
Protokół Nr XIV/08 
z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie odbytych w dniu 27 czerwca 2008 

roku  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 
 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie  14,oo. 
Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych tj. 100%. 
W obradach uczestniczyli takŜe :p Krzysztof Michalik - wicestarosta miński, p. 
Marian Soszyński - burmistrz, p. Zofia Wołkiewicz - z-ca  burmistrza, p. 
Henryka Sęktas - sekretarz, p. Maria Bugno - z-ca skarbnika   
Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - dyrektor  Przedszkola 
Publicznego w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi wsi Budy Przyt., Chrościce, Falbogi, 
Garczyn Mały, Gołębiówka, Leonów, Mroczki, Nowe Groszki, Piotrowina, 
Przytoka,  Wąsy, Wity, Wólka Kałuska i śebrówka. 
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kałuszynie. 
 
Ad.pkt 1. 
 Pan Przewodniczący - powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad i na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad.pkt 2. 
 Następnie Pan Przewodniczący zaproponował  w punkcie 6 podpunkt 1 
zmienić treść i wprowadzić " oddania mienia  Gminy Kałuszyn sołectwu Patok". 
 
Zaproponowana poprawka przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności 
radnych.  
 
 Pan Przewodniczący - przedstawił proponowany porządek obrad z 
uwzględnieniem przyjętej zmiany oraz  zrealizowanego juŜ punktu : 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Interpelacje. 
4. Informacja o działalności Burmistrza  w okresie międzysesyjnym oraz  
  realizacji uchwał. 
5. Zarządzanie drogami na terenie gminy Kałuszyn i ich stan techniczny. 
6. Podjecie uchwał w sprawach: 

• Oddania mienia Gminy Kałuszyn sołectwu Patok 
• Zmian w budŜecie gminy na 2008 r. 
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• Zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

• Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
• Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
• Ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 

zawierających powyŜej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ 
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy na terenie Gminy 
Kałuszyn. 

7. Przyjęcie protokółu nr XII/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. i nr XIII z uroczystej 
    sesji Rady Miejskiej w dniu 20 maja 2008 r. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy 100% 
obecności radnych. 
 
Ad.pkt 3. 
 Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad.pkt 4. 
 Pan Marian Soszyński - burmistrz przedstawił informację o działalności 
w okresie miedzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej. - treść 
informacji w załączeniu. 
 
Radni przyjęli informację  nie wnosząc uwag. 
 
Ad.pkt 5. 
 Pan Marian Soszyński - omówił  treść informacji na temat  dróg na 
terenie miasta i gminy Kałuszyn, która przesłana została  wszystkim radnym. 
Zwrócił uwagę  na to, Ŝe analizując przesłany materiał  moŜna stwierdzić, Ŝe  na 
terenie naszej gminy  jest duŜa ilość dróg Ŝwirowych oraz dróg z nie ustalonym 
właścicielem dróg.  
Pan Burmistrz  omówił procedurę   ustalania właściciela dróg.  Stwierdził , Ŝe 
przy   ustalaniu kolejności remontu dróg oraz ustalaniu właściciela brana jest 
pod uwagę  "waga" drogi.   
Następnie nawiązał do wykazu dróg powiatowych  będących ulicami na terenie 
miasta Kałuszyn  i podał, Ŝe w powyŜszym wykazie  jest podana informacja o  
długości dróg,  gdzie się zaczyna i gdzie kończy droga oraz numerze  ciągu 
drogowego.  
Przypomniał, Ŝe w roku ubiegłym prowadzone były rozmowy na temat  stanu 
dróg powiatowych w mieście i  wysokości środków  otrzymywanych ze 
Starostwa  na ich utrzymanie. Mówiono wówczas  o tym, Ŝe niektóre drogi 
będące ulicami powiatowymi nie spełniają warunków dróg powiatowych. 
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Pan Burmistrz podał, Ŝe na posiedzeniach komisji  radni wypowiedzieli się za 
rozwiązaniem porozumienia ze Starostą Mińskim na zarządzanie drogami 
powiatowymi w mieście Kałuszyn i  przejęciem  ulic , które nie spełniają 
kryteriów dróg powiatowych na stan gminy pod warunkiem, Ŝe w  zamian w 
ciągu 2-3 lat Starostwo wyremontuje pozostałe ulice powiatowe w mieście . 
Na posiedzeniach komisji dyskusja dotyczyła  tylko  , które drogi powinny 
przejść na stan gminy, a które pozostać  jako ciągi dróg powiatowych. 
Pan Burmistrz podał , Ŝe przekazał radnym ustalenia , które przyjęte zostały na 
spotkaniu ze Starostą Mińskim i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Radni 
nie zgłaszali uwag co do pozostawienia jako drogi powiatowej ul. 1 Maja , 
Mostowej, Zawoda,  Wojska Pol. Była natomiast dyskusja , czy ciąg drogi 
powiatowej od Milewa  ma przebiegać ul. 1 Maja , Trzcianką  i ul. Mostową, 
czy  ul. 1 Maja ma łączyć się z ul. Martyrologii , Chopina , Mickiewicza do ul. 
Mostowej ,tak jak jest obecnie.  Uzgodniona  została propozycja  ul. 
Martyrologii , Chopina i Pl. Kilińskiego / na odcinku  od strony wschodniej 
parku/ . Ulica Mickiewicza i Pl. Kilińskiego / szeroka ulica od kościoła/  
pozostałyby jako ulice gminne.  Ulice te wykorzystywane są podczas  róŜnych 
uroczystości  / doŜynki, festyny/  gminnych i przejęcie ich jako drogi gminne nie 
wymagałoby  zgody  właściciela na organizowanie  w/w imprez. PowyŜsza 
propozycja przyjęta została  takŜe przez Starostwo. Wspólnie z  p. Solonkiem - 
dyrektorem  Zarządu Dróg Powiatowych  dokonano przeglądu ulic 
proponowanych do pozostawienia jako powiatowe, celem ustalenia,  które 
odcinki  powinny być objęte remontem w  najbliŜszych latach. W wyniku 
przeglądu ustalono, Ŝe remontu wymagają  ulice:   Martyrologii,  1 Maja, 
Wojska Pol.,  Mostowa i  Zawoda łącznie z przebudową mostu. 
Pan Burmistrz podał, Ŝe obecnie  na terenie miasta posiadamy  19 dróg 
powiatowych. Do przejęcia jako drogi gminne proponuje się  13,5 /część Pl. 
Kili ńskiego/ o łącznej długości   4,2 km , a do pozostawienia jako drogi 
powiatowe 5,5 tj. 10,7 km. w tym ok. 6 km wymaga pilnego remontu, poniewaŜ 
są w bardzo złym stanie technicznym. 
Zwracając się do Pana Wicestarosty Pan Burmistrz zapewnił, Ŝe  Rada jest w 
stanie przegłosować  powyŜsze propozycje przejęcia dróg i rozwiązanie 
porozumienia ze Starostą na prowadzenie dróg powiatowych w mieście 
Kałuszyn, lecz po  zapewnieniu ze strony Starostwa, Ŝe pozostałe drogi 
powiatowe w mieście zostaną  wyremontowane w ciągu 2-3 lat. 
Pan Burmistrz poinformował takŜe, Ŝe na dzisiejszych obradach nie przedkłada 
Ŝadnego projektu uchwały dotyczącej  dróg.  
 
