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Protokół nr XXX/2017 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie , odbytych w dniu  6 czerwca 2017 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10,oo. 

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

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

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

– Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego 

w Kałuszynie, p. Marian Pełka – Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, p. 

Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. 

Dariusz Winnik – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. 

Agnieszka Gałązka – Kierownik SP ZOZ –Przychodnia Opieki Zdrowotnej w 

Kałuszynie , p. Bożena Raciborska – Dyrektor Żłobka w Kałuszynie oraz sołtysi 

wsi: Abramy, Chrościce, Falbogi, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Gołębiówka, 

Kluki, Leonów, Mroczki, Patok, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, 

Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka oraz 

p. Stanisława Mroczek, p. Anna Kopczyńska  i p. Grażyna Gójska – mieszkanki 

Kałuszyna. 

Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady 

|Miejskiej. 

 

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  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 uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

 Zmian w  budżecie gminy na 2017 rok. 

5. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2017 z poprzednich obrad Rady. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 
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7. Zamknięcie obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag jak również innych propozycji do przedstawionego 

porządku obrad. 

W głosowaniu jawnym w/w porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w 

obecności 15 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Radni nie zgłosili interpelacji. 

  

 Pan Burmistrz – poinformował, że  dzisiejsza pozaplanowa  sesja Rady 

Miejskiej zwołana została na jego wniosek. Powodem  wystąpienia z  wnioskiem 

była między innymi sprawa zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kałuszyn.  

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym odbył się 

przetarg na  ustalenie dostawcy samochodu strażackiego. Na ogłoszony przetarg 

wpłynęła jedna oferta  zgodna z warunkami specyfikacji  przetargowej na kwotę 

860.385,00 zł. Jest to cena samochodu wraz z wyposażeniem. Żeby była 

możliwość podpisania umowy z dostawcą samochodu, w budżecie gminy 

zabezpieczona musi być powyższa kwota.  W związku z tym, że do 12 czerwca 

br. należy dostarczyć  do WFOŚiGW umowę z dostawcą samochodu , żeby 

otrzymać dofinansowanie do zakupu samochodu w wysokości 300.000,00 zł , 

należy na dzisiejszej sesji zwiększyć środki na zakup samochodu strażackiego.  

Pan Burmistrz przypomniał, że w budżecie gminy na zakup samochodu 

strażackiego zabezpieczona była kwota  w wysokości 500.000,00 zł z budżetu 

gminy i 300.000,00 zł  z WFOŚIGW. Obecnie według ustnie otrzymanej 

informacji  wynika, że z Komendy Wojewódzkiej Straży Państwowej otrzymamy 

kwotę 167.000,00 zł. Mimo, iż nie otrzymaliśmy pisemnego potwierdzenia na 

otrzymanie tej kwoty , na dzisiejszych obradach proponuje się zmniejszenie 

środków własnych za zakup samochodu  do kwoty 400.000,00 zł i zmniejszone o  

100.000,00 zł środki , przeznaczyć na  ulicę Mostową. Zgodnie z przetargiem na 

przełożenie sieci  wodociągowej w tej ulicy wpłynęło trzy oferty. Różnice w 

kwotach ofert są bardzo duże tj. Firma  „Energotel „na kwotę 257.044,06 zł, PE 

„Sanbud” na kwotę 163.883,90 zł i Firma „Instal” na kwotę 348.042,04 zł. 

Wszystkie w/w oferty są na wyższą kwotę od kwoty zabezpieczonej w budżecie 

gminy na ten cel. W budżecie zapisana jest kwota 150.000,00 zł. W  związku z 

tym, najtańsza oferta jest na wyższą kwotę od kwoty  zabezpieczonej w budżecie 

gminy. Żeby była możliwość rozstrzygnięcia przetargu, proponuje się 

zwiększenie środków na ulicę Mostową o kwotę 100.000,00 zł , uzyskaną ze 

zmniejszenia środków na zakup samochodu strażackiego. 
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Ponadto Pan Burmistrz poinformował, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

dokonanie zostanie postępowanie wyjaśniające  oferty o  najniższej cenie. 

