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Protokół nr XVII/2016 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 27 kwietnia 2016 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 

 

Obrady rozpoczęto o godz.  10,oo. 

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

osób. 

W trakcie obrad przybyli: radna p. Elżbieta Stryczyńska, radna p. Henryka 

Śledziewska i  radny p. Bogusław Michalczyk. 

Nieobecna usprawiedliwiona radna p. Elżbieta Gójska i radny p. Jarosław 

Broniarek. 

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

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

Bugno – Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik – Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie i jednocześnie członek Zarządu Rady Powiatu 

Mińskiego, 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  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. 

Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy radni  mają uwagi lub inne 

propozycje do przesłanego porządku  dzisiejszych obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag jak również innych propozycji do przesłanego porządku 

obrad. 
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Pan Przewodniczący Rady – zaproponował  wprowadzenie do porządku 

obrad podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie  wprowadzenia  

opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej 

poboru na terenie Gminy Kałuszyn. Podał, że  w związku z tym , że jedna z  

obecnych  inkasentek przechodzi na urlop wychowawczy, należy wskazać nową 

osobę  do pobierania opłat targowych. Proponowana uchwała byłby  jako ostatni 

podpunkt w punkcie  7 „Podjęcie uchwał”. 

Na obrady przybyła radna p. Elżbieta Stryczyńska i radna p. Henryka Śledziewska 

i na sali obrad było 12 radnych. 

 

W głosowaniu jawnym propozycja  wprowadzenia do porządku obrad w/w 

uchwały przyjęta została jednogłośnie w  obecności  12 radnych. 

 

Na obrady przybył radny p. Bogusław Michalczyk i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 13 radnych. 

 

Ad.pkt 2. 

Następnie Pan Przewodniczący Rady   zwrócił się o przegłosowanie porządku 

obrad  przesłanego radnym wraz z zawiadomieniem o  terminie  dzisiejszej sesji 

z uwzględnieniem przyjętej zmiany tj.  

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. 

5. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za 2015 rok. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 

 Zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. 

 Zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kałuszynie 

 Przyjęcia gminnego programu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 Wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum 

im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa  Piłsudskiego w Kałuszynie 

 Powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej  
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 Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu, ustalenia zasad i trybu 

nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” oraz regulaminu 

organizacyjnego Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel 

Kałuszyna” 

 Zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia 

wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy 

Kałuszyn. 

8. Przyjęcie protokołu nr XVI/2016 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w 

obecności 13 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

Pan Burmistrz -  przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

 

Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki  zapytał w sprawie  remontu stacji 

uzdatniania wody w Garczynie Dużym. Podał, iż z przedstawionej informacji 

wynika, że do 15 października br. opracowany zostanie projekt na przebudowę 

tej stacji , a prace rozpoczną się w roku 2017.  

  

 Pan Burmistrz – stwierdził, że jeżeli nabór wniosków o pozyskanie 

środków będzie wcześniej i  w zależności na  jakich zasadach ,  będzie można   

rozpocząć prace jeszcze przed otrzymaniem deklaracji, że środki zostały 

przyznane i  po zapewnieniu, że  wykonane prace przed złożeniem wniosku  będą  

zaliczone do wniosku. Jeśli natomiast zasady będą takie, że roboty mogą być 

rozpoczęte dopiero po wpisaniu naszego wniosku na listę, to roboty przesuną się 

na rok następny. 

Ponadto Pan Burmistrz podał, że jeśli będzie taka możliwość to  w roku bieżącym 

chciałby rozpocząć  prace na zewnątrz  stacji uzdatniania wody w Garczynie np. 

remont dachu i elewacji. Natomiast w okresie zimowym można byłoby 

wykonywać prace w wewnątrz budynku. Poinformował także , że sposób 
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wykonania przebudowy stacji uzdatniania wody  zaprojektowany ma być w taki 

sposób, żeby  przerwa w dostawie wody, podczas przełączenia stacji,  nie była 

dłuższa niż cztery godziny w okresie nocy. 

Pan Burmistrz ponownie podał, że jeśli będzie  taka możliwość , że prace mogą 

być rozpoczęte w rb. to  zostaną  rozpoczęte.  

 

Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki zapytał, czy jeśli nie pozyskamy 

środków z zewnątrz na przebudowę stacji uzdatniania wody w Garczynie, to 

inwestycja ta nie będzie realizowana.  

 

Pan Burmistrz -  podał, że jeśli nawet  nie pozyskamy środków z zewnątrz, 

to     przebudowa stacji uzdatniania wody będzie realizowana. 