 Pani Teresa Przybułek - radna z miasta Kałuszyna zapytała jakie jest 
stanowisko Starostwa w sprawie  wyremontowania ulic w mieście Kałuszyn, 
które pozostaną  jako drogi powiatowe. Czy drogi te będą wyremontowane w 
ciągu  najbliŜszych 2-3 lat, czy po  przejęciu przez gminę części ulic, ulice 
powiatowe pozostaną w obecnym stanie przez wiele lat. 
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 Pan Zygmunt Mroczek - sołtys ze wsi Mroczki  zgłosił, Ŝe przy drodze 
powiatowej z Kałuszyna do Falbogów  17 drzew jest uschniętych. Drzewa te 
zagraŜają bezpieczeństwu na drodze. 
Podał takŜe, Ŝe w roku ubiegłym przy tej drodze usunięte zostały zdrowe 
drzewa, a suche pozostały.  
Podkreślił, Ŝe problem ten zgłaszał juŜ wielokrotnie. 
 
 Pani Ewa Standziak - radna ze wsi Stare Groszki - wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej zwróciła się z prośbą do Pana Starosty o przedłuŜenie odcinka   
remontowanej obecnie drogi do wsi Nowe Groszki Groszki  i wykonanie 
remontu na drodze za wjazd do wsi Stare Groszki, o długości ok. 70 mb. 
 
 Pani Sabina Broniarek - sołtys wsi  Przytoka podała, Ŝe droga 
powiatowa Kałuszyn - Jakubów na odcinku od Przytoki  w kierunku Jakubowa  
wymaga remontu mimo ,Ŝe  w ostatnim czasie była remontowana .  Remont 
polegał na uzupełnieniu ubytków  grysem, który podczas jazdy  rozpryskuje się .  
Zgłosiła takŜe potrzebę  wycięcia zakrzaczeń przy w/w drodze, szczególnie na 
odcinku od Kałuszyna do Przytoki,  poniewaŜ  ograniczają widoczność  i 
stwarzają zagroŜenie bezpieczeństwa na drodze. 
 