Następnie   poinformował, że w ramach rewitalizacji złożone zostały dwa wnioski 

tj. na przebudowę budynku starej Apteki i przebudowę budynku Domu Kultury. 

Na  wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku  Domu Kultury , którą 

należy dołączyć do złożonego wniosku, w budżecie gminy nie posiadamy 

zabezpieczonych środków. Dlatego proponuje się zabezpieczenia środków na ten 

cel. Ponadto proponuje się  także  rozszerzenie budowy wodociągu tj. budowa 

wodociągu w  odgałęzieniu od ulicy Martyrologii, ponieważ w okolicy tej 

powstają nowe zabudowania. Wykonanie wodociągu na tym odcinku będzie 

pełnym uzbrojeniem w wodę  tego terenu.  

Kolejną proponowaną zmianą  w budżecie gminy jest  przeznaczenie środków na 

remont dachu na budynku przedszkola, ponieważ po okresie ostatniej zimy dach 

zaczął przeciekać. Opinia rzeczoznawcy jest taka, że  dach na budynku 

przedszkola należy wyremontować w całości.  Pace remontowe dachu 

rozpoczęłyby się już w miesiącu lipcu. Wartość kosztorysowa  to kwota  25 tys. 

zł i  taką kwotę proponuje się zabezpieczyć w budżecie gminy. 

Pan Burmistrz ponownie podkreślił, iż głównym powodem zwołania dzisiejszej 

sesji Rady Miejskiej było zabezpieczenie środków na zakup samochodu 

strażackiego i dostarczenie  do WFOŚiGW umowy z dostawcą samochodu . 

 

Ad.pkt 4. 

 Pani Skarbnik – podała, że przekazane radnym projekty uchwał w sprawie 

zmiany WPF na lata 2017-2023  i zmian w budżecie gminy na 2017 rok zawierają  

wymienione  przez Pana Burmistrza zmiany. Na realizację  proponowanych zadań  

inwestycyjnych proponuje się środki w części przyznanych z zewnątrz i w części  

ze środków własnych. W związku z tym proponuje się zwiększenie  dochodów  

własnych gminy o kwotę 423.248,00 zł , w tym dochody bieżące o kwotę  

66.510,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 356.738,00 zł.  Dochody bieżące są 

to dochody przyznane  z WFOŚiGW  na realizację projektu „Ogród dydaktyczny 

przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie” w wysokości 57.186,,00 zł , wkład 

własny to kwota 15.000,00 zł.  oraz  na projekt „ konkurs wiedzy o środowisku 

naturalnym”  w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, wkład własny to 

kwota 1036,00 zł.  

Proponuje się wprowadzenie wnioskowanej  dotacji w wysokości  167.000,00 zł  

z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ wniosek o 

pozyskanie takiej kwoty został złożony. Wprowadzenie środków w wysokości 

30.000,00 zł  jako planowanej wpłaty od LIDLA na sfinansowanie  prac 

związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 
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24.000,00 zł wpłaty  mieszkańców  za przyłącza wodociągowej w proponowanym 

odgałęzieniu od ulicy Martyrologii.   

W wydatkach, oprócz zwiększenia wartości  zakupu samochodu  do kwoty 

867.000,oo zł, proponuje się zwiększenie wartości o 100.000,00 zł  przebudowy 

wodociągu w ulicy Mostowej . Po zmianie wartość inwestycji wyniesie 

250.000,00 zł. Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego 

pn.”modernizacja dachu na budynku przedszkola” o wartości 25.000,00 zł. oraz 

zadanie  pn.”budowa sieci wodociągowej  od ul. Martyrologii” o wartości 

80.000,00 zł i wprowadzenie dotacji celowej dla Domu Kultury w Kałuszynie z 

przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji  rozbudowy budynku Domu 

Kultury w wysokości 80.000,00 zł.  

Proponuje się wprowadzenie projektu pn.”Ogród dydaktyczny przy Szkole 

Podstawowej w Kałuszynie oraz konkurs ekologiczny . 

Ponadto proponuje się przeniesienie niewykorzystanych środków z dodatkowego 

funduszu wynagrodzeń  na realizację w/w projektów jako wkład własny i na 

remont dachu na budynku przedszkola.  