 

Pan Leszek Wąsowski – poinformował, że często woda w kranach ze stacji 

uzdatniania wody w Garczynie  nie nadaje się do użytku. Występuje także  częsta 

awaryjność tej stacji oraz niskie ciśnienie w sieci. Był zdania ,że tę  inwestycję  

należy traktować jako priorytetową.  

 

Ad.pkt 5. 

Pani Z-ca Burmistrza – sprawozdanie  z realizacji „Programu współpracy 

gminy  Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku – treść 

sprawozdania w załączeniu. 

 

Radni  przyjęli sprawozdanie nie wnosząc uwag. 

 

Ad.pkt 6. 

Pani Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kałuszynie  przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej – treść informacji w 

załączeniu. 

 

Pan Leszek Wąsowski – zapytał, czy środki z programu „Rodzina 500+” są 

już  wpłacane. 

 

Pani Grażyna Chybicka – podała, że dotychczas wpłynęło 400 wniosków. 

Wypłaty  dokonywane  będą od dnia dzisiejszego.  Nie ma większych problemów 

z realizacją w/w programu. Wnioski wpływają nadal. Na  rozpatrzenie wniosku 

jest okres 3 miesięcy. Wnioski złożone do końca czerwca wypłacane będą  z 
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wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Natomiast wnioski złożone po tym terminie 

wypłacane będą na bieżąco. 

 

Radni przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag. 

 

Ad.pkt 7 

Pani Skarbnik – w pierwszej kolejności  przedstawiła   proponowane zmiany 

w budżecie gminy na 2016 rok. Podała, że proponuje się  zwiększenie  planu 

dochodów o kwotę  185.914,57 zł . Na kwotę tę składają się  zwiększenia planu 

dochodów własnych o kwotę 486.488,57 zł  , przy jednoczesnym zmniejszeniu 

planu dochodów własnych o kwotę 300.574,oo zł.  

W tabeli nr 1 w dziale 600 proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 143 tys. 

środki te pochodzą z FOGR Urzędu Marszałkowskiego  z przeznaczeniem na  

drogi : w tym 13.000,oo zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy 

drogi „Rajtasy” w Olszewicach i 130.000,00  na dofinansowanie przebudowy 

drogi w Żebrówce. Środki w wysokości 10.777,00 zł są to wpływy z  podatku 

dochodowego  od osób fizycznych . Proponuje się zwiększenie planu dochodów 

o tę kwotę na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.  

Subwencję ogólną dla gminy zmniejszamy o kwotę  156.574,00 zł  w związku z 

ostateczną decyzją w tej sprawie Ministra Finansów, poprzedzona decyzją 

Ministra Edukacji Narodowej. 

Proponuje się zwiększenie  o 215.090,00 zł  są to wpływy z różnych dochodów , 

jako dotacja  na przedszkole. 

Zmniejszenie planu  dochodów własnych  o kwotę  144.000,00 zł , przy 

jednoczesnym  zwiększeniu  środków   o  kwotę 77.000,000 zł  jako dotacja  do 

bieżącego utrzymania pobytu dzieci w żłobku, z  powodu zmiany zasad 

dofinansowania  z budżetu państwa  do pobytu dzieci w żłobku z kwoty 400 zł 

miesięcznie na dziecko do kwoty 200 zł z realizowanego programu „maluch”. 

Proponuje się zwiększenie środków na stypendia socjalne o kwotę 15.526,00 zł. i 

zwiększenie środków  o kwotę 25.095,57 jako dotacja z WFOŚiGW na utylizację 

azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w wydatkach. 

Podała, że proponuje się  zwiększenie planu wydatków zadań własnych  o kwotę  

1.132.423,56   zł , przy jednoczesnym zmniejszeniu  planu wydatków własnych  

o kwotę 6.714,13 zł. 

Następnie przedstawiła  proponowane zmiany w załączniku nr 2  do projektu 

uchwały tj. w dziale 010  proponuje się  zwiększenie  środków o kwotę 40 tys. zł  

z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego i modernizacja  SUW w 
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Garczynie, w dziale 600 proponuje się  zwiększenie środków o kwotę 305 tys. zł  

w tym  na  przebudowę drogi „Rajtasy” w Olszewicach  w wysokości 45 tys. zł i 

kwotę 260 tys. na wprowadzenie nowego zadania pn.”Modernizacja drogi 

dojazdowej do pól wsi Żebrówka”. Pani Skarbnik zaznaczyła, że jeśli nie 

otrzymamy dofinansowania z funduszy unijnych, to zadania inwestycyjne 

planowane z  udziałem dofinansowania nie  w pełni zostaną zrealizowane w roku 

bieżącym.  