 Pan Krzysztof Michalik -   Starosta Miński  podziękował za zaproszenie 
na dzisiejsze obrady. 
Ustosunkowując się do głosów poruszonych w dyskusji podał,  Ŝe sprawę  
suchych drzew przy drodze do Falbogów oraz sprawę wycinki zakrzaczeń przy 
drodze do Przytoki przekaŜe p. Solonkowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych. Zapewnił , Ŝe zwróci się takŜe o wyjaśnienie, dlaczego wycięte 
zostały zdrowe drzewa, a suche pozostały. 
Nawiązując do stanu technicznego dróg powiatowych podał, Ŝe remonty  
wykonywane są w zasadzie przez  cały sezon. Wiele dróg wymaga remontu. 
Remonty wykonywane są  róŜnymi  metodami. Większe ubytki w nawierzchni  
remontuje się masą, mniejsze  grysem i spryskuje masą.  
Stwierdził, Ŝe kaŜdy zarządca dróg ma   takie same problemy jak Starostwo w 
Mińsku tj. niewystarczająca ilość środków finansowych na  utrzymanie dróg.  
Podał, Ŝe od  1999 roku od kiedy powiaty powstały  otrzymywana subwencja na 
utrzymanie dróg jest niewystarczająca.  Wysokość subwencji na utrzymanie 
dróg powiatowych w mieście Kałuszyn ustalana jest poprzez podzielenie kwoty 
subwencji przez  km dróg powiatowych w powiecie i pomnoŜona przez ilość km 
dróg  powiatowych w Kałuszynie. Środki te wystarczają w zasadzie tylko na 
bieŜące utrzymanie dróg, lecz  nie ma moŜliwości zwiększenia wysokości 
przekazywanej dotacji.  
Pan  Starosta podkreślił, Ŝe oczekiwanie, Ŝe wszystkie drogi będą  w dobrym 
stanie technicznym, to oczekiwanie  zbyt daleko idące. Zapewnił, Ŝe zgłoszone 
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wnioski dotyczące  utrzymania dróg przekaŜe Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych . 
Stwierdził jednak, Ŝe nie ma moŜliwości wykonania  remontów w zakresie 
oczekiwanym. 
Podkreślił, Ŝe Starostwo stara się pozyskiwać środki z funduszy unijnych i to 
pozwala na  wykonanie  większego zakresu prac. Za środki własne nie ma 
moŜliwości wykonania  jakichkolwiek inwestycji na drogach , a nawet  
kapitalnych remontów polegających na połoŜeniu nowej nawierzchni. 
Nawiązując do  prośby radnej p. Ewy Standziak Pan Starosta podał, Ŝe w 
Groszkach planowany jest remont nawierzchni na ok. 1,4 km. Koszt ok. 400 tys. 
zł.  Obecnie trwają prace na tej drodze. W związku z tym, Ŝe pojawiły się 
oszczędności będzie moŜliwość  rozszerzenia tych prac o wnioskowany odcinek. 
Następnie Pan  Starosta  wyjaśnił, Ŝe zarządzanie drogami powiatowymi naleŜy 
do Zarządu Powiatu. Powiat  moŜe zarządzać drogami poprzez własną jednostkę 
organizacyjną   lub powierzyć zarządzanie   innej  jednostce do tego powołanej. 
Od roku 1999 wszystkie miasta znajdujące się na terenie powiatu mińskiego  
były zainteresowane przejęciem tych zadań i na zasadach porozumienia zostały 
im przekazane. Dwa lata temu miasto Sulejówek rozwiązało porozumienie na  
zarządzanie drogami powiatowymi. Podał takŜe , Ŝe w mieście Kałuszyn jest 
większa ilość dróg powiatowych niŜ w 18  tysięcznym mieście Sulejówek.  W 
ostatnim czasie w mieście Mińsk Maz.  dokonano uporządkowania podziału  
dróg na  drogi powiatowe i drogi gminne. Drogami powiatowymi pozostały 
tylko te drogi, które faktycznie mają charakter dróg powiatowych. Drogi 
powiatowe powinny być ciągami  komunikacyjnymi łączącymi gminy, czy 
miasta.  Proponowane ulice w mieście Kałuszyn  do pozostawienia jako drogi 
powiatowe  spełniają  warunki ciągów  drogowych.  Z obecnie 19 ulic 
powiatowych  , 6 pozostałoby jako drogi powiatowe, a 13 przeszłoby na stan 
gminy.  Pod względem długości zdecydowana większość pozostałaby drogami 
powiatowymi. Z tych 6 dróg , 5 zostało wymienionych jako drogi wymagające  
remontu. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  wnioskowane potrzeby remontu 
dróg , które proponuje się pozostawić jako drogi powiatowe,  określił na kwotę 
7 ml zł.  Kwota ta nie jest moŜliwa do  zainwestowania w ciągu 2-3 lat na drogi  
powiatowe  w mieście Kałuszyn i nikt nie da takiej gwarancji. W ciągu roku na 
remonty dróg powiatowych w powiecie mińskim wydatkowana jest kwota  ok. 
4-5 ml zł środków własnych. Poinformował, Ŝe na ul. Wojska Pol. , która 
stanowi ciąg komunikacyjny Kałuszyn-Mrozy-Latowicz,  jest wykonana 
dokumentacja  i droga ta będzie remontowana. 
Ponadto Pan Starosta wymienił potrzeby  remontowe dróg powiatowych w 
gminie Sulejówek i Halinów oraz w całym powiecie mińskim. Podał, Ŝe nabór 
wniosków o pozyskanie środków  unijnych  będzie w najbliŜszym czasie, lecz 
środków dla wszystkich nie wystarczy.  
W/w drogi zapisane są w Planie Rozwoju Lokalnego i tym planie przewidziane 
są równieŜ  źródła finansowania remontu dróg. Zarząd Powiatu jest obowiązany 
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do podejmowania działań w celu realizacji  budŜetu. W Planie Rozwoju 
Lokalnego przewidziane są takŜe środki na remonty dróg. Corocznie Zarząd 
Powiatu obowiązany jest wnioskować do Rady Powiatu  o remonty dróg i ulic. 
W tym trybie mogłyby być  zgłaszane do Rady Powiatu wnioskowane  remonty 
ulic w Kałuszynie, które pozostałyby jako powiatowe. 
Nie ma jednak moŜliwości, Ŝeby Zarząd Powiatu dał gwarancję z określeniem 
terminu wykonania remontów. Tylko w stosunku do ul. Wojska Pol. jest 
gwarancja, Ŝe jeśli wykonywana będzie przebudowa ciągu drogowego , to 
łącznie z tą ulicą.  
 
 Pani Teresa Przybułek - podała, Ŝe  dobry  stan  dróg powiatowych na 
terenie naszej gminy , to zasługa  Dyrektora Gospodarki Komunalnej w 
Kałuszynie, który na kaŜde zgłoszenie  wykonuje naprawy ubytków  w 
nawierzchni  za środki  własne. 
Przypomniała takŜe, Ŝe w roku 2005 lub 2004 słyszała to samo, Ŝe ul. Wojska 
Pol.  jest   ciągiem drogowym z Mrozami i będzie  modernizowana.  
Obecnie jest rok 2008 i na ul. Wojska Pol. nie było robione nic. Stwierdziła, Ŝe 
jeśli gmina przejmie część ulic powiatowych na stan gminy i nie będzie 
remontować ulic powiatowych, to za okres 2 lat drogi te będą w takim stanie 
technicznym, Ŝe z Kałuszyna nie będzie moŜna wyjechać ani dojechać.  
 