Pani Skarbnik podała, że po przyjęciu proponowanych zmian budżet gminy po 

stronie dochodów wyniesie 24.453.433,06 zł, po stronie wydatków  

25.453.433,06 zł. i będzie to budżet deficytowy. Proponowane zmiany w budżecie 

uwzględnione zostały w WPF, celem doprowadzenia do  zgodności w 

poszczególnych obszarach . Kwota długu nie ulega zmianie. Rozchody także 

pozostają bez zmian. Zmianie natomiast ulegają wskaźniki tj. planowana kwota 

spłat do dochodów planowanych  zmniejsza się z 6,80% na 6,45%., przy 

dopuszczalnym 12,04%. 

 

Radni nie zgłosili uwag jak również pytań do proponowanych zmian w WPF na 

lata 2017-2023 oraz zmian w budżecie gminy  na 2017 r.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXX/204/ 2017 w 

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

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXX/205/2017 w 

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

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 15 

radnych.  
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Ad.pkt 5. 

 Protokół nr XXIX/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie w obecności 15 radnych przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi  zapytała, czy  przy drodze  od ul. Wojska Pol. do Szymon będzie 

także chodnik. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyn zapytała, jaki będzie 

termin dostawy samochodu strażackiego. 

 

 Pan Stanisław Wąsowski – sołtys wsi Żebrówka  zapytał, kiedy 

dokończona zostanie  budowa oświetlenia ulicznego w jego wsi. 

 

 Pani Anna Jackiewicz- sołtys wsi Leonów zapytała w sprawie rowu we 

wsi Leonów. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki zapytał, kiedy naprawiane 

będą drogi dojazdowe do pół.  

 

 Pani Stanisława Mroczek – mieszkanka miasta Kałuszyn wnioskowała, 

aby Rada wystosowała sprzeciw przeciwko budowie linii 400KV przez teren 

naszej gminy. Wniosek uzasadniała tym, że  wybrany wariant przebiegu tej linii 

jest  najbardziej niekorzystnym wariantem dla naszej gminy. Planowana linia 

400KV przebiega pośrodku naszej gminy. Jest to jedyny taki przypadek przy 

realizacji tej linii. Planowana linia przecina się także z istniejącą już linią 400KV. 

Następnie poinformowała , że w dniu wczorajszym uczestniczyła w spotkaniu w 

Cegłowie na temat budowy linii 400KV. Na spotkaniu tym Przewodniczący Rady 

Gminy Cegłów odczytał sprzeciw , jaki podjęła Rada Gminy i Wójt Cegłowa w 

sprawie budowy linii 400KV mimo, że linia ta  przebiegała będzie tylko na 

obrzeżach gminy. Burmistrz Mrozów również wystosował sprzeciw  w sprawie 

budowy linii 400KV mimo, że przez teren jego gminy linia 400 KV nie będzie 

przebiegała.  

Pani Stanisława  Mroczek poinformowała także, że na w/w spotkaniu dowiedziała 

się, że  na zachodzie odległość od linii 400KV , która nie zagraża ludziom wynosi 

600 mb. , natomiast w naszym kraju  odległość ta wynosi 35 mb. Stwierdziła 

ponadto, iż są badania, które wskazują, że wpływ linii 400KV jest niekorzystny 

dla zdrowia mieszkańców. 
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Ponownie wnioskowała  do Przewodniczącego Rady o podjęcie  przez Radę 

sprzeciwu w sprawie budowy linii 400KV przez teren naszej gminy, ponieważ 

linia ta stanowić będzie olbrzymie zagrożenie dla zdrowia naszych mieszkańców.  

 

 Pani Anna Gujska – sołtys wsi Ryczołek  zapytała, czy jest coś wiadome 

w sprawie  opon we wsi Ryczołek.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – zgłosiła potrzebę wyrównania drogi 

żwirowej do Kapliczki w Olszewicach. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyn zgłosiła, że od ulicy 

Robotniczej  od byłego zakładu POSTI  w  stronę ulicy Wojska Polskiego  

wyłączone zostało oświetlenie uliczne.  