W dziale 700 proponuje się zwiększenie środków  na przebudowę dworca PKS z 

przeznaczeniem na zamontowanie  dodatkowej kamery. 

Proponuje się wprowadzenie kwoty w wysokości 3.744,00 zł i jednoczesne 

zmniejszenie  środków o kwotę 5.464,13 zł . Dotyczy to projektu kluczowego 

ASI, realizowanego przez Samorząd  Województwa Mazowieckiego. 

Środki bieżące przeznaczone na zakup  materiałów i wyposażenia w wysokości 6 

tys. na wymianę witaczy i dodatkowe 30 tys. zł z przeznaczeniem na promocję 

gminy związaną z 600-leciem Kałuszyna . 

Zwiększeni środków  o kwotę 158.700, 00 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem w wymian dachu na budynku 

remizy OSP w Wąsach  w wysokości 150 tys. zł i 8.700,00 na  modernizację 

samochodu OSP Falbogi. 

W dziale 851 proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego 

przebudowa budynku po byłej Aptece i zabezpieczenie kwoty na ten cel w 

wysokości  200 tys. zł . 

W środkach na funkcjonowanie żłobka proponuje się  przesunięcia w obrębie 

istniejącego planu, celem zabezpieczenia  realizacji planu wydatków 

/zabezpieczenie środków na zakup okularów korekcyjnych i ubezpieczenie 

mienia/. 

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza  kwotę 15.526,00 zł  środki 

dotacji przeznaczone na stypendia socjalne. 

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne  zwiększenie  

środków  o kwotę 250 tys. zł. na rozbudowę  punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych i  10 tys. na  zakup donic i nasadzeń kwiatów.  

Zwiększenie środków o kwotę 6 tys. zł  z przeznaczeniem na zakup aparatu 

fotograficznego dla Domu Kultury. 

W dziale kultura fizyczna zwiększenie środków o kwotę 31.500 zł z 

przeznaczeniem na modernizację boiska „Orlik’ 20 tys., kortu tenisowego 4 tys.  

i boiska „Victori” 7 tys. zł. 

Pani Skarbnik podała , że proponowane zmiany są możliwe  do wprowadzenia po 

sporządzeniu bilansu za 2015 rok. Obecnie dochody gminy kształtują się  na 
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poziomie 22.369.140,21 zł  i są wyższe od wydatków o kwotę 260.205,14 zł . 

Przypomniała, że nadwyżka planowana była w kwocie  1.200 tys. z 

przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. 

Obecnie nadwyżka wynosi 260.205,14 zł i żeby zbilansować budżet, po 

zamknięciu roku 2015 można było wprowadzić nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych w wysokości 282.087,89 zł oraz przychody z wolnych środków  w 

wysokości 657.706,97 zł , zwiększając przychody budżetu o kwotę 939.794,86 zł.  

Rozchody pozostały na  tym samym poziomie tj. 1.000.200,00 zł.  

Pani Skarbnik  podała, że przedstawione propozycje zmian w budżecie gminy na 

2016 rok ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023. 

Ponadto przedstawiła wskaźniki finansowe , które w WPF uległy zmianie tj. 

kwota długu  tak jak była planowana pozostaje bez zmian. Wskaźnik długu  na 

dzień dzisiejszy  wynosi 37,80%. Dotychczasowe  dopuszczalne zadłużenie 

gminy wynosiło 60%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty długu wynosił 15%. 

Obecnie wskaźnik spłaty długu dla   naszej gminy  wynosi 6,71%, przy 

dopuszczalnym 12,97%. 

Pani Skarbnik stwierdziła, iż  w obecnej sytuacji finansowej gminy, gminę stać 

na zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek na zapewnienie wkładu 

własnego, jeśli byłaby taka potrzeba.  

 

Pan Leszek Wąsowski -  nawiązał do planowanych zadań inwestycyjnych  i 

zapytał, czy zabezpieczone są środki na  przebudowę drogi we wsi Wólka Kałuska 

i Budy Przytockie. 

 

Pan Burmistrz – podał, że tak jak wyjaśniał to w rozmowie z radnym p. 

