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Protokół Nr XLII/2018 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 28 września  2018 w 

sali Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności – 14 radnych na ogólny stan 15 osób. 

Nieobecna usprawiedliwiona  rana p. Barbara Dmowska. 

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

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

– Skarbnik. 

W obradach także udział wzięli p. Marek Pachnik – radny Rady Powiatu  

Mińskiego – członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Kałuszynie, p. Maria Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie, p.Anna 

Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. Renata 

Roguska – Dyrektor Przedszkola  Publicznego w Kałuszynie, p. Grażyna 

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

Sadoch – Głowna Księgowa zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. 

Agnieszka Gałązka – Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie i p. Bożena Raciborska – 

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

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

Mroczki, Nowe Groszki, Patok, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, 

Szymony, Wąsy Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda oraz mieszkańcy miasta 

Kałuszyn. 

Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych,  dokonał otwarcia obrad 

i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad.pkt 2. 

 Następnie Pan Przewodniczący -  zapytał, czy radni maja inne propozycje 

do przesłanego porządku obrad. 

Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad: 

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. 
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5. Przyjęcie informacji z realizacji  zadań oświatowych na terenie Gminy  

    Kałuszyn w roku szkolnym 2017/2018. 

6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku. 

7. Podjęcie uchwal w sprawach: 

 uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 

 uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 zmian w Statucie Gminy Kałuszyn 

 dopłat do taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 dopłat do taryf dla zbiorowego  odprowadzania ścieków 

 szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród 

pieniężnych z budżetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki  

sportowe 

 przyjęcia gminnego programu wspierania rodzin na lata 2018-2021 

 wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 

w miejscowości Milew. 

8. Przyjęcie protokołu nr XLI/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poinformował , że w miesiącu  sierpniu br. 

zmarł p. Eugeniusz Niezborała Burmistrz Kałuszyna w latach 1990-1994 i zwrócił 

się o uczczenie zmarłego  chwilą ciszy. 

 

Obecni na obradach uczcili chwilą ciszy zmarłego  P. Eugeniusz Niezborałę 

Burmistrza Kałuszyna w latach 1990-1994. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

 Na obrady przybył radny p. Waldemar Mroczek i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 14 radnych. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informacje z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 
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 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi zgłosiła, że na drogę od wsi Olszewice do oczyszczalni ścieków   

nawieziony został  zdjęty z boiska „Orlik” granulat, co spowodowało, że droga ta 

stała się nieprzejezdna.   

 

 Pan Burmistrz – podał, że wyjaśni tę sprawę. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że informacja na temat  realizacji zadań 

oświatowych na terenie Gminy Kałuszyn w roku szkolnym 2017/2018  przesłana 

została radnym wraz z zawiadomieniem o terminie dzisiejszej sesji Rady 

Miejskiej. Informacja ta  omawiana była także na posiedzeniach Komisji Rady.   

Następnie przedstawiła główne wskaźniki zawarte w w/w informacji. Podała, że  

na terenie naszej gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa i gimnazjum. W 

minionym roku szkolnym do gimnazjum  uczęszczała młodzież tylko do klas 

drugich i trzecich w związku z wygaszaniem gimnazjum,  zgodnie z reformą 

oświatową. W ramach placówek oświatowych funkcjonowało przedszkole 

publiczne. W minionym roku szkolnym ogółem do szkół w naszej gminie  

uczęszczało 610 uczniów. Do przedszkola uczęszczało 149 dzieci. W okresie 

sprawozdawczym  we wszystkich  placówkach zatrudnionych było 83 

nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do zajmowanego 

stanowiska i odpowiedni stopień awansu zawodowego.  Do szkoły podstawowej 

uczęszczało 486 uczniów. Liczebność oddziałów to  20 uczniów. Do gimnazjum 

uczęszczało 124 uczniów. Liczebność oddziałów to 21 uczniów. Przedszkole 

czynne od godz. 7,oo do godz. 16,30. Funkcjonowało i funkcjonuje 6 oddziałów. 

Zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych prowadzone są w ten sposób, 

żeby zapewnić realizację podstawy programowej jak również rozwój 

indywidualny dzieci. W przedszkolu podstawa programowa w wymiarze pięciu 

godzin realizowana jest nieodpłatnie. Za każdą następna godzinę pobierana jest 

opłata w wysokości 1 zł. Natomiast zajęcia sprzyjające rozwojowi   dzieci są 

nieodpłatne. Wszystkie placówki posiadają wiele osiągnięć, które przedstawione 

zostały w przesłanych materiałach na dzisiejszą sesję.  