 

 Pani Sylwia Wocial – sołtys wsi Przytoka zapytała, jakie podejmowane są 

działania w sprawie budowy instalacji do bioremediacji gleb i ziemi. 

 

 Pan Tomasz  Wąsowski – sołtys wsi Szembory zgłosił potrzebę 

wyrównania drogi gminnej Szembory-Majdan. 

 

 Pan Burmistrze – ustosunkowując się do głosów  w dyskusji podał: 

 Dostawa samochodu  dla OSP w Kałuszynie  od podpisania umowy nastąpi w 

ciągu 2 miesięcy 

 Droga do wsi Szymony od ulicy Wojska Pol. planowana była wraz z 

chodnikiem do wsi Patok. Realizacja tej inwestycji miała być przy udziale 

środków  z FOGR. Złożony został wniosek  na kwotę  220.000,00zł . 

Otrzymaliśmy informację, że przyznano nam tylko 90.000,00 zł.  W związku 

z tym  koniecznym będzie  dokonanie weryfikacji tego zadania. W pierwszym 

etapie realizacji trzeba będzie spełnić  warunki zawarte we wniosku tj. droga 

Patok-Szymony. Druga część tej drogi realizowana będzie w miarę 

posiadanych środków. 

 Rów we wsi Leonów –sprawa jest w trakcie załatwiania. Geodeci dokonali już 

pomiarów. Zorganizowane zostanie spotkanie z współwłaścicielami 

nieruchomości i  sąsiadami przyległej nieruchomości , celem  podjęcia 

wspólnej decyzji, ponieważ będzie potrzeba pogłębienia rowu i 

przebudowanie istniejących  przepustów. 

 Drogi dojazdowe do pół oraz  drogi do niektórych gospodarstw  będą 

dożwirowane. Dokonano przeglądu dróg i wytypowano drogi do naprawy. 

Ponadto Pan Burmistrz prosił, o zgłaszanie ewentualnych jeszcze innych 

potrzeb w tym zakresie. 
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 W sprawie oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka trwają uzgodnienia z 

Zakładem Energetycznym 

 W sprawie instalacji we wsi Ryczołek  , obecnie opracowywana jest decyzja 

środowiskowa. Z powodu złożenia odwołania od budowy instalacji procedura 

została wznowiona. 

 instalacja  do biremedjacji gleb i ziemi we wsi Przytoka ,  stanowisko moje- 

podał Pan Burmistrz , jest negatywne. Procedura musiała być wszczęta, 

ponieważ wpłynął wniosek. W związku z tym wysłane zostały zawiadomienia. 

 Droga do Kapliczki we wsi Olszewice  była już równana i jeśli jest taka 

potrzeba będzie ponownie wyrównana 

 Sprawa oświetlenia w ulicy Robotniczej zostanie wyjaśniona 

 Droga we wsi Szembory była równana, obecnie dokonane zostanie  

sprawdzenie stanu tej drogi i podjęta  zostanie decyzja 

 

 Pani Halina Kubiak – sołtys wsi Szymony zapytała, czy z funduszu 

sołeckiego można wykonać drogę  od mostku we wsi Szymony w kierunku wsi  

Patok. Poddała, iż wniosek w tej sprawie został złożony . 

 

 Pan Burmistrz – wniosek Pani Sołtys wsi Szymony przyjął  do 

rozpatrzenia.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyn zapytał, kiedy  

wykonana zostanie droga powiatowa Milew-Trzebucza, kiedy  naprawione 

zostanie  pęknięcie  nawierzchni ulicy Martyrologii i kiedy naprawiony zostanie 

chodnik nad Zalewem Karczunek. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady, o  zajęcie stanowiska w sprawie wniosku p. Stanisławy 

Mroczek. 

Następnie poinformował, iż został upoważniony przez Pana Piotra Stępnia-

dyrektora biura Pana Posła Daniela  Milewskiego  do przekazania informacji, że  

wykonanie drogi powiatowej Milew-Trzebucza  została  przyjęta do realizacji w 

2017 roku. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – zgłosił, że na drodze powiatowej Milew – 

Mroczki w okolicy przepustu  jest wyrwa w nawierzchni jezdni, która  stanowi 

zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.  