Leszkiem Wąsowskim środki na to zadanie są zabezpieczone i inwestycja 

realizowana będzie w połowie maja br. 

 

Pan Bogusław Michalczyk –radny ze wsi Garczyn Duży i jednocześnie sołtys 

tej wsi  podał, iż rozumie to tak, że w ramach  polityki prorodzinnej Minister 

Finansów obniżył dotację na  dziecko w żłobku oraz dotację oświatową. 

 

Pani Skarbnik – zgodziła się z wypowiedzią  radnego p. Bogusława 

Michalczyka. 

 

Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki stwierdził, iż radny p. 

Bogusław Michalczyk  swoją wypowiedzią  wprowadza politykę na obrady Rady. 
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Następnie zapytał Panią Kierownik OPS,  ile dzieci  obejmie program „Rodzina 

500+” . 

 

Pani Grażyna Chybicka – kierownik OPS podała, że w naszej gminie ok. 

1000 dzieci  kwalifikuje się  do  skorzystania z programu „Rodzina 500+”, lecz 

sądzi , że  tyle wniosków nie wpłynie. Dotychczas wpłynęło 400 wniosków. W 

najbliższych dniach  planujemy wypłatę środków dla  60 dzieci. 

 

Pan Waldemar Mroczek – zapytał, ile dzieci jest w żłobku. 

 

Pan Burmistrz – podał, że  miejsc w żłobku jest dla 30 dzieci. Podpisanych 

umów jest 32. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XVII/106/2016 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym  uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XVII/107/2016 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2016 r. – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Pan Sekretarz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie podał, że w związku 

z tym, że na samorządy , a pośrednio na Ośrodki Pomocy Społecznej, nakładane 

są nowe zadania zlecone, zaistniała potrzeba zaktualizowania obowiązującego 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie. Proponuje się wprowadzenie 

dwóch zmian. Pierwsza polega na  dopisaniu w Statucie ustaw, które 

wprowadzają nowe zadania.  

Druga proponowana zmiana polega na dopisaniu  w § 6 punktu 5 -9 w brzmieniu: 

5)  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

6)  wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

7)  dodatków energetycznych ,  

8)  ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów, 
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9)  pomocy państwa  w wychowaniu dzieci . 

Po ust.7 proponuje się  dodanie ust. 8-12 w brzmieniu: 

8. W zakresie przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie do zadań Ośrodka należy  

opracowanie  i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi 

organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego. 

9. W zakresie  wsparcie rodziny i pieczy zastępczej do zadań Ośrodka należy 

realizacja gminnego programu wspierania rodziny.  

10. W zakresie dodatków energetycznych  do zadań Ośrodka należy 

przyznawanie i wypacanie świadczeń. 

11. W zakresie ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów  do zadań 

Ośrodka należy weryfikacja wniosków  , przyznawanie i wypłacanie  zasiłków 

dla opiekunów.  

12. W zakresie świadczenia wychowawczego do zadań  Ośrodka należy 

przyjmowanie i weryfikowanie wniosków, opracowanie i wydawania decyzji 

w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wypłacanie świadczenia 

wychowawczego. 

Pan Sekretarz podał, że proponuje się przyjęcie  proponowanych zmian, celem 

zaktualizowania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XVII/108/2016 w 

sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym  uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Pan Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

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

sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Podała , że dotychczas  zadania  z 

zakresu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  realizowane były na 

podstawie programu uchwalonego  przez Radę Miejską na lata 2011-2015. 

Powyższy program przewidywał między innymi powołanie Zespołu 

interdyscyplinarnego oraz zasady pracy tego Zespołu. Obecnie proponowany 

program  obejmuje  lata 2016-2020. Głównym celem programu jest zmniejszenie 
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skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Kałuszyn oraz 

tworzenie systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych przemocą.  

Pani Z-ca poinformowała, że w latach 2012 -2015 prowadzona była procedura 

„niebieskiej karty”. W roku 2012 prowadzono 3 karty niebieskie, w roku 2013 

prowadzono 5 niebieskich kart, w roku 2014, 9 kart i w roku 2015 także 9 kart. 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza omówiła zapisy zawarte w proponowanym 

programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie  gminy Kałuszyn na lata -2016-2020. 

 

Pan Przewodniczący  Rady – odczytał uchwałę nr XVII/109/2016 w sprawie  

przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie – treść uchwały w załączeniu.  