 Pan Marian Soszyński - wyraził zdziwienie oszacowaną kwotą  w 
wysokości 7 ml zł potrzebną do wykonania remontów ulic, które proponuje się 
do pozostawienia jako drogi powiatowe.  Wnioskujemy o remonty, a nie o 
modernizacje ulic - stwierdził Pan Burmistrz i  zapytał, jaki remont nawierzchni 
ulicy o długości 6 km  kosztuje  7 ml zł.  Poinformował, Ŝe obecnie budowane 
drogi gminne na osiedlu "za szkołą " są tańsze.  Nawiązał do kwoty podanej 
przez Pana Starostę , a dotyczącej kosztów remontowanej obecnie drogi do wsi 
Nowe Groszki i podał, Ŝe 1400 mb - koszt  400 tys. zł, to wykonując rocznie 2 
km  wychodzi kwota 600 tys. zł. Od początku w rozmowach mówiliśmy o 
etapowym wykonywaniu remontów.  Jeśli rocznie Starostwo wykonuje remonty 
dróg na odcinku 25 km , to podzielone przez ilość gmin w powiecie wychodzi 
ok. 2 km na kaŜdą gminę.  W związku z tym nasze oczekiwania nie są  większe 
od średnio rocznie wykonywanych   dotychczas remontów. 
Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Teresy Przbułek wyjaśnił, Ŝe  ul. Wojska 
Pol. jest  drogą powiatowa i zarządzaną dotychczas przez gminę w ramach 
porozumienia, lecz  wysokość otrzymywanej dotacji na utrzymanie dróg 
powiatowych w mieście nie daje moŜliwości wykonania remontu tej ulicy. 
Następnie Pan Burmistrz przedstawił wysokość otrzymywanej dotacji od roku 
2004 oraz wysokość poniesionych nakładów na ulice powiatowe w mieście 
Kałuszyn.  Podał takŜe, Ŝe na posiedzeniach komisji  sygnalizował  problem ul. 
Wojska Pol. W ulicy tej  w pierwszej kolejności naleŜy wykonać kanalizacje 
burzową i wodociąg.  W związku z tym jeśli zajdzie taka potrzeba to  będziemy 
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partycypować w kosztach remontu tej ulicy.  Podał, Ŝe jego zdaniem w 
szacunkowej kwocie potrzebnej na remonty ulic w wys. 7 ml zł ujęta jest 
przebudowa mostu , lecz zadanie to jest zadaniem inwestycyjnym, a nie 
remontowym.   Stwierdził, Ŝe gdyby Zarząd Powiatu podjął uchwałę, Ŝe będzie 
corocznie wnioskował do Rady Powiatu o wykonanie 2 km  remontu  ulic 
powiatowych w mieście Kałuszyn , to byłoby satysfakcjonujące  dla gminy 
Kałuszyn. Zapytał ponadto, czy sprawa  rozwiązania porozumienia z gminą 
Kałuszyn na zarządzanie drogami powiatowymi była omawiana na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu i czy takŜe pod względem finansowym oraz oczekiwań 
radnych i mieszkańców naszej gminy.   
Pan Burmistrz zadeklarował swój udział  jak równieŜ Pana Przewodniczącego 
Rady w posiedzeniu  Zarządu Powiatu. 
Nawiązując do wypowiedzi Pana Sołtysa wsi Mroczki poinformował, Ŝe 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych występował z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na wycinkę  uschłych drzew przy drodze do Falbogów i   decyzja 
taka została wydana. W związku z tym naleŜy  usunąć suche drzewa, poniewaŜ 
stwarzają zagroŜenie. 
W sprawie  obecnie remontowanej drogi do wsi Nowe  Groszki Pan Burmistrz  
poparł wniosek radnej p. Standziak  w sprawie rozszerzenia zakresu prac i 
wykonanie ok. 70 mb remontu drogi do Starych Groszk i prosił o jego 
realizację. Stwierdził, Ŝe wykonanie remontu tego odcinka  znacznie ułatwi 
komunikację.  
Nawiązując do rozwiązania porozumienia ze Starostą na zarządzanie drogami 
powiatowymi w mieście Kałuszyn Pan Burmistrz podał, Ŝe jeśli podejmujemy 
taką decyzję, to na obradach Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu br. naleŜałoby 
podjąć stosowna uchwałę i uruchomić procedurę z tym związaną, Ŝeby z dniem 
1 stycznia 2009 roku  porozumienie zostało rozwiązane. 
 
 Pani Jadwiga Milewska - radna z miasta Kałuszyna  podała, Ŝe 
obowiązkiem radnych jest upominać się w sprawie  swoich wyborców. 
Poinformowała , Ŝe w jej okręgu wyborczym znajduje się ul. 1 Maja , 
Martyrologii, Chopina. Stwierdziła, Ŝe ul. 1 Maja  jest w ciągu drogowym do 
Wierzbna i wymaga remontu.  Prosiła o wzięcie pod uwagę potrzeb 
remontowych  powiatowych ulic w mieście Kałuszyn, poniewaŜ nie moŜna 
tylko obiecywać , a nic nie wykonać. Proponowała wykonywanie  remontów w 
częściach, a w większej ilości ulic, Ŝeby kaŜdy był zadowolony. 
 
 Pani ElŜbieta Stryczyńska - radna z miasta Kałuszyn zapytała Pana 
Starostę, czy  mówiąc o nawierzchni ulic miał na myśli takŜe chodniki, czy 
budowa chodników , to będzie zadanie gminy.  
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  Pan Krzysztof Michalik - ustosunkowując się  do wypowiedzi p. 
Ewy Standziak podał, iŜ sądzi, Ŝe p. Solonek  wykona  wnioskowane  70 mb 
drogi  do Starych Groszk. 
Poinformował takŜe, Ŝe  kwotę 7 ml zł przytoczył na podstawie informacji 
uzyskanej od Pana Solonka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Pan 
Solonek wspólnie z Panem Burmistrzem  na podstawie oględzin w terenie 
ustalili  potrzeby  na drogach, które pozostałyby jako powiatowe. Potrzeby te 
oszacowane zostały na w/w kwotę. Jeśli na tej drodze znajduje się most, który 
wymaga remontu,  to naleŜy równieŜ   uwzględnić te potrzeby.  Nie moŜna 
wykonać tylko nawierzchni, a most pozostawić. 
Pan  Starosta podkreślił, Ŝe nikt nie zmuszał gminy Kałuszyn do  
administrowania drogami powiatowymi w mieście.  Wysokość subwencji 
ustalana była proporcjonalnie do długości dróg.  Dla wszystkich miast , które  
zarządzały drogami powiatowymi, na zasadzie porozumienia, subwencja 
naliczana była w taki sam sposób. śadne miasto nie otrzymywało dodatkowych 
środków.  Tylko w  roku bieŜącym dodatkowe środki otrzyma gmina Kałuszyn  
na dofinansowanie remontu ul. Barlickiego.  Stwierdził, Ŝe z powodu braku 
środków finansowych  nie ma moŜliwości wykonania wszystkich potrzebnych 
remontów dróg powiatowych.  
Podał, Ŝe porozumienie na administrowanie drogami powiatowymi w mieście 
Kałuszyn funkcjonuje na zasadzie dobrowolności. Jeśli nie wypracujemy zgody 
w tym zakresie, to dotychczasowe porozumienie będzie działało na obecnych 
zasadach, lub po wypowiedzeniu porozumienia Powiat przejmie 
administrowanie drogami powiatowymi w mieście Kałuszyn, poniewaŜ jest to 
zadanie własne powiatu. 
Nawiązując do pytania radnej p. Stryczyńskiej Pan Starosta podał, Ŝe  po 
przejęciu części dróg powiatowych na stan gminy, to przy realizacji chodników 
w pozostałych ulicach powiatowych  , jeśli wystąpi brak środków finansowych, 
oczekiwana  będzie   pomoc gminy Kałuszyn. 
Dotychczas wszystkie wnioski kierowane do powiatu w zakresie realizacji 
chodników, czy budowy dróg powiatowych przy 50% udziale środków gmin, 
załatwiane były pozytywnie. 
Pan Starosta stwierdził, Ŝe na dzień dzisiejszy nie moŜe złoŜyć  Ŝadnych 
obietnic.  MoŜliwość realizacji zadań inwestycyjnych  istnieje tylko w 
przypadku pozyskania środków  z zewnątrz.  
 
