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Protokół Nr XLV/2018 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 14 listopada 2018 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.  

 

Obrady rozpoczęto o godz. 9,oo. 

Obecni według załączonej listy  obecności – 12 radnych na ogólny stan rady 15 

osób. 

Nieobecni: radny p. Jacak Stanisław, radny p. Mroczek Waldemar i radny p. 

Leszek Wąsowski. 

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

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

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

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

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

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

Krystyna – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. 

Agnieszka Gałązka – Kierownik Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Falbogi, Garczyn Mały, 

Gołębiówka, Garczyn Duży, Kluki, Leonów, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, 

Patok, Olszewice, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Szymony, Szembory, Wąsy, 

Wity, Wólka Kałuska i Żebrówka. 

Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad 

i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  

 

Ad.pkt 2. 

 Następnie Pan Przewodniczący  poinformował, iż  w ostatnim czasie 

wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku   dzisiejszych obrad o dwa projekty 

uchwał i zwrócił się do Pana Sekretarza o przedstawienie uzasadnienia do w/w 

wniosku. 

 

 Pan Sekretarz – podał, że po wysłaniu zawiadomień o terminie  dzisiejszej  

sesji Rady Miejskiej wpłynęły dwa wnioski, które powinny być uregulowane  

jeszcze przez obecną Radę.  

Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu SP ZOZ Przychodnia Opieki Zdrowotnej 

w Kałuszynie  zakupiła karetkę , która służyła będzie  do prowadzenia 

działalności medycznej.  W związku z tym w statucie SP ZOZ Przychodnia 
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Zdrowia należy wprowadzić zapis tj. w § 10 ustęp 1 po punkcie 17 dodać punkt 

18 w brzmieniu „Zespół transportu medycznego  - świadczenia zdrowotne 

udzielane w specjalistycznym środku transportu”. 

Drugi wniosek dotyczy  wprowadzenia zmian  w uchwale, którą Rada Miejska 

podjęła 28 września br. w sprawie zmian w Statucie Gminy. Nadzór Wojewody 

wniósł uwagi do powyższej uchwały polegające na  dopisaniu wyrazu „w ustęp 2 

w § 1  oraz zmiany zapisu „Rozdział 8 a” zapisanych cyfrą arabską na   cyfrę 

rzymską VIIIa. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie  

wprowadzenia do porządku obrad punktu – podjęcie uchwały w sprawie zmian 

w Statucie SP ZOZ – Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie. 

 

W głosowaniu jawnym propozycja przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie 

wprowadzenia do porządku obrad punktu – podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zmiany  Statutu Gminy Kałuszyn. 

 

W głosowaniu jawnym  propozycja przyjęta została jednogłośnie w obecności 

12 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady  - zwrócił się o przegłosowanie przesłanego 

porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian i 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 2018-2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 Obniżenia średniej ceny  skupu żyta, przyjmowaną  jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Kałuszyn 

 Określenia  wysokości stawek  podatku od nieruchomości  oraz 

wprowadzenia  zwolnień w tym podatku 

 Określenia wysokości   stawek podatku od środków” transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn 
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 Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. 

 Zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w 

Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej 

 Zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn. 

5. Przyjęcie protokołu nr XLIV/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

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

obecności 12 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pani Elżbieta Gójska – radna z m. Kałuszyna zapytała, dlaczego koncert 

, który odbył się w dniu 11 listopada z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości był w Domu Kultury. Wiele osób zrezygnowało z koncertu z 

powodu braku miejsc. Koncert mógł odbyć się w hali sportowej Szkoły 

Podstawowej. Można było przewidzieć , że frekwencja będzie duża, bo to 100 

rocznica  i wypadło w niedzielę. 

Zapytała także, kiedy naprawiona zostanie nawierzchnia ulic na osiedlu za 

szkołą , uszkodzona podczas budowy gazociągu. 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał , że koncert z okazji 100-

lecia odzyskania niepodległości zorganizowany był  w Domu Kultury  ze względu 

na charakter występów i warunków. Występowały głównie zespoły dziecięce, 

które wielokrotnie przebierały się w różne stroje. W związku z tym należało 

stworzyć do tego warunki . 

Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, iż na sesji z okazji 300-lecia potwierdzenia 

nadania praw miejskich Kałuszynowi , gdyby nie obecność dzieci i młodzieży 

szkolnej, hala sportowa Szkoły Podstawowej zapełniona byłaby w niewielkim 

stopniu. Taka sama sytuacja była na sesji z okazji 600-  lecia Kałuszyna. W 

związku z tym trudno było przewidzieć, że na koncert 11 listopada będzie tylu 

chętnych. 