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

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

sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w  Publicznym 

Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego podała, że z 

wnioskiem o utworzenie pierwszej klasy sportowej w 3-letnim cyklu nauczania 

wystąpiła Pani Dyrektor Gimnazjum motywując tym, iż wynika to z 

zapotrzebowania młodzieży uczęszczaniem do takiej klasy. Szkoła posiada 

infrastrukturę , która służy do uprawniania różnego rodzaju sportu. W związku z 

tym zasadnym jest podjęcie proponowanej uchwały. Koszt funkcjonowania klasy 

sportowej to kwota ok. 2110 zł miesięcznie więcej,  od kosztów funkcjonowania  

niesportowej klasy. Pani Z-ca Burmistrza poinformowała także, że subwencja 

oświatowa na  funkcjonowanie klasy sportowej jest wyższa o ok. 20 tys. zł 

rocznie.     

 

 Pan Przewodniczący Rady -  odczytał uchwałę Nr XVII/110/2016 w 

sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym 

Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie – 

treść uchwały w załączeniu.  

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 
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Pani Z-ca Burmistrza – podała, że powołanie Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej określa ustawa o  

działalności leczniczej. W roku 2012 Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 

uchwałę, w której określiła regulamin organizacyjny Rady Społecznej przy SP 

ZOZ  Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie. W regulaminie tym 

określono organizacje wewnętrzna i tryb pracy  Rady Społecznej oraz zasady 

podejmowania  uchwał przez tę Radę. W skład Rady Społecznej wchodzi  

burmistrz lub osoba przez niego wskazana, który jest jednocześnie 

przewodniczącym Rady Społecznej, przedstawiciel wojewody i członkowie 

wybrani przez Radę Miejską w liczbie 3 osób. Pracownik Przychodni Opieki 

Zdrowotnej nie może być członkiem  Rady. Kadencja Rady trwa 4 lata i w dniu 

dzisiejszym upływa kadencja dotychczasowej Rady Społecznej. Rada Społeczna 

jest organem inicjującym i opiniodawczym organu  tworzącego i doradczym dla 

Kierownika SP ZOZ. Praca w Radzie jest społeczna.  

Następnie  wymieniła dotychczasowy skład Rady Społecznej tj.: 

1. ona jako osoba wyznaczona przez Burmistrza  - przewodnicząca  

2.p. Jerzy Wierzbicki  - przedstawiciel Wojewody  

3.p. Władysława Mirosz  - radna Rady Miejskiej 

4. p. Jadwiga Milewska – Przewodnicząca  PZERiI Koło w Kałuszynie  

5. p. Tomasz Glinka  - mieszkaniec gminy Kałuszyn. 

Ponadto Pani Z-ca Burmistrza poinformowała, że pismo w sprawie wskazania  

przedstawiciela do Rady Społecznej  skierowane zostało   do Wojewody 

Mazowieckiego pod koniec miesiąca marca br. Dotychczas  Wojewoda nie  

zgłosił swojego przedstawiciela. Według  ustaleń, w takim przypadku w uchwale 

można ująć zapis , przedstawiciel Wojewody, bez wskazywania z imienia i 

nazwiska i taki zapis ujęty został w przedstawianym projekcie uchwały. Podała 

także, iż dotychczasowe osoby wchodzące w skład Rady Społecznej mogą    być  

ponownie wybrane.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych , o zgłaszanie 

kandydatów do Rady Społecznej. 

 

 Pan Burmistrz – podał, iż w związku z tym, że na posiedzeniach komisji 

nie zgłoszono żadnej propozycji  do składu Rady Społecznej ustalono, że  skład  

Rady Społecznej ustalony zostanie na sesji Rady Miejskiej.  

Ponadto Pan Burmistrz podał, że  obecnie radni mogą pozostawić dotychczasowy  

skład Rady Społecznej , zmienić jedną , dwie osoby lub  cały skład  z wyjątkiem  
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przedstawiciela Wojewody i osoby wskazanej przez niego. Każda zgłoszona 

kandydatura powinna być przegłosowana. 

 

Pani Henryka Śledziewska – radna ze wsi Wąsy  do Rady Społecznej zgłosiła  

radną  p. Władysławę Mirosz. 

 

Pani Marianna Śledziewska –radna ze wsi Olszewice i jednocześnie sołtys 

tej wsi  zgłosiła p. Jadwigę Milewską – Przewodnicząca PZERiI Koło w 

Kałuszynie. 

 

Pan  Waldemar Mroczek -  zgłosił radnego p. Leszka Wąsowskiego. 