 Pan Marian Soszyński - wyjaśnił, Ŝe nie podwaŜa wyceny szacowanych 
remontów dróg wykonanej przez Pana Solonka - dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych. Podał, Ŝe według niego czym innym  są środki na inwestycje i 
inne na remonty.  W naszym przypadku mówimy o remontach dróg, które 
pozostałyby jako drogi powiatowe.  Właściwe dane to ok. 6 km dróg do remontu 
przy kosztach remontu 1 km. ok. 350 tys. zł . Według posiadanych danych  
średnio rocznie w gminie w powiecie mińskim remontowanych jest ok. 2 km 
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dróg. W związku z tym oczekiwania  naszej gminy są jakby na dotychczasowym 
poziomie. Pan Solenek sporządzając szacunkowy koszt remontów dróg, które 
pozostałyby jako drogi  powiatowe w mieście Kałuszyn  prawdopodobnie wziął 
pod uwagę   wszystkie ciągi drogowe i być moŜe zadania inwestycyjne. 
Proponował, aby pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych ponownie dokonali 
przeglądu i pomiarów  ulic do remontu.  
Pan Burmistrz zaznaczył, Ŝe gmina Kałuszyn nie oczekuje wiele. Chce tylko 
wykonania  nakładek na ulicach powiatowych w określonym czasie. Dotychczas 
nakłady  na ulice powiatowe w mieście Kałuszyn wynosiły dwukrotnie więcej 
od otrzymywanej  ze Starostwa dotacji . Wynika z tego, Ŝe gmina Kałuszyn nie 
zaniedbywała ulic powiatowych i tego oczekuje od Powiatu. Zapewnił, Ŝe jeśli 
zajdzie potrzeba partycypowania  w kosztach budowy chodników przy ulicach 
powiatowych, to  Rada będzie rozwaŜać taką moŜliwość.  Chcemy  jednak 
zapewnienia, Ŝe  Zarząd Powiatu Mińskiego będzie wnioskował do Rady 
Powiatu o  ujęcie w planie budŜetu na poszczególne lata  wykonanie remontu  
ulic powiatowych w Kałuszynie   na odcinku 2 km rocznie. 
Podał, Ŝe problem dróg powiatowych w mieście Kałuszyn chcemy rozwiązać z 
obustronną  korzyścią. 
Pan Burmistrz podał, Ŝe jeśli są sprzeczności, to proponuje  wykonanie 
ponownego pomiaru dróg oraz szacunku przewidywanych remontów.  
Deklarował takŜe  udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu wraz z Panem 
Przewodniczącym , celem omówienia sprawy  rozwiązania porozumienia  na 
zarządzanie drogami powiatowymi w mieście Kałuszyn oraz  warunków 
przejęcia części ulic powiatowych na stan gminy. 
 
 Pani Zofia Wołkiewicz - Z-ca Burmistrza  podała, Ŝe obecnie 
remontowana droga do wsi Groszki jest drogą powiatową i realizowana jest za 
środki powiatu. Starostwo  , tak jak kaŜda gmina, pozyskuje środki ze źródeł 
pozabudŜetowych. W roku 2006 wykonana została nawierzchnia na drodze  
Kluki _ Abramy -  Wąsy.  Remonty te świadczą o tym, Ŝe Powiat Miński  nie 
zapomina o drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Zapominał  raczej o 
drogach powiatowych w mieście Kałuszyn, bo  otrzymywana subwencja  w 
wysokości 140 tys. zł , to ok. 10 tys. na 1 km ulicy powiatowej w mieście nie 
jest wystarczająca. Pani Wołkiewicz stwierdziła, Ŝe intencją Pana Burmistrza i 
Rady jest to, Ŝe  wykonujemy zmianę podziału klasyfikacji dróg w mieście, ale 
w zamian oczekujemy, przynajmniej uchwały intencyjnej Zarządu Powiatu, Ŝe 
w okresie 2 - 3 lat  ulice w mieście Kałuszyn , które pozostaną drogami 
powiatowymi zostaną wyremontowane. Jeśli natomiast w/w uchwały nie będzie 
, to w mieście Kałuszyn przybędzie dróg gminnych, natomiast powiatowi 
ubędzie dróg o gorszej nawierzchni. Porządkując kategorię dróg na terenie  
gminy Kałuszyn, chcemy zapewnić, Ŝe pozostałe drogi, które pozostaną drogami 
powiatowymi  zostaną jak najszybciej wyremontowane. 
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Pani Z-ca Burmistrza stwierdziła, Ŝe smucą ją wypowiedzi, Ŝe stan dróg 
powiatowych na terenie miasta jest  zły, poniewaŜ oznaczałoby to, Ŝe przez 
okres  9 lat  na drogach tych nie robiono nic i nie zgodziła się z tą opinią.  
Stwierdziła, Ŝe na  drogach powiatowych w mieście wykonano wiele prac 
remontowych przy duŜym udziale  środków własnych gminy, kosztem realizacji 
zadań własnych. Przypomniała, Ŝe  w momencie przejęcia  zarządzania drogami 
powiatowymi w mieście, niektóre drogi były  Ŝwirowe. 
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pani Wokiewicz prosiła Pana Starostę, o 
rozwaŜenie, czy Zarząd Powiatu nie powinien podjąć  uchwały intencyjnej 
zapewniającej, Ŝe przy przedstawianiu projektu budŜetu  Radzie Powiatu 
uwzględnione będą potrzeby remontowe ulic w mieście Kałuszyn, które 
pozostaną jako powiatowe.  
 