W sprawie naprawy  uszkodzonej nawierzchni ulic podczas budowy gazociągu  

podał, że do naprawy było 15 usterek. Według ostatniej informacji  z 

wczorajszego dnia, do naprawy pozostało 3.  Wykonawca prosił o przedłużenie o 

kilka dni terminu usunięcia pozostałych usterek. Jeśli usterki nie zostaną 

naprawione w ustalonym terminie naliczane będą opłaty. Zapewnił, że usterki 

muszą być naprawione przez wykonawcę budowy gazociągu. 
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Ad.pkt 4. 

 Pani Skarbnik – przedstawiła łącznie uzasadnienie do projektu  

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian w  

budżecie   gminy na 2018 rok oraz do projektów uchwał podatkowych. 

Podała, iż proponowane zmiany  WPF i zmian w budżecie gminy dotyczą roku 

2018. Natomiast projekty uchwał podatkowych dotyczą roku 2019. 

Poinformowała, iż w stosunku do przesłanych projektów uchwał w sprawie 

zmiany WPF i zmian w budżecie proponuje się autopoprawki tj. zwiększenie  o 

kwotę 11.000,oo zł dotacji dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i przeniesione 

środków na realizację projektu „Ogrody zmysłów’. 

W stosunku do przesłanego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

proponuje się zwiększenie planu dochodów własnych  i będzie to kwota  

144.026,05 zł, w  § 2 zwiększa  się plan wydatków zadań własnych   i obecnie 

będzie to kwota 195.326,05 zł. Zmniejsza się plan wydatków  i będzie to kwota 

51.300,oo zł. Proponowane zmiany dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych   tj. 

zwiększenie środków na modernizację boiska sportowego  Orlik” o kwotę 

10.000,oo zł z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu i  zabezpieczenie 

kwoty w wysokości 65.000,oo z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

technicznej na budowę drogi od ulicy Warszawskiej do Olszewice przy 

oczyszczalni ścieków. Środki te nie będą wydatkowane w rb., lecz stanowią 

podstawę do zawarcia umowy na wykonanie projektu. Dochody będą pochodziły  

z ponadplanowych opłat za czynności cywilno-prawne,  opłaty skarbowej i 

eksploatacyjnej , a także dotacji  dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Natomiast zwiększenie planu wydatków to głównie , oprócz zadań 

inwestycyjnych wydatki zadań bieżących. 

WPF dostosowana została do poziomu wydatków i dochodów  zapisanych w 

uchwale budżetowej. 

Stawki podatkowe na rok 2019  omawiane były na posiedzeniach komisji  w 

miesiącu październiku. Stawki podatkowe  proponowane są na dzisiejszych 

obradach z tego względu, że do opracowania projektu budżetu na rok 2019  muszą 

przyjęte być uchwalone stawki. Termin opracowania projektu budżetu to 15 

listopad. Na posiedzeniach komisji  zdecydowaną większością głosów stawki 

podatkowe na 2019 r.   pozytywnie zaopiniowano na poziomie stawek roku 2018. 

Poinformowała, że  cena q żyta podana przez GUS wzrosła w stosunku do ceny 

w 2017 r. Proponuje się obniżenie tej ceny o kwotę 14,36 zł . Podatek z 1 ha 

przeliczeniowego wyniesie 100 zł, a od gruntów pozostałych 200 zł.  

Cena drewna tartacznego  podana przez GUS jest niższa w stosunku do stawki 

roku 2017 o kwotę 1,12 zł.  Podatek leśny  z 1 ha  w roku 2019 wyniesie 42,23 zł 

i będzie niższa o 1,12 w stosunku do roku 2018. 
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Stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 proponuje się na poziomie roku 

2018. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLV/296/2018 w 

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

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności  12 

radnych.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLV/297/2018 w 

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

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XLV/298/2018 w 

sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Kałuszyn – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności  12 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLV/299/2018  w 

sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz  

wprowadzenia zwolnień w tym podatku – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. podała, że uchwała 

w powyższej sprawie uchwalana jest corocznie w terminie do 30 listopada. 

Dotychczasowe zasady współpracy nie zmieniły się.  

Zadania priorytetowe na rok 2019 przyjęte do realizacji to: upowszechnianie 

kulturystyki i sportu oraz upowszechnianie  turystyki i krajoznawstwa, kultura, 

sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, wzbogacanie oferty kulturalnej 
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gminy, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób starszych, 

profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

podtrzymywanie i kontynuowanie tradycji narodowych, utrwalanie  polskości i 

patriotyzmu oraz rozwój świadomości obywatelskiej w tym wspieranie działań w 

zakresie tradycji narodowych. 