 

Pani Marianna Wocial – radna z miasta Kałuszyn zgłosiła radną p. Dorotę 

Branicką. 

 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na członka Rady Społecznej 

przy SP ZOZ w Kałuszynie. 

 

Pan Przewodniczący Rady – podał, że głosowanie poszczególnych 

kandydatów odbędzie się według  alfabetu tj. 1. Branicka Dorota 

2.Milewska Jadwiga, 3. Mirosz Władysława i Wąsowski Leszek. 

 

Pan Sekretarz – wyjaśnił, iż głosowanie powyższych kandydatur jest jawne, 

ponieważ tak wynika z regulaminu. Podał, że zgłoszono 4 kandydatury. 

Natomiast wybrać należy 3 członków do Rady Społecznej. W związku z tym 

należy przegłosować każdą kandydaturę. Osoby, które uzyskają największą ilość 

głosów wejdą do Rady Społecznej. Każdy radny głosuje tylko na 3 zgłoszone 

osoby. 

 

Pan Bogusław Michalczyk – stwierdził, że przyjmując powyższe zasady 

głosowania , w przypadku niezgodności  ilości głosów trudno będzie ustalić, kto 

z radnych głosował 4, a nie 3 razy. 

 

Pan Leszek Wąsowski – poinformował, iż  w takiej sytuacji on rezygnuje  z 

kandydowania. 

 

Pan Przewodniczący Rady  - zwrócił się o przegłosowanie  kandydatur do  

Rady Społecznej. 
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Za  kandydaturą  radnej p. Doroty Branickiej w głosowaniu  jawnym, głosowało  

12 osób, 1 wstrzymała się od głosowania. 

Za kandydaturą p. Jadwigi Milewskiej w głosowaniu jawnym , głosowało 12 

osób, 1 wstrzymała się od głosowania. 

Za kandydaturą  radnej p. Władysławy Mirosz  w głosowaniu jawnym, głosowało 

13 osób. 

 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XVII/111/2016 w sprawie  

powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki  Zdrowotnej – treść uchwały w 

załączeniu. 

Stwierdził ponadto, iż uchwała została już podjęta, ponieważ we wcześniejszym 

głosowaniu przedstawiciele do Rady Społecznej zostali wybrani. 

 

Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalenia zasad i trybu 

nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” oraz Regulaminu 

organizacyjnego Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel  

Kałuszyna” podał, że  w dniu 29 czerwca 2007 roku Rada Miejska  w Kałuszynie 

podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalenia zasad i trybu 

nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” oraz Regulaminu 

organizacyjnego Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel 

Kałuszyna”. Stosownie do zapisów  § 3 ust 1 powyższej uchwały Regulaminu  

organizacyjnego Kapituły  ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel  

Kałuszyna” stanowiącym załącznik nr 2  do  w/w uchwały  w skład Kapituły 

wchodzą między innymi  Prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Kałuszyńskiej. 

Następnie Pan Burmistrz podał, iż w związku z tym, że prawie od roku  trwa 

postępowanie prowadzone przez Starostę Mińskiego , celem ustalenia stanu 

faktycznego i prawnego  Stowarzyszenia  oraz prawomocności wyboru nowego 

Zarządu,  wnioskuje wprowadzenie zmiany w w/w uchwale. 

Stwierdził, iż tytuł „Honorowy Obywatel Kałuszyna” , czy tytuł „Zasłużony dla 

Kałuszyna” są to tytuły  wybitnie zaszczytne, przyznawane osobom , które 

wykazały się pracą na rzecz miasta i gminy w sposób niepodważalny. W związku 

z tym w skład Kapituły powinny wchodzić osoby budzące zaufanie  naszej 

społeczności i nie budzące  żadnych kontrowersji. 
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Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XVII/112/206  w sprawie  

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalenia zasad i trybu 

nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” oraz Regulaminu 

organizacyjnego Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel 

Kałuszyna” – treść uchwały w załączeniu.  

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11  osób, 2 osoby 

wstrzymały się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.  

  

 Pan Sekretarz – podał, że 14 grudnia 2015 roku Rada Miejska w  

Kałuszynie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i 

określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie 

Gminy Kałuszyn . Z uchwały tej wynika, że opłata targowa na terenie gminy 

Kałuszyn pobierana jest w formie inkasa. Inkasentów wskazuje Rada Miejska.  

Na dzień dzisiejszy  w obowiązującej uchwale wyznaczeni są inkasenci w 

osobach p. Teresy Deretkiewicz i  p. Anny Wąsowskiej. W związku z tym, że p. 