 Pan Krzysztof Michalik - stwierdził, Ŝe najlepszym rozwiązaniem będzie 
spotkanie się na posiedzeniu Zarządu Powiatu, tak jak proponował  Pan 
Burmistrz,  celem wyjaśnienia wszelkiego rodzaju  kwestii. 
Nawiązując do  podanej przez Pana Burmistrza ilości - 25 km  - remontowanych  
rocznie dróg powiatowych podał, Ŝe ilość ta nie jest  prawdziwa. 25 km, to 
wszystkie prace remontowe, inwestycyjne oraz nakładki nawierzchniowe. Ilość 
ta, to nie 25 km, a do 20 km rocznie. Nakłady inwestycyjne i remontowe , to jest 
kwota ok. 4 ml rocznie. W rb. ok. 1,5 ml zł  przeznaczono na  wykonanie 
nakładki. Zapewnił, Ŝe  realnie podchodzi do moŜliwości remontowych dróg 
powiatowych.  Oczekiwania w zakresie  remontu dróg powiatowych są ze 
wszystkich gmin powiatu, a  Dyrektor Zarządu Dróg ma obowiązek wybierać  
do remontu  odcinki dróg, które w tym momencie są w najgorszym stanie 
technicznym. 
W sprawie podjęcia uchwały intencyjnej przez Zarząd Powiatu Pan Starosta 
stwierdził, Ŝe brak podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały i, Ŝe nie jest 
celowe jej podejmowanie. 
Przyjął takŜe wniosek Pana Burmistrza w sprawie spotkania na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu. 
Poinformował, Ŝe wniosek w sprawie przekwalifikowania dróg w mieście 
Kałuszyn wraz z załącznikami i uzasadnieniem złoŜony został w Urzędzie 
Marszałkowskim. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - proponował przyjęcia wniosku Pana 
Burmistrza i Pana Starosty w sprawie spotkania na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu, a wcześniej ponowne dokonanie pomiaru dróg i oszacowanie kosztów  
potrzebnych remontów  na drogach  w mieście Kałuszyn, które pozostałyby jako 
drogi powiatowe. 
 
 Pani Sabina Broniarek - zapytała, czy realizowana będzie obwodnica 
Mińska Mazowieckiego. 
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 Pan Krzysztof Miczalik - udzielając odpowiedzi podał, Ŝe według 
informacji jakie posiada , budowa obwodnicy Mińska Maz.  rozpoczęta zostanie 
w roku bieŜącym. 
 
 Pan Marian Soszyński -  podziękował Panu Staroście za udział w 
obradach. Podkreślił, Ŝe temat dróg nie jest tematem łatwym. Zapewnił, Ŝe ze 
strony Rady jak równieŜ jego jest duŜo dobrej woli w zakresie rozwiązania 
problemu dróg powiatowych w mieście Kałuszyn. 
Prosił takŜe, o wyraŜenie dobrej woli ze strony Starostwa w tej sprawie. 
Zobowiązał się, Ŝe wspólnie z Panem Solonkiem dokonają ponownego pomiaru 
i szacunku kosztów remontu dróg, które proponuje się do pozostawienia jako 
drogi powiatowe w mieście Kałuszyn. Ponadto zwrócił się o powiadomienie,  z 
odpowiednim wyprzedzeniem, o terminie posiedzenia Zarządu Powiatu, na 
którym omawiane będą  powyŜsze sprawy i w którym wraz z Panem 
Przewodniczącym  chciałby uczestniczyć . 
Następnie Pan Burmistrz ponownie podziękował Panu Staroście za udział w 
obradach  Rady Miejskiej. 
 
Pan Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Ad.pkt 6. 
 Pan Marian Soszyński - podał, Ŝe tak jak informował na posiedzeniach 
wszystkich komisji, mieszkańcy wsi Patok wystąpili z wnioskiem o  przejęcie 
budynku świetlicy w uŜytkowanie, celem zagospodarowania na  działalność 
oświatowo- kulturalną. Przepisy prawne pozwalają na przekazanie w/w 
budynku. W projekcie uchwały przesłanej radnym podane jest na jaki cel 
zostanie świetlica przeznaczona. W przypadku uŜytkowania niezgodnego z  
celem określonym w uchwale,  Rada moŜe uchylić uchwałę. 
 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XIV/93/08 w 
sprawie  oddania mienia Gminy Kałuszyn sołectwu Patok - treść uchwały w 
załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 
 
 Pani Maria Bugno - z-ca  Skarbnika przedstawiła proponowane zmiany 
w budŜecie gminy na 2008 r., które ujęte zostały w projekcie uchwały przesłanej  
radnym wraz z załącznikami. 
 