Zgodnie z ustawa omawiany Program podlega konsultacjom społecznym. Projekt 

Programu  został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie 

Informacji Publicznej do konsultacji w okresie od 26 października do 5 listopada. 

W tym czasie żadna z organizacji nie wniosła uwag do projektu Programu. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLV/301/2018 w 

sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności 12 

radnych. 

 

 Pani Skarbnik – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały o 

zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso podała, iż proponowana zmiana polega  na wpisaniu  w załączniku do 

uchwały Nr XXIII/159/2016 obecnego sołtysa wsi Milew p. Monikę Chrościcką.  

  

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLV/302/2018 w 

sprawie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości 

od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso- treść uchwały w załączeniu. 

 

 W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – podał, że proponowana uchwała w sprawie zmiany 

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia 

Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie  związana jest z zakupem   karetki. W związku 

z tym  w statucie SP ZOZ w Kałuszynie należy  wprowadzić zmiany polegające 

na ujęciu w § 10  po punkcie 17  punkt 18   o treści „ Zespół transportu 
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medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku 

transportu”.  

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie  w obecności  12 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany  uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn, którą Rada 

Miejska podjęła  w dniu  28 września 2018 r. podał, że   Wojewoda Mazowiecki 

wniósł dwie poprawki. Pierwsza dotyczy zmiany w § 1 punkt 5 litera b i obecnie 

zapis ten proponuje się „6/ w ust.2 po pkt.5/ dodaje się pkt 6 w brzmieniu „6 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji” . Druga poprawka  dotyczy zastąpienia 

dotychczasowego Rozdziału 8a  zapisanego cyfrą arabską  na VIII a  zapisanego 

cyfrą rzymską.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XLV/304/2018 w 

sprawie  zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

Ad.pkt 5. 

 Protokół Nr XLIV/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

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

obecności 12 radnych, przyjęli protokół.  

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Władysława Mirosz – radna z m. Kałuszyna zapytała, czy w 

zadaniach inwestycyjnych  na 2019 rok ujęte  będzie naprawa zaniżonych 

studzienek kanalizacyjnych w ulicy Mostowej oraz dobudowa oświetlenia 

drogowego w kierunku  wsi Kazimierzów.  Poinformowała także, że złożyła 

wniosek  o wymianę sieci wodociągowej  w ulicy Mostowej, lecz stwierdziła , że 

w/w zadania są pilniejszymi do realizacji, niż wymiana wodociągu w ulicy 

Mostowej.  

 

 Pani Elżbieta Gójska – zapytała, czy monitoring nad „Zalewem” 

obejmuje także plaże. Podała , że nad „Zalewem” świeci się co trzecia lampa. 

Ponadto proponowała , aby lampy świeciły się do godz. 20.oo, ponieważ 
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mieszkańcy , głównie w weekendy spacerują nad „Zalewem” w godzinach 

wieczorowych.  

 

 Pani Barbara Mroczek  – Sołtys wsi Wąsy zgłosiła potrzebę 

zainstalowania dodatkowej lampy oświetlenia drogowego we wsi Wąsy. 

 

 Pani Anna Jackiewicz – Sołtys wsi Leonów zgłosiła, że samochody 

ważące żwir  drogą od Przytoki i wyjeżdżają na  drogę A2 zanieczyszczają tę 

drogę. Ponadto zwróciła się z prośbą o wyrównanie drogi we wsi Leonów przy 

posesji p. Śledziewskich oraz  przedłużenie  przepustu w drodze przez wieś.  

 

 Pani Halina Kubiak – Sołtys wsi Szymony zapytała, czy wytyczona 

została  droga we wsi Szymony. Podała także, ze po wytyczeniu drogi będzie 

konieczność wycięcia  martwych drzew, ponieważ zagrażają linii energetycznej.  

 

 Pani Zofia Gójska – zwróciła się o wykonanie poboczy przy drodze we 

wsi Wólka Kałuska. Podała, że fundusz sołecki przeznaczony  został na ten cel. 

 

 Pani Marianna Wocial – wnioskowała ujęcie w budżecie gminy na 2019 

r. wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Żeromskiego. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – zgłosiła potrzebę wymiany wodociągu w 

ulicy Robotniczej, ponieważ w części tego  wodociągu rury  są azbestowe.  

 

 Pani Marianna Śledziewska- radna ze wsi Olszewice i jednocześnie sołtys 

tej wsi proponowała wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Mińsku Maz. informującego o potrzebie wycięcia zakrzaczeń przy drogach 

powiatowych na terenie naszej gminy, ponieważ zakrzaczenia zasłaniają 

widoczność na drodze , prze co stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa. 

Następnie zapytała, czy  jest możliwość konserwacji sosny przy Kapliczne „Na 

Zjawieniu” w Olszewicach. 