Ponadto Pani Z-ca Burmistrza podkreśliła, iż we wszystkich  uroczystościach 

organizowanych w naszej gminie zawsze udział biorą dzieci i młodzież szkolna.  

Około 47% uczniów naszych szkół dowożona jest do szkoły w Kałuszynie. 

Podczas dowożenia zapewniona jest opieka. Dowożenie zapewnione jest także  

do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie. W szkole  zapewnione jest 

dożywianie. Działa stołówka szkolna. Wyniki sprawdzianu w gimnazjum w  

minionym roku szkolnym były wyższe od średniej w powiecie mińskim. W szkole 
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podstawowej w ubiegłym roku  szkolnym nie było już sprawdzianu na koniec 

roku. 

 

 Pan Marek Pachnik – dyrektor szkoły podstawowej w Kałuszynie  

podziękował Panu Burmistrzowi, Z-cy Burmistrza oraz wszystkim radnym za 

całoroczna  bardzo dobrą współpracę. Stwierdzi\ł iż dobra współpraca samorządu 

ze szkoła przedkłada się na  osiągnięcia szkoły w różnych dziedzinach. 

Poinformował, że  dziewczęta z klasy VI zajęty trzecie miejsce w piłce nożnej w 

województwie mazowieckim. Proponował odwiedzanie  strony internetowej 

szkoły, na której podawane są na bieżąco wszystkie informacje związane z 

funkcjonowaniem szkoły. Podał, iż w związku z reforma oświatową szkoła 

podstawowa stała się 8-klasową szkoła podstawową. Łącznie z oddziałami 

przedszkolnymi w szkole  funkcjonuje 27 oddziałów. Zatrudnionych jest 54 

nauczycieli i 16 pracowników obsługi oraz kilka osób zatrudnionych na umowę 

zlecenie. Łącznie w szkole podstawowej w Kałuszynie zatrudnionych jest  73 

osoby. Do szkoły uczęszcza  563 uczniów. 300  dzieci dowożonych jest do szkoły 

w Kałuszynie i  tyle samo odwożonych do domu. Stwierdził, że dowóz dzieci do 

szkoły działa sprawnie. 

 

Nikt więcej nie zabierał głosu. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiona informacja przyjęta została jednogłośnie w 

obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Skarbnik – podała, że tak jak co roku informacja z przebiegu 

realizacji budżetu gminy za okres I półrocza łącznie z informacją o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją z wykonania planów 

finansowych jednostek kultury tj. Domu Kultury i Biblioteki i SP ZOZ w 

Kałuszynie  w terminie do 30 sierpnia  br. przesłana została do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Powyższa informacja omawiana była na posiedzeniach komisji 

Rady. 

Następnie p. Skarbnik przypomniała, że dochody i wydatki  zostały zrealizowane 

proporcjonalnie do upływu czasu. Znacznie niższe  wykonanie dochodów  i 

wydatków inwestycyjnych w I półroczu br. wynikało z tego, że  w I półroczu 

zadania inwestycyjne  w zasadzie dopiero się rozpoczynają.  

Podała, że wszystkie dane  zawarte są w uchwale Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Burmistrza Kałuszyna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I 

półrocze 2018 r. 
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Następnie Pani Skarbnik odczytała treść w/w uchwały. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z m. Kałuszyn zwróciła uwagę na zapis w 

tabeli nr 4 poz. 20 „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Pol.” koszty „0”. 

Natomiast w  poz. 35 koszty  na ten cel wynoszą 2.600.000,00 zł . i zapytała, z 

czego to wynika. 

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, że powyższa sytuacja wynika z tego, że na 

etapie planowania budżetu na 2018 rok  nie było podpisanych umów na środki z 

funduszy unijnych.  Dlatego środki na ten cel określono na „0”. Po podpisaniu 

umów na otrzymanie środków  zmieniono klasyfikację  tych zadań 

inwestycyjnych polegającą na wprowadzeniu tych zadań z określeniem środków 

unijnych i środków własnych. Dotyczy to  budowy PSZOK i przebudowy 

budynku przy ul. Wojska Pol. 

 

Nikt więcej nie zabierał głosu. 

 

W głosowaniu jawnym informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2018 przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Skarbnik – przedstawiła łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 i zmian w 

budżecie gminy na 2018 r.  