 

 Pan Burmistrz – przypomniał, że  informował o tym, że wykonanie drogi  

powiatowej Milew-Mroczki ujęta jest do realizacji w planie powiatu  na 2017 rok. 
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Następnie poinformował, że naprawa   nawierzchni ulicy Martyrologii  wykonana 

będzie przez ZDP w Mińsku Maz. , po zakończeniu większych  inwestycji 

drogowych. Wówczas  wykonane zostaną drobne naprawy na wszystkich ulicach 

.  

Po zakończeniu prac  porządkowych i konserwatorskich nad Zalewem 

Karczunek, wykonana zostanie naprawa chodnika wokół zalewu. 

Sprawa naprawy wyrwy na drodze powiatowej Milew-Mroczki  zgłoszona została 

do Starostwa. W związku z tym, że naprawa nie została wykonana, zgłoszenie 

zostanie ponowione. 

 

 Pani Grażyna Gójska – mieszkanka miasta Kałuszyn nawiązując do 

wypowiedzi radnego p. Waldemara Mroczka podała, że Rada Powiatu Mińskiego 

podjęła uchwałę, że  będzie wykonywała drogę Milew- Trzebucza. 

Poinformowała także, że fundusze na realizację tej drogi pozyskał Pan Poseł 

Daniel Milewski. 

W sprawie instalacji we wsi Ryczołek podała, że  Pan Burmistrz nie uznał za  

stronę w postępowaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej.   

Towarzystwo od tej decyzji odwołało się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. SKO przyznało racje Towarzystwu i uznało Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej za stronę w tym postępowaniu. Następnie 

Towarzystwo zaskarżyło decyzje Burmistrza do SKO, ponieważ nie było decyzji 

środowiskowej do uruchomienia  instalacji w Ryczołku. SKO przyznało rację 

Towarzystwu i uchyliło decyzję Burmistrza. 

 

 Pan Burmistrz -  ustosunkowując się  do wypowiedzi p. Stanisławy 

Mroczek poinformował, że odbyło się spotkanie w Cegłowie z udziałem Wójta 

Gminy Cegłów i Latowicz w którym i on uczestniczył,   na temat budowy linii 

400KV. Na spotkaniu tym Wójt Gminy Latowicz wypowiedział się, że nie będzie 

przeciwny  budowie linii 400KV przez teren jego gminy, ponieważ nie widzi 

zagrożeń i nie  chce pozbawiać  gminy dochodów z tego tytułu. Wójt Gminy 

Cegłów na spotkaniu nie wyraził jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.  

Na w/w spotkaniu Wójt Gminy Cegłów, Wójt Gminy Latowicz i on  jednogłośnie 

orzekli, iż nie było żadnej innej koncepcji przebiegu linii 400KV. Pierwsza i 

ostatnia koncepcja zgodna z Programem Rozwoju Województwa Mazowieckiego  

zakładała przebieg linii 400KV przez w/w gminy powiatu mińskiego tj. Latowicz 

, Cegłów i Kałuszyn. 

Wszystkie zgłoszone uwagi są rozpatrywane i będą podejmowane decyzje. 

W sprawie instalacji  odzysku zużytych opon we wsi Ryczołek Pan Burmistrz 

poinformował, iż mimo , że Sanepid i ochrona środowiska były zdania, że zbędna 

jest decyzja środowiskowa do uruchomienia instalacji, SKO  uznało, że należy 
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opracować taką decyzję. W związku z tym  wydana zostanie decyzja 

środowiskowa.  

  

 Pan Przewodniczący Rady – nawiązując do wniosku zgłoszonego przez 

Panią  Stanisławę Mroczek w sprawie wystosowania sprzeciwu przeciwko 

budowie linii 400KV przez teren naszej gminy podał, iż wniosek  przeanalizuje 

Komisja Bezpieczeństwa i swoje  propozycje  przedstawi Radzie.  

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec  wyczerpania porządku obrad 

zamknął  XXX obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 11,30 obrady zakończono. 

 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/-/ Janusz Kazimierz Pełka 

 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