 Pan Marian Sozyński -  w uzupełnieniu propozycji zmian w budŜecie  
przedstawionych przez Panią Z-cę Skarbnika wyjaśnił, Ŝe zmiana planowanych  
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środków z funduszy unijnych  na środki własne pochodzące  z poŜyczek i 
kredytów na trzech zadaniach inwestycyjnych wynika z tego, Ŝe nie ma 
pewności  Ŝe środki unijne otrzymamy, a jeśli tak, to nie znamy terminu ich 
otrzymania. Nawet w przypadku otrzymania  środków naleŜy zakończyć 
inwestycje, zapłacić i dopiero wystąpić o zrefundowanie.  Zmiana  środków 
unijnych na środki własne dotyczy budowy kanalizacji Patok - Olszewice, gdzie 
środki własne pochodziłyby z poŜyczki częściowo umarzalnej. W przypadku 
otrzymania środków unijnych, byłaby to poŜyczka  pomostowa, a nie częściowo 
umarzalna.  Planowany kredyt w wysokości 784 tys. zł na realizację "Orlika 
2012" jako uzupełnienie środków otrzymanych  od Wojewody w wysokości ok. 
700  tys. zł na realizację tej inwestycji. 
Obecnie posiadamy juŜ kosztorys inwestorski na "Orlika 2012" , bez zaplecza 
socjalnego. Po przeprowadzeniu przetargu moŜe okazać się, Ŝe  potrzebna jest 
mniejsza kwota od kwoty 784 tys. zł, którą proponujemy zabezpieczyć jako 
środki własne. 
650 tys. zł na rozbudowę szkoły proponuje się zmianę ze środków unijnych na 
środki własne pochodzące z kredytu oraz 52 tys. zł na przebudowę  ulic RóŜanej 
i Dębowej, poniewaŜ otrzymaliśmy mniejsze środki od planowanych. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka  - odczytał uchwałę Nr XIV/ 94/08 w 
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 r. - treść uchwały w załączeniu. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 głos był przeciw i 1 wstrzymał 
się od głosowania. 
Uchwała przyjęta została 13 głosami, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
 Pan Marian Soszyński - przypomniał, Ŝe na rok bieŜący na zadaniu 
budowa kanalizacji Patok - Olszewice oraz rozbudowa  oczyszczalni ścieków, 
mamy do przerobu kwotę 2 ml zł. W budŜecie gminy na rok bieŜący 
uwzględniona była  poŜyczka z WFOŚiGW. Wniosek wstępny o tę poŜyczkę 
został złoŜony.  Do zasadniczego wniosku  potrzebna jest uchwała Rady 
Miejskiej. Proponowana poŜyczka  na realizację w/w inwestycji w wysokości 
1.700.000 jest częściowo umarzalna. 
PoŜyczki takie były juŜ zaciągane przy realizacji wodociągów  i kanalizacji. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - oczytał uchwałę Nr XIV/95/08 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  - treść uchwały w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 
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 Pan Marian Soszyński -  przypomniał, Ŝe projekty uchwał w sprawie  
zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków omawiane były na posiedzeniach wszystkich komisji i uzyskały 
pozytywna opinię. 
Poinformował, Ŝe cena m3 wody nie była zmieniana od 7 lat. Od tego czasu 
znacznie wzrosły koszty uzyskania m3 wody, głównie z powodu podwyŜki cen 
energii elektrycznej. 
Proponowana podwyŜka ceny m3 wody i ścieków jest na poziomie 
zbilansowania kosztów oraz przewidywanymi pracami zabezpieczającymi 
ciągłość dostawy wody, bez zysku. 
 
 Pani Sabina Broniarek - zapytała, ile wynoszą  proponowane podwyŜki 
ceny m3 wody i ścieków. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - podał, Ŝe dotychczasowa cena m3 wody 
dla gospodarstw domowych wynosi  1,83 zł brutto, obecnie proponuje się 2,09 
zł. 
 
 Pan Dariusz Winnik -  dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Kałuszynie podał, Ŝe cena m3 ścieków nie była zmieniana od 2004 roku. 
Następnie przedstawił obecnie obowiązujące ceny m3 wody i ścieków oraz 
proponowane ceny tj.: 
• m3 wody dla gospodarstw domowych  jest 1,83 zł brutto, proponuje się 2,09 

zł 
• OSP i odbiorcy celu publicznego stawki takie jak dla  gospodarstw 

domowych 
• M3 wody dla pozostałych odbiorców jest 3,04 zł brutto, proponuje się 3,66 zł 
• Opłata stała miesięczna  jest  1 zł, proponuje się 1,21 zł brutto. 
M3 ścieków  odprowadzanych do kanalizacji  miejskiej: 
• Dla gospodarstw domowych jest 3,21 zł brutto, proponuje się 3,57 zł 
• Pozostali odbiorcy jest 3,21 zł brutto, proponuje się 4,40 
• Ścieki dowoŜone jest 5,35 zł brutto, proponuje się 6,31 zł / wzrost ceny na 1 

beczce asenizacyjnej 5,10 zł/ 
• Pozostali odbiorcy jest 8,42, proponuje się 9,63 zł brutto. 
Pan Dyrektor podał, Ŝe proponowane podwyŜki wynikają głównie ze wzrostu 
cen energii elektrycznej oraz oleju napędowego. 
Ponadto przedstawił zakres  planowanych prac do wykonania , celem 
zapewnienia  ciągłości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XIV/96/08 w 
sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - treść 
uchwały w załączeniu. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, 3 były przeciw i 1 wstrzymała się od 
głosowania. 
Uchwała przyjęta została 11 głosami, przy 3 głosach przeciw i 1 wstrzymującym 
się. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XIV/97/08 w 
sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków - treść 
uchwały w załączeniu. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, 3 było przeciw i 1 wstrzymała się od 
głosowania. 
Uchwała przyjęta została  11 głosami, przy 3 przeciw i 1 wstrzymującym się.  
 