Następnie przedstawiła autopoprawki  do projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2018. Przekazała także radnym aktualny projekt uchwały. 

Podała, że po wysłaniu materiałów na dzisiejszą sesję otrzymaliśmy pięć decyzji 

z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego o przyznanych środkach. W 

związku z tym, że kończy się kwartalny okres sprawozdawczy i żeby była 

zgodność ze  składanymi sprawozdaniami  proponuje się wprowadzenie 

autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Proponowane zmiany polegają głównie na zmianach dotyczących zadań 

inwestycyjnych. Proponuje się zdjęcie z planu na 2018 r.  realizację PSZOK, 

przebudowę ulicy Wyzwolenia, budowa ulicy Cmentarnej , przebudowa ulicy 

Ogrodowej, budowa wodociągu od ulicy Martyrologii do ul. Warszawskiej. 

Zadania  inwestycyjne  głownie drogowe zakończone i rozliczone . Po  rozliczeniu 

tych inwestycji i przesunięciu na dalszy okres w/w zadań , wartość zadań 

inwestycyjnych na 2018 rok proponuje się zmniejszyć o kwotę  2.200.640,00 zł.  

i o te kwotę proponuje się zmniejszyć planowane dochody ze sprzedaży mienia 

gminnego. Pozostałe zadania realizowane z wydatków i dochodów bieżących są 
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uzależnione od  faktycznych potrzeb i zapisane zostały w przedstawionym 

projekcie uchwały. 

 

 Pani Elżbieta  Gójska – zapytała, jakie konkretnie  proponowane są 

zmiany w stosunku do przesłanego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018 rok. 

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, że główne proponowane autopoprawki do 

przesłanego projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie to decyzje z Urzędu 

Wojewódzkiego zwiększające dochody na zadania zlecone o kwotę  63.778,00 zł. 

i jednocześnie zmniejszone o kwotę 12.600,oo zł . Dochody zostały zwiększone 

o kwotę 178.000,00 zł. Zwiększenie to wynika z decyzji Wojewody 

Mazowieckiego. W zadaniach inwestycyjnych  autopoprawki dotyczą 

zwiększenia środków na przebudowę świetlicy w Patoku i Garczynie Dużym. 

Urealnione  zostały  w poz.11 punkt 15 § 5  w poz.38 zwiększa się wartość zadania  

o 3.000,00 zł na świetlice Patok i w Garczynie Dużym  o kwotę 5.000,00 zł. 

Dodatkowo proponuje się zwiększenie o 10.000,oo zł kosztów wymiany 

nawierzchni na boisku „Orlik” oraz wprowadzenie kwoty 10.000,oo zł na  

prowizję  za inkaso opłat za nieczystości stałe. Są to obecnie proponowane 

autopoprawki do przesłanego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018 rok – podała Pani Skarbnik. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, z jakiego powodu została zdjęta z planu 

na rok 2018 przebudowa ulicy Ogrodowej  do ul. Jutrzenki. 

 

 Pani Skarbnik – podała, iż nie zna szczegółów w powyższej sprawie. 

Poinformowała tylko, że  przetarg na wykonanie  przebudowy ul. Ogrodowej do 

ul. Jutrzenki nie był ogłaszany z powodu przewidywanych wysokich kosztów 

realizacji tej drogi. Dokumentacja na tę inwestycję jest opracowana.  Planowany 

termin realizacji to rok 2019. Przetarg na wykonanie przebudowy tej ulicy 

ogłoszony zostanie na początku 2019 r. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLII/285/2018 w 

sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLII/286/2018 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym  uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmian w Statucie Gminy podał, że w związku ze zmianą między innymi 

ustawy o samorządzie gminnym na rady gmin nałożony został obowiązek  

dostosowania swoich statutów do zapisów  w/w ustawy. Obecnie wprowadzone 

zmiany w Statucie Gminy obowiązywać będą od nowej kadencji Rady. 

Proponowane zmiany przygotowała  doraźna Komisja Statutowa, powołana przez 

Radę Miejską.  Projekt uchwały , który zawiera proponowane zmiany w Statucie 

Gminy przesłany został radnym wraz z zawiadomieniem o terminie dzisiejszej 

sesji. Następnie Pan Sekretarz wymienił wszystkie proponowane zmiany. 

Podał także, że Statut naszej gminy jest stosunkowo „młodym statutem”. 

