, że ze swej strony wystosował pismo do WIOŚ z 

zapytaniem jakie są wyniki badań pobranych próbek i jakie podjęto działania. 

WIOŚ  poinformował, że po otrzymaniu wyników badań prawdopodobnie sprawę 

skieruje do Prokuratury.   

Ponadto Pan Burmistrz  podał, że  wystosował pismo do firm wywożących 

odpady do wyrobiska po żwirowni , że jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie na 

rekultywacji żwirowni i nadal pojazdy dowożące odpady zanieczyszczać będą 

drogę A2, to podejmie czynności inwestycyjne w celu zabezpieczenia drogi A2 

przed zanieczyszczeniami. Czynności te wiązać się będą z demontażem płyt na 

drodze dojazdowej do żwirowni. Na w/w pismo wszystkie firmy dowożące 

odpady do żwirowni odpowiedziały, że dołożą wszelkich starań , celem  

zabezpieczenia drogi A2. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyn  stwierdził, iż  

odpady do wyrobiska po żwirowni wywożone są cały czas. Stwierdził, że  

prawdopodobnie  na wyrobisku składowane są także odpady lecznicze ze szpitali. 

Proponował , aby badania odpadów wykonywała firma z innego terenu , nie 

miejscowa. Był także zdania, że wszyscy wspólnie powinny zastanowić się, w 

jaki sposób rozwiązać powyższy problem. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że gospodarka śmieciowa jest problemem 

ogólnokrajowym.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi stwierdziła, że  jest szczególnie zaniepokojona powyższym 

problemem, ponieważ  odpady wywożone są do wyrobiska po żwirowni  w 

pobliżu jej wsi. Podała także, że osoba, która wywozi odpady do wyrobiska po 

żwirowni posiadała ważne zezwolenie  do stycznia 2016 roku. Po tym okresie 

właściciel firmy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego, o wydanie nowego 

pozwolenia na wywóz odpadów.  W tym czasie 28 stycznia 2016 r.  odbyło się 

spotkanie między innymi z przedstawicielami WIOŚ i przedstawicielami Urzędu 

Marszałkowskiego w sprawie  nieprawidłowości wywozu odpadów, lecz mimo 

to, właściciel firmy otrzymał nowe zezwolenie. Stwierdziła, że jest dla niej 
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niezrozumiałe, dlaczego w trakcie postępowania i protestów mieszkańców  w 

sprawie składowania odpadów, wydane zostało nowe pozwolenie. 

Podała, że WIOŚ wiedział o tym,  że Pan Burmistrz występował przeciwko 

składowaniu odpadów . WIOŚ posiadał także dokumenty , świadczące o tym, że 

przywożone odpady skierowane powinny być do składowiska w Ostrołęce, a nie 

w Olszewicach. Posiadał także dokumenty, że fałszowane były  dokumenty 

przewożonych odpadów.  

Pani Marianna Śledziewska poinformowała także, że Starostwo skierowało 

sprawę do Prokuratury. Odbył się proces  i Sąd umorzył sprawę. O fakcie tym 

nikt nie został powiadomiony. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że w sprawie wysypiska  odpadów w 

żwirowni w Olszewicach Urząd posiada  dokumentów całą teczkę. 

Stwierdził, iż radni  mogą zgłosić jako jeden z wniosków,  wniosek w sprawie 

przyspieszenia remontu drogi do wysypiska i oczekiwać  wyniku analiz odpadów 

i działań Prokuratury. Po zdemontowaniu płyt z drogi dojazdowej do wysypiska, 

samochody ciężarowe nie będą miały dojazdu. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – stwierdziła, że  po zdemontowaniu płyt z 

drogi dojazdowej do wysypiska, samochody z odpadami dojadą inną drogą.  

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyn podała, że w 

miejscowości Kotuń mieszkańcy  protestowali przez okres pół roku i wysypisko 

zostało zamknięte. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, iż jego zdaniem powinna być cofnięta decyzja 

w sprawie wydania zezwolenia na składowanie odpadów w wyrobisku żwirowni 

w Olszewicach. Zapewnił także, że  Urząd cały czas monitoruje sprawę 

wysypiska. W sprawie tej wysyłane było wiele pism do różnych instytucji. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk – radny ze wsi Garczyn Duży był zdania, że  

jeśli jest to możliwe, to należałoby zdemontować płyty z drogi dojazdowej do 

wysypiska. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – proponowała podjęcie wniosku w sprawie 

cofnięcia zezwolenia na  składowanie odpadów w wyrobisku we wsi Olszewice. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – był zdania, że z proponowanym wnioskiem 

można wystąpić wówczas, jeśli okaże się , że wyniki badań odpadów nie są 

zgodne z pozwoleniem. 
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Był także zdania, iż nie ma pewności , że po zdemontowaniu płyt z drogi 

dojazdowej do wysypiska, firma nie będzie składowała odpadów  w innych 

dołach znajdujących się w pobliżu. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że jeżeli nie będą podjęte działania przez 

organy uprawnione w tej sprawie, to Gmina  nie wiele może  zrobić. 