 Pan Marian Soszyński -  przedstawiając uzasadnienie do projektu 
uchwały dotyczącej zwiększenia ilości punktów detalicznej sprzedaŜy napojów 
alkoholowych podał, Ŝe p. Andrzej Piróg wystąpił z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Obecnie p. A. Piróg prowadzi 
sklep przy ul. Pocztowej, lecz z powodu nie rentowności , przenosi sklep na ul. 
Warszawską róg ul. Wojska Pol. W tym  miejscu w latach minionych p. Piróg 
posiadał zezwolenie na sprzedaŜ  napojów alkoholowych. Po likwidacji w/w 
sklepu,  uwolniony limit   przydzielony został  do sklepu we wsi Kluki. 
Pan Burmistrz  stwierdził, Ŝe zwiększenie limitu o 1 punkt detalicznej sprzedaŜy 
napojów alkoholowych nie wpłynie na zwiększenie ilości osób naduŜywających 
alkoholu oraz na ilość spoŜywanego alkoholu. Dlatego występuje z projektem 
uchwały w powyŜszej sprawie. 
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - odczytał uchwałę Nr XIV/98/08 w 
sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do 
spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, na terenie Gminy Kałuszyn - treść uchwały 
w załączeniu. 
 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, przy 100% obecności radnych. 
 
Ad.pkt 7. 
 Protokoły Nr XII/08 z dnia 29 kwietnia 2008 i Nr XIII z uroczystej sesji   
Rady Miejskiej w dniu 20 maja 2008 r.  wyłoŜone zostały do wzglądu. 
 
Radni nie wnieśli uwag do protokółów i przy 100% obecności  jednogłośnie 
przyjęli protokoły. 
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Ad.pkt 8. 
 Pan Marian Soszyński - podziękował Pani Sołtys i za jej pośrednictwem 
wszystkim mieszkańcom wsi Piotrowina za zaangaŜowanie , dobrą organizację i 
duŜy wkład pracy przy wykonywaniu utwardzenia cementem drogi w tej wsi. 
Podał, Ŝe  droga o długości 1200 mb. wykonana została w ciągu 2 dni. 
Pan Burmistrz skierował  równieŜ podziękowania do Pani Sołtys wsi 
Gołębiówka i do mieszkańców tej wsi  takŜe  za zaangaŜowanie i pomoc przy  
wykonywaniu utwardzenia drogi w tej wsi. 
Podziękował  Pani Sołtys wsi Chrościce i mieszkańcom , iŜ mimo  
wcześniejszych nieporozumień, podczas wykonywania utwardzenia drogi 
mieszkańcy  wykazali duŜe zaangaŜowanie i pomoc. 
 
 Pani Kiełbasa Stanisława - Sołtys wsi Gołębiówka podała, Ŝe 
podziękowania  za dobrą organizację  oraz  nadzór nad wykonywaniem 
utwardzenia drogi w Gołębiówce naleŜą się p. Pawłowi Lewińskiemu. 
 
 Pan Mroczek Zygmunt - sołtys wsi Mroczki  podał, Ŝe  wieś Mroczki 
leŜy w niecce, do której podczas opadów   spływa woda. 4 lata temu  droga  
okopana była rowami. Obecnie rowy te zasypane są przez  spływający piasek i 
podczas opadów   woda pozostawia na jezdni naniesiony piasek i inne 
nieczystości. Stwarza to duŜe zagroŜenie bezpieczeństwa na drodze. 
 
 Pani  Budzyńska Natalia -  sołtys wsi Budy Przytockie   zgłosiła, Ŝe 
mieszkańcy jest wsi wnioskują przywrócenie kursu autobusowego Mińsk Maz. 
Kałuszyn przez Budy Przyt. o godz. 15,20, poniewaŜ osoby dojeŜdŜające do 
pracy nie mają  moŜliwości dojazdu i powrotu z pracy. 
 
 Pan Marian Soszyński -  przypomniał, Ŝe wprowadzenie  dowoŜenia 
dzieci  do szkoły w Kałuszynie autobusami PKS spowodowało zwiększenie 
ilości kursów autobusowych do poszczególnych miejscowości.  Z rozwiązania 
tego  zadowoleni byli takŜe mieszkańcy i dlatego na zebraniach wiejskich 
zgłaszane były wnioski, aby kursy autobusowe  pozostały  w okresie wakacji 
szkolnych chociaŜ we wtorki i piątki. W związku z tym po uzgodnieniach z 
Dyrektorem PKS  autobusy kursowały tak jak w dni nauki szkolnej. Okazało się 
jednak, Ŝe nie ma chętnych podróŜnych do korzystania z autobusów i z  powodu 
nieopłacalności  PKS zwiesił te kursy.  
W  powyŜszej sprawie  ponownie  prowadzone były rozmowy z Dyrektorem 
PKS , który zapewnił, Ŝe od przyszłego tygodnia autobusy będą kursować tak 
jak w dni nauki szkolnej , lecz tylko we wtorki i piątki.  Pan Burmistrz 
podkreślił,  Ŝe jeśli nie będzie   podróŜnych, to PKS zawiesi te kursy. 
W  sprawie  kursu autobusowego do Bud Przytockiech o godz. 15,20 Pan 
Dyrektor PKS obiecał, Ŝe rozpatrzy  moŜliwość jego wznowienia. 
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Nawiązując do wypowiedzi Pana Sołtysa wsi Mroczki  Pan Burmistrz podał, Ŝe 
droga w tej wsi jest drogą powiatową. 
Poinformował takŜe, Ŝe  zapewnił Pana Starostę , Ŝe  osobiście skontaktuje się z 
Panem Solonkiem  i ustali termin ponownego pomiaru dróg w mieście 
Kałuszyn, które proponuje się do pozostawienia jako drogi powiatowe i 
oszacowania kosztów ich remontu. Wówczas zwróci takŜe uwagę na drogę we 
wsi Mroczki. 
Stwierdził równieŜ, Ŝe  aby rozwiązać ten problem, to naleŜałoby między 
innymi wykonać utwardzenie na gminnej drodze  w tej wsi o nawierzchni 
Ŝwirowej, z której spływa woda do wsi Mroczki. Jednak w roku bieŜącym nie 
ma moŜliwości finansowych wykonania  tych prac. 
 
 
Ad.pkt 9. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka -  Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kałuszynie o godz. 17,00 zamknął XIV obrady Rady Miejskiej. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 

 
 
 
  
 
 
 