Uchwalony został w 2014 roku. Dlatego obecnie proponuje się  tylko 

wprowadzenie  zmian. Zmiany obowiązywać będą od nowej kadencji Rady. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionej propozycji 

wprowadzenia zmian w Statucie Gminy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLII/287/2018  sprawie 

zmiany  Statutu Gminy Kałuszyn – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – przedstawił łącznie  uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i projektu uchwały 

w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Podał, że corocznie Rada Miejska  zatwierdzała  taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W roku bieżącym zmieniła się 

ustawa w tym zakresie i obecnie w/w taryfy  ustalają Wody Polskie. 

Następnie Pan Sekretarz  omówił dotychczasowe zasady ustalania taryf 

zaopatrzenie  w wodę oraz  odprowadzania ścieków  i obecnie obowiązujące 

zasady. Poinformował, że w miesiącu sierpniu  br. otrzymaliśmy decyzję 

Dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Warszawie  w sprawie 

zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków w gminie Kałuszyn. Podał, że zatwierdzone taryfy są wyższe od 
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dotychczas obowiązujących.  Przypomniał, że dotychczas  cena netto m3 wody  

dla gospodarstw domowych wynosiła 2,51 zł, obecnie  zatwierdzone 2,67 zł.  

Ścieki  dotychczas  4,77, obecnie zatwierdzone 4,99 zł. Stwierdził, że tak jak 

dotychczas obecne przepisy dopuszczają możliwość ustalenia przez  Radę 

Miejską na wniosek Burmistrza  dopłaty do zatwierdzonych taryf. Podał, że 

dopłaty takie są stosowane w naszej gminie już od kilku lat. Wszystkie  stałe 

komisje Rady  jednogłośnie wypowiedziały się za dalszym stosowaniem dopłat. 

Większość komisji pozytywnie ustosunkowała się do wniosku Burmistrza, aby 

dopłaty były w takiej wysokości, żeby mieszkańcy płacili za pobór wody i 

odprowadzanie ścieków w dotychczasowej wysokości. Żeby mieszkańcy opłacali 

za pobór wody i odprowadzanie ścieków w dotychczasowej wysokości z budżetu 

gminy należy dopłacić  do m3 wody dla gospodarstw domowych 35 gr., a do 

ścieków 68 gr. Pan Sekretarz poinformował także, że wniosek złożony do Wód 

Polskich zawierał propozycje dotychczasowych cen za wodę i ścieki. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, w sprawie wysokości opłaty za pobór 

wody, czy to będzie 2,53 zł za m3.  

 

 Pan Sekretarz – wyjaśnił, że dotychczas  cena netto m3 wody to kwota 

2,51 zł. Cena brutto 2,53. Wody Polskie zatwierdziły cenę netto w wysokości 

2,67. Obecna propozycja jest taka, żeby dopłata była w takiej wysokości, aby 

mieszkańcy płacili za m3 wody 2,53 zł brutto tj. w takiej wysokości  jak 

dotychczas. Taka sama sytuacja  proponowana jest przy odprowadzaniu ścieków. 

Dotychczas cena m3 odprowadzanych ścieków była w wysokości 4,71 zł i taka 

proponuje się utrzymać odpłatność dla mieszkańców. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, jaka będzie wysokość dopłaty z budżetu 

gminy do wody i ścieków. 

 

 Pan Sekretarz – podał, że  dopłata do wody za okres jednego roku  to 

kwota ok. 53.000,oo zł i do ścieków ok. 45.000,oo zł.  

 

 Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki zapytał, ile dotychczas 

wynosiła dopłata z budżetu gminy do m3 wody. 

 

 Pan Sekretarz – podał, że dotychczas do  m3 z budżetu gminy dopłata była 

w wysokości 18 gr. Obecnie proponuje się  35 gr.  Dotychczas do m3 ścieków 

dopłata była w wysokości  44 gr, obecnie proponuje się  68 gr. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał  uchwałę Nr XLII/288/2018 w 

sprawie dopłaty do  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLII/289/2018 w 

sprawie  dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została 13 głosami, przy 1 głosie 

wstrzymującym się.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że  w związku z tym , że obecnie 

obowiązuje nowa ustawa  dot. sportu , uchwała naszej Rady, która dotyczyła 

zasad  przyznawania wyróżnień  za wysokie osiągnięcia sportowe z  roku 2004 

utraciła moc. W związku z tym obecnie proponuje się  podjęcie uchwały w  

powyższej sprawie na podstawie  nowej ustawy. Proponowane zasady 

przyznawania nagród  zawarte w projekcie uchwały są identyczne jak w 

poprzedniej uchwale.  