Podał, że skieruje  kolejne pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego  

o zainteresowanie się sprawą wywozu odpadów  do wyrobiska po żwirowni w 

Olszewicach i cofnięcie zezwolenia na tą działalność.  

 

 Pani Dmowska Barbara – radna z miasta Kałuszyn zgłosiła, że  w 

okolicy składu węgla znajdującego się w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej, 

teren wokół zasypany jest pyłem węglowym. 

 

 Pani Henryka Śledziewska – radna ze wsi Wąsy zapytała, czy jest coś 

wiadome w sprawie instalacji solarów. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że w sprawie  terenu zasypanego pyłem 

węglowym  nie było zgłoszeń okolicznych mieszkańców. 

W sprawie instalacji solarów podał, iż  w sprawie instalacji na terenach 

wiejskich nie ma jeszcze żadnej informacji. Natomiast w sprawie  instalacji na 

terenie miasta  wniosek jest w trakcie uzgodnień.  

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy radni mają jeszcze  pytania 

bądź uwagi do  Programu Rewitalizacji , który wcześniej  przedstawił Pan 

Burmistrz. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do proponowanego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kałuszyn. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXVII/192/2017 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 5. 

 Protokół nr XXVI/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

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

obecności 13 radnych, przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Burmistrz – podał, że  w związku z tym, że  były głosy w sprawie 

gazyfikacji , wrócił do koncepcji  w tym zakresie z poprzedniego okresu  i 

nawiązał kontakt z firmą , która  przedstawiała koncepcję. Firma  jest 

zainteresowana  gazyfikacją naszej gminy. Możemy podłączeni być do stacji, 

która budowana będzie w gminie Mrozy lub posiadać własną stację.  

Poinformował, że przygotowany zostanie list intencyjny  skierowany do w/w 

firmy informujący, że  jesteśmy zainteresowani gazyfikacją naszej gminy. O 

podjętych ustaleniach będę  informował na bieżąco – podał Pan Burmistrz. Jeśli 

będzie taka potrzeba, to  przedstawiciel firmy zaproszony zostanie na sesję Rady 

Miejskiej, celem wyjaśnienia zasad gazyfikacji. Firma  podała, że oferują cenę 

gazu na okres 10 lat w wysokości 2,20 za m3 brutto. Prace wykonują 

kompleksowo łącznie z instalacją w budynku. Gazociąg budowany byłby za 

środki firmy.  

 

 Pan Leszek Wąsowski – zapytał, czy ze strony mieszkańców jest 

zainteresowanie gazyfikacją. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że występuje zainteresowanie gazyfikacją naszej 

gminy. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – stwierdził, iż ogrzewanie gazowe jest bardzo 

drogie i wyraził wątpliwość , czy będą chętni  do korzystania  z ogrzewania 

gazem. Podał także, że po uruchomieniu gazociągu na dnie morza bałtyckiego, 

przewidywania są takie, że cena gazu wzrośnie dwukrotnie.  

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, iż  w związku z tym, że  zgłaszany był temat 

gazyfikacji , występuje zainteresowanie, dlatego proponuję  wystosowanie listu 

intencyjnego w tej sprawie. Z tego powodu nic nam nie grozi. Wszelkie działania 

związane z gazyfikacją  pokrywane byłyby przez firmę budującą gazociąg.  Pan 

Burmistrz zaznaczył, iż budowa gazociągu uzależniona będzie od ilości chętnych 

do korzystania z gazu. Podkreślił, iż obecnie temat ten jest na etapie 

rozpoznawczym. Jeśli firma stwierdzi, że budowa gazociągu będzie  dla firmy 

nieopłacalna, to  nie będzie realizowała tej inwestycji. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – był zdania, iż należałoby podejmować działania 

w kierunku udzielania dofinansowania do wymiany pieców na piece ekologiczne. 
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 Pan Burmistrz – zapytał, z których środków   należałoby udzielać 

dofinansowania do wymiany pieców. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – stwierdziła, że środki na dofinansowanie do 

wymiany pieców należałoby pozyskać z funduszy unijnych. 

 

 Pan Burmistrz – przypomniał, że już we wcześniejszym okresie 

informował, że gmina może pozyskać środki  z WFOŚiGW  i NFOŚiGW  na 

dofinansowanie wymiany pieców , pod warunkiem, że piece  węglowe 

wymienione zostaną na piece  gazowe lub olejowe. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował ,o powodach przebywania na zwolnieniu 

lekarskim i o swoim stanie zdrowia.  