 

 Pani Maria Dmowska – sołtys wsi Wity proponowała, aby policja 

prowadziła częstsze patrole we wsi Wity, ponieważ systematycznie niszczone są 

ustawione „pochołki”  przy Krzyżu  w jej wsi oraz niszczone są znaki drogowe. 

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując  się do głosów w dyskusji podał,  

 Studzienki kanalizacyjne w ulicy Mostowej wykonane będą w ramach 

remontów, przez specjalistyczną  firmę. Studzienki do naprawy są już 

wytypowane. 
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 Oświetlenie drogowe będzie uzupełniane w Wąsach, Groszkach, Piotrowinie 

i Żebrówce 

 Monitoring  nad „Zalewem” obejmuje  także plaże. Obecnie analizowane są 

nagrania z tego monitoringu celem ustalenia osób, które dewastują plaże. 

 Oświetlenie nad „Zalewem”  będzie  wydłużone do godz. 20,oo. 

 Droga Przytoka – Leonów , prowadzone były rozmowy z właścicielem firmy 

wożącej żwir w/w drogą.  Ustalenia były takie, że jeśli  nie uporządkują drogi, 

wówczas ustawiony zostanie zakaz wjazdu pojazdów o ciężarze powyżej 15 

ton. Ustalono także, że firma wożąca żwir  ułoży ,we własnym zakresie ,od 

drogi powiatowej do wsi Marianka,  z płyt  po lewej stronie drogi  coś w 

rodzaju chodnika oraz wykona nową nawierzchnię asfaltową na w/w odcinku. 

Ponadto ustawiony zostanie znak drogowy  ograniczający szybkość jazdy do 

30 km na odcinku drogi od Marianki do drogi krajowej  A2 oraz zakaz 

zatrzymywania się i postoju na odcinku drogi od wsi Marianka do drogi 

powiatowej. Firma wożąca żwir w/w drogą zobowiązana jest także na bieżąco 

naprawiać szkodzenia drogi. 

 Żwir na drogę we wsi Leonów zostanie dowieziony 

 Przepust we wsi Leonowie zostanie przedłużony 

 We wsi Szymony geodeta wytyczy drogę. Według wyliczeń  przy drodze tej 

trzeba będzie wyciąć ok. 84 drzewa. Decyzję w tej sprawie podejmie już nowa 

Rada. 

 W sprawie nawierzchni ulicy Żeromskiego decyzje podejmie nowa Rada 

 Wymianę wodociągu w ulicy Robotniczej należy rozpatrywać łącznie z 

przebudową drogi przy oczyszczalni ścieków oraz przebudową ulicy 

Robotniczej i  Zamojskiej. Obecnie w ulicy Robotniczej nie należy 

wykonywać żadnych prac, ponieważ w tej ulicy należy wykonać także 

kanalizację oraz kanalizację burzową. W związku z tym  ulicę Robotnicza 

należy przebudować w całości. 

 W sprawie możliwości wykonania konserwacji sosny przy kapliczce „Na 

Zjawieniu” we wsi Olszewice  skontaktuje się z osobą posiadającą  

uprawnienie w tej sprawie, celem zasięgnięcia opinii o możliwości wykonania 

konserwacji sosny. 

 W sprawie wycinki zakrzaceń przy dogach powiatowych  ponownie 

skierowane zostanie pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – podał, iż istnieje obawa, że obecnie kursujące 

autobusy PKS Sokołów drogą Milew-Mroczki-Falbogi  , przestaną jeździć tą 

drogą z powodu złego stanu drogi na odcinku  należącym do powiatu 

węgrowskiego. 
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 Pan Burmistrz – podał, że PKS Sokołów nie zgłaszał problemów z 

przejazdem w/w drogą. Stwierdził  jednak, że jeśli powiat węgrowski nie naprawi 

w/w odcinka drogi, to  wówczas  z budżetu naszej gminy pokryte zostaną koszty 

dowozu żwiru na tę drogę, ponieważ z drogi tej korzystają głównie mieszkańcy 

naszej gminy. 

 

 Pani Henryka Śledziewska – radna ze wsi Wąsy zgłosiła potrzebę 

dobudowy oświetlenia drogowego we wsi Wity do posesji pod lasem.  

 

 Pan Przewodniczący  Rady- poinformował, że Urząd Skarbowy w 

Mińsku Mazowieckim nie  wniósł żadnych uwag do oświadczeń radnych za rok 

2017. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XLV - ostatnie obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 

 2014-2018. 

 

Na  tym o godz. 10,30 obrady zakończono. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

/-/Janusz Kazimierz Pełka 

 

 
 

Protokołowała: 

D.Rosolowska 

 

 

  

 