Następnie odczytała zapisy proponowanej uchwały.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr LII/290/2018 w sprawie  

szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych  z 

budżetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W glosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia gminnego  programu wspierania rodziny na lata 2018-2021 

podała, że  w/w program opracowywany jest zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej . Program opracowywany jest  okres 3 lat tj.  na lata 

2018-2021. Poprzedni program był na lata 2014-2017. Obecnie przedstawiany 

projekt w/w  programu jest kontynuacją  poprzedniego programu. Odczytała 

zapisy programu. Poinformowała, że koordynatorem programu jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Realizowany będzie przy udziale placówek oświatowo-

wychowawczych, SP ZOZ w Kałuszynie, Gminnego  Żłobka, Zespołu 
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Interdyscyplinarnego , Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, samorządowe instytucje kultury, parafie i inne 

instytucje działające  w obszarze społecznym. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLII/291/2018 w 

sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2021 – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że wpłynął do niego wniosek  sołtysa wsi 

Milew  w sprawie  lokalizacji przystanku autobusowego w tej wsi. Byłby to drugi 

przystanek we wsi Milew. Wniosek uzasadniany był tym, że odległość między 

istniejącym przystankiem, a proponowanym jest dość duża. W związku z tym 

przedstawia projekt uchwały  w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 2251 w m. Milew. Poinformował, iż 

decyzje ostateczną w sprawie lokalizacji proponowanego przystanku podejmie 

zarządca drogi tj. Zarząd |Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. , ponieważ jest to 

droga powiatowa.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLII/292/2018 w 

sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze 

powiatowej nr  2251W w m. Milew – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Ad.pkt 8. 

 Protokół Nr XLI/2018 wyłożony został do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym jednogłośnie w 

obecności 14 radnych przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pa Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki przedstawił następujące  

wnioski do budżetu na rok 2019 : 

1. Opracowanie projektu budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w 

miejscowości Gołębiówka, Groszki Nowe, Groszki Stare, Zimnowoda i Kluki. 

Opracowanie koncepcji, podpisanie stosownego porozumienia z powiatem 
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mińskim  przyczyni się w perspektywie następnej kadencji samorządu do 

realizacji w/w zadań. Szacunkowy koszt – 50.000,00 zł 

 

2.Zabezpieczenie środków na współfinansowanie z powiatem  mińskim nakładki 

bitumicznej na drodze Kałuszyn-Milew. Szacunkowy koszt – 120.000,00 zł 

 

3. Opracowanie projektu budowy budynku wielorodzinnego mieszkalnego  w 

Kałuszynie, który mógłby powstać w ramach programu rządowego mieszkanie +. 

 

4.Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – szacunkowy 

koszt  według danych dokumentacji projektowej wpisanej do budżetu na 2018 r. 

 

5. Budowa ulicy Cmentarnej w Kałuszynie. Budowa powyższej ulicy upłynni 

dojazd do ulicy Warszawskiej  mieszkańcom północnej strony Kałuszyna, a także 

osobom poruszającym się drogą powiatową od strony  Milewa. Szacunkowy koszt 

800.000,00 zł. 

 

6. Doposażenie jednostek OSP na terenie gminy w mundury, hełmy, drobny 

sprzęt ratowniczy. Szacunkowy koszt 80.000,00 zł.  

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do wniosków zgłoszonych przez 

radnego p. Waldemara Mroczka stwierdził, iż zgłoszone wnioski ujęta są w 

budżecie roku bieżącego lub na lata następne, a część zgłoszonych wniosków jest 

w trakcie realizacji lub zostały już zrealizowane. Proponował złożenie 

odczytanych wniosków na piśmie. 

Podał, że w zgłoszonych wnioskach p. Radny nie ujął  rozbudowy oczyszczalni 

ścieków, na którą opracowywana jest już koncepcja. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że  18 września br. WFOŚiGW  ogłosił 

nabór wniosków  w ramach programu czyste powietrze. Ogłoszenie umieszczone 

zostało także na stronie internetowej naszego Urzędu. Podał ponadto, że na temat  

składania w/w wniosków odbędzie się szkolenie na terenie naszej gminy. O 

terminie szkolenia zostaną powiadomieni sołtysi i radni. Wnioski dotyczą 

fotowoltaniki, wymiany pieców i termomodernizacji. Prosił, o zapoznanie się  z  

drukiem wniosku i zasadami, żeby  na szkoleniu zgłaszać ewentualne  pytania. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, czy  pracownik Urzędu mógłby  pomagać 