Nawiązał także, do krążących informacji dotyczących jego osoby, że był tajnym 

współpracownikiem. Zapewnił, że informacje te  nie są prawdziwe. Wyjaśnił, iż 

jeszcze w czasie pracy w Urzędzie Wojewódzkim, wówczas  Wojewodą był 

obecny Minister Krzysztof Tchurzewski był lustrowany. Oświadczenie 

lustracyjne  , że nie był tajnym współpracownikiem i, że nie współpracował 

składał także kandydując na burmistrza Kałuszyna. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – zapytała w sprawie  istniejących słupów  

linii telefonicznej w jej wsi . Podała, że słupy te są pochylone , a  nisko zawieszona 

linia telefoniczna  utrudnia rolnikom  wjazd na łąki. Zapytała, kiedy będą 

podłączenia do światłowodów i czy wówczas zlikwidowana zostanie  

napowietrzna linia telefoniczna.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, iż światłowodami zarządza inna firma  i linią 

telefoniczną inna. Podał, że na  jedną z kolejnych sesji zaproszony zostanie 

przedstawiciel telekomunikacji , celem wyjaśnienia  powyższych spraw. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – zapytał , jak wygląda sytuacja oświetlenia 

ulicznego we wsi Żebrówka i kiedy zostanie włączone to oświetlenie. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż trwają formalności związane z  odbiorem i 

warunkami  podłączenia oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka. 

Przedstawił także,  dotychczasowe uzgodnienia z Rejonem Energetycznym w tej 

sprawie.  

 Pan Leszek Wąsowski – proponował uregulowanie czasu zapalania i 

gaszenia oświetlenia ulicznego, ponieważ obecnie  oświetlenie świeci się kiedy 

jest już widno. 
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 Pan Przewodniczący Rady – był zdania, że czasowe ustawienie 

oświetlenia nie sprawdzi się, ponieważ obecnie dzień się wydłuża i należałoby 

często zmieniać ustawienia.  

 

 Pan Leszek Wąsowski – ponownie proponował rozważenie możliwości 

udzielania dofinansowania do wymiany pieców  na piece ekologiczne.  

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że pomysł radnego p. Leszka Wasowskiego 

bardzo mu się podoba i proponował, aby radny p. Leszek Wąsowski  

przeanalizował budżet gminy na 2017 rok i wskazał skąd przesunąć środki na 

dofinansowanie do wymiany pieców.  Jeśli radni  przyjmą wskazaną propozycję, 

to on będzie ją realizował.  

 

 Pani Władysława Mirosz – była zdania, że dofinansowanie do wymiany 

pieców może być udzielane tylko w przypadku pozyskania środków z funduszy 

unijnych na ten cel.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – był zdania, że  główną przyczyną  

powstawania smogu , to spaliny samochodowe.  

 

 Pan Burmistrz – przyznał, iż samochody zanieczyszczają powietrze, lecz  

wzrosła także ilość budynków mieszkalnych ogrzewanych węglem , często nie 

najlepszej jakości. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – zapytał, czy analizowany był jego wniosek w 

sprawie kosztów  dla budżetu gminy ,podwyżki prowizji dla sołtysów za inkaso 

podatku. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że były dokonane wyliczenia skutków dla budżetu 

podwyżki  prowizji dla budżetu. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – proponował rozważenie możliwości 

utworzenia w Kałuszynie szkoły zawodowej. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że w sprawie utworzenia szkoły zawodowej  

prowadził rozmowy z dyrektorami szkół. Po dokonaniu analizy dyrektorzy 

stwierdzili, iż obecnie nie ma szansy powodzenia utworzenie szkoły zawodowej 

w Kałuszynie, ponieważ  zdecydowana większość uczniów ,po ukończeniu szkoły 

podstawowej w Kałuszynie, kontynuować naukę chce poza Kałuszynem. 
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 Pani Barbara Dmowska- stwierdziła, że  obecnie  w zasadzie nie ma 

zakładów pracy, w których uczniowie szkól zawodowych odbywali by praktyki 

zawodowe. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zapytał, na jakim etapie jest realizacja 

inwestycji LIDLA. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że na dzień dzisiejszy ze strony Urzędu wszystkie 

warunki są spełnione.  LIDL złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę 

. Starostwo wydało decyzje odmowną. LIDL odwołał się od tej decyzji. Procedura 

ta spowoduje, że  realizacja inwestycji przeciągnie się w czasie. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski  - zapytał, czy  obecnie gmina będzie 

realizowała, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,   za środki LIDLA 

chodniki do terenów LIDLA. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że w okresie wiosny, kiedy zginie śnieg i 

rozmarznie ziemia , rozpocznie budowę kanalizacji i wodociągu. Przetargi na 

realizację tych inwestycji już się odbyły. Wyłonieni zostali wykonawcy robót. 

Trwają jeszcze uzgodnienia odnośnie oświetlenia  chodnika i ścieżki rowerowej 

do LIDLA – podał  Pan Burmistrz. 

Przypomniał także , iż zgodnie z przyjętą uchwałą o środkach niewygasających 

powyższe inwestycje zrealizowane powinny być do końca czerwca br. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXVII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 
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