w wypełnieniu wniosku i proponowała, aby pomoc taka była udzielana. 
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 Pan Burmistrz – podał, że będzie udzielana pomoc w wypełnieniu 

wniosku . Pomocy tej udzielała będzie p. Anna Komuda i nowy pracownik 

zatrudniony na stanowisku ds. ochrony środowiska. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, iż  przyjechali przedstawiciele inwestora  

linii 400KV wraz z wykonawcą. Po obradach  przedstawią harmonogram 

realizacji tej inwestycji na terenie naszej gminy. W związku z tym prosił, o 

pozostanie na Sali po zamknięciu obrad. 

 

 Pan  Leszek Wąsowski – zapytał, czy wiadomym było, że w/w będą  w 

dniu dzisiejszym przedstawiać informacje w sprawie realizacji linii 400kV. Podał, 

że  mieszkańcy chcieliby także uczestniczyć w tym spotkaniu. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiciele inwestora i wykonawcy linii 400kV 

chcieli  spotkać się tylko z radnymi. 

Następnie zwrócił się z prośbą , o zwracanie uwagi  na fakt zrywania plakatów 

wyborczych wszystkich komitetów. Podał, iż plakaty te są chronione  i ich 

niszczenie jest karalne. 

 

 Pani Anna Jackiewicz – sołtys wsi Leonów zgłosiła, że w ostatnim czasie 

nasiliły się kradzieże we wsi Leonów, Przytoka i Ryczołek. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi poinformowała, że  w ostatnim czasie  okradziona została i 

zdewastowana Kapliczka „Na Zjawieniu” we wsi Olszewice. 

 

 Pan Burmistrz – podał, iż zna w/w sprawę. W sprawie tej rozmawiał z 

Policją.  Patrole zostaną nasilone. Prosił, aby mieszkańcy  w przypadku 

pojawienia się obcych osób w ich miejscowościach w zgłaszali ten fakt Policji. 

 

 Pani Stanisława Kiełbasa – w imieniu własnym i mieszkańców wsi 

Gołębiówka podziękowała za  wykonana drogę żwirową i prosiła, aby w 

przyszłości  wykonana była nakładka bitumiczna na tej drodze.  

 

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki  zgłosił potrzebę wycięcia 

zakrzaczeń przy drodze  powiatowej do wsi Mroczki, ponieważ zakrzaczenia  

utrudniają widoczność , co stwarza niebezpieczeństwo na drodze. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że powyższa sprawa wielokrotnie zgłaszana była 

już do ZDP w Mińsku Maz. 
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 Pani Henryka Śledziewska – radna  ze wsi Wąsy zapytała, czy we wsi 

Wąsy w najbliższą sobotę  realizowana będzie droga cementowa. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że  nie jest planowana  przebudowa drogi żwirowej 

we wsi Wąsy w najbliższą sobotę.  

 

 Pani Elżbieta Gójska – zgłosiła, że  przy „Biedronce” w  skrzynce 

znajdującej się w ulicy Polnej wyrwana jest kłódka , a krzynka zamknięta  jest na 

drut.  

 

 Pan Burmistrz – podał, że sprawa ta była już zgłaszana. Obecnie 

zgłoszona zostanie ponownie. 

 

 Pani Barbara Mroczek – sołtys wsi Wąsy  zgłosiła potrzebę 

zainstalowania jednej lampy oświetlenia  ulicznego we wsi Wąsy przed 

istniejącym transformatorem. 

 

 Pani Monika Chrościcka – sołtys wsi Milew zgłosił, że firma odbierająca 

śmieci nie pozostawia worków, a pracownicy tej firmy odbierające śmieci 

twierdzą, że mieszkańcy powinni zabezpieczyć worki we własnym zakresie. 

 

 Pan Burmistrz  - podał, że  zgłoszona uwaga przekazana zostanie do firmy 

odbierającej śmieci. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zgłosił, że na osiedlu „za cmentarzem”  

wałęsają się trzy bezpańskie psy. 

 

 Pan Burmistrz – podał, iż znany jest problem bezpańskich psów na w/w 

osiedlu. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pan Przewodniczący Rady  - zamknął  XLII obrady Rady Miejskiej w 

Kałuszynie. 

Na tym o godz. 13,15 obrady zakończono. 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

/-/Janusz Kazimierz Pełka 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosolowska  