Anna Wąsowska zgłosiła, że będzie na zwolnieniu lekarskim, a następnie na 

urlopie  macierzyńskim, istnieje potrzeba wyznaczenia nowego inkasenta na czas 

nieobecności w/w. Proponuje się , aby  § 6 ust. 2 otrzymał brzmienie” Pobór 

opłaty targowej powierza się  inkasentom w osobach: Anna Wąsowska, Kamila 

Wąsowska i Teresa Deretkiewicz”. Pani Kamila Wąsowska będzie zastępowała 

p. Annę Wąsowską podczas jej nieobecności związanej z macierzyństwem. 

  

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XVII/113/2016 w 

sprawie  zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia 

wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy 

Kałuszyn – treść uchwały w załączeniu. 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Ad.pkt 8. 

 Protokół nr XVI/2016 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

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

obecności 13 radnych przyjęli protokół.  
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Ad.pkt 9. 

 Pan Bogusław  Michalczyk – poinformował, że do końca miesiąca 

kwietnia jest możliwość ubezpieczenia płodów rolnych  i zwrócił się z prośbą do 

obecnych na obradach, o przekazanie tej informacji w swoich miejscowościach. 

  

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki prosił, o przekazanie 

terminarza odbioru odpadów, skoro wybrana została już firma , która będzie 

odbierała  odpady komunalne oraz gabaryty.  

  

 Pani Barbara Mroczek – sołtys wsi Wąsy zapytała, czy w roku bieżącym 

wykonany będzie remont przeciekającego dachu na remizie OSP w Wąsach.  

  

 Pani Marianna Śledziewska – zapytał, czy jest coś wiadome, do którego 

regionu  ujęta została nasza gmina w Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami, czy jest coś wiadome w sprawie lokalizacji wysypiska śmieci w 

gminie Mrozy i czy jest odpowiedź na  pismo w sprawie składowania odpadów 

w wyrobisku po  żwirowni w okolicy Olszewic. 

  

 Pan Stanisław Jacak – radny ze wsi Stare  Groszki przypomniał ,że  przy 

sprzedaży budynku po byłej szkole w Nowych Groszkach  było mówione, że  

część środków ze sprzedaży tej nieruchomości przeznaczona zostanie na potrzeby 

inwestycyjne wsi Groszki. Na zebraniu mieszkańców Pan Burmistrz  także 

twierdził, że część środków ze sprzedaży budynku po byłej szkole  przeznaczona 

zostanie na potrzeby wsi Groszki. Obecnie mija już połowa bieżącej kadencji  i 

dotychczas   na wieś Groszki nie przeznaczona została żadna kwota. W związku 

z tym prosił, aby  w latach 2017 i  2018  zabezpieczyć w budżecie gminy środki  

na inwestycję we wsi Groszki.  

Ponadto podał, że  tak jak zgłaszał to na posiedzeniu komisji , prosi o  wykonanie 

w latach następnych drogi do Skrudy, ponieważ droga ta znacznie skraca  dojazd 

do stacji PKP w Grodzisku. 

 

 Pan Burmistrz- nawiązując do pytania sołtysa ze wsi  Mroczki  podał, że  

terminy odbioru odpadów komunalnych pozostają tak jak dotychczas.  Gabaryty  

odbierane są   na oddzielne powiadomienie.  Na indywidualne zgłoszenia  ZGK 

bezpłatnie na bieżąco odbiera gabaryty. 

Odpowiadając na pytanie  Pani Sołtys wsi Wąsy podał, że w budżecie na 2016 

rok zabezpieczono środki na wymianę dachu na budynku OSP  w Wąsach. 

Dokonano przeglądu  stanu dachu  oraz sporządzony został kosztorys. Po 
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wykonaniu dokumentacji na wykonanie remontu oraz umieszczeniu w planie 

wymiany  pokryć dachowych z eternitu  tych prac , jeśli będzie to możliwe , prace 

rozpoczną się w I półroczu rb.  

W sprawie  wysypiska śmieci w gminie Mrozy Pan Burmistrz  podał, że nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi. Przypomniał , że tak jak  informował  na ostatniej sesji  

p. Marszałek Orzełowska zleciła  pracownikom  opracowanie projektu z 

przynależnością naszej gminy do regionu wschodniego. Proces odwoławczy 

trwać będzie do końca miesiąca kwietnia br. Uzgodnienia są takie, że jeśli 

opracowany projekt będzie przygotowany na posiedzenie Zarządu, to zostaniemy 

z nim zapoznani. 

Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Stanisława Jacaka  stwierdził, iż nigdy nie  

wiązał  realizacji inwestycji ze sprzedażą mienia na danym terenie.  Przypomniał, 

że w Groszkach mówił , że  w związku z tym, że w budynku byłej szkoły w 

Nowych Groszkach powstanie Dom Pomocy Społecznej  inwestycje, które można 

by wykonać, to budowa chodnika w tej wsi, który służyłby mieszkańcom i 

pracownikom Domu Opieki. Realizacja tego zadania uzależniona będzie od  

stanowiska Starosty, ponieważ jest to droga powiatowa. 

Pan  Burmistrz podał, że w miesiącu maju będą zebrania  wiejskie i na tych 

zebraniach należy zgłaszać potrzeby inwestycyjne. W zależności od możliwości 

finansowych zgłaszane inwestycje będą uwzględniane bądź nie.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – zapytała, czy była jakaś odpowiedź w 

sprawie  rekultywacji wyrobiska po żwirowni w okolicy wsi Olszewice przez 

firmę Jan-Pol.  

 

 Pan Burmistrz -  podał, że  odpowiedzi  na powyższe  pytanie udzieli na  

piśmie. 

 

 Pani Stanisława Mroczek – mieszkanka miasta Kałuszyna podała, że  jako 

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej złożyli pismo do 

Przewodniczącego Rady dotyczące sytuacji  Towarzystwa z prośbą , o jego 

odczytanie na sesji Rady Miejskiej   przed głosowaniem uchwały dotyczącej 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, jeśli taka uchwała bądź uchwały 

wejdą do porządku obrad. Uchwała taka  była w dzisiejszym porządku obrad – 

stwierdziła p. Stanisława Mroczek i zapytała , dlaczego Pan Przewodniczący nie 

odczytał w/w pisma.  
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 Pan Przewodniczący Rady – podał, iż nie znana jest jemu treść 

powyższego pisma.  

 

 Pani Stanisława Mroczek –  w związku z podjętą uchwałą dotyczącą 

wyłączenia Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół  Ziemi Kałuszyńskiej z 

Kapituły ds. nadawania  tytułu „Honorowego Obywatela Kałuszyna”  złożyła 

oświadczenie następującej treści „sprawa prowadzenia postępowania , czy 

wyjaśniania , zgodnie z prawem nie wyłącza  żadnego podmiotu  z życia 

gospodarczego lub społecznego . Podmiot zostaje wyłączony na mocy 

prawomocnego  wyroku , orzeczenia lub decyzji”. 

 

 Pani Grażyna Gójska – mieszkanka Kałuszyna zapytała Pana 

Przewodniczącego  Rady  kiedy radni otrzymali materiały wraz z porządkiem  

dzisiejszych obrad oraz zawiadomienie  o dzisiejszej sesji. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, iż radni otrzymali materiały wraz z 

zawiadomieniem  o dzisiejszej sesji w obowiązującym terminie. 

 

 Pani Grażyna Gójska – zapytała, jaki jest to termin. Prosiła o podanie daty 

stempla pocztowego wysłanych materiałów. Zapytała także,  czy materiały 

wysłane zostały pocztą, czy w inny sposób. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – podał, że materiały i zawiadomienie o 

terminie dzisiejszej sesji wysłane zostały w miniony piątek. 

 

 Pani Grażyna Gójska – odczytała pismo Starosty Mińskiego  dotyczące 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Poinformowała także , że z pisma 

Starosty Mińskiego z  dnia 24 kwietnia br., które otrzymała na jej wniosek  

wynika, że obecnie  wybrany nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Kałuszyńskiej i ona jako Przewodnicząca  są prawomocnymi władzami  w/w 

Towarzystwa. Stwierdziła, iż obecny Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Kałuszyńskiej  musi naprawiać błędy poprzedniego Zarządu. 

Podała, że Pan Burmistrz głosi nieprawdę , a radni na dzisiejszych obradach 

nieprawnie przegłosowali uchwałę  dotyczącą wyłączenia z Kapituły ds. 

nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Kałuszyna” Przewodniczącego 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Ponadto p. Grażyna Gójska 

zapewniła, że będzie pracowała zgodnie z prawdą i dla dobra   naszego 

środowiska. 
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 Pani Anna  Kopczyńska – mieszkanka miasta Kałuszyna podała, iż chce 

pokazać radnym pismo , które   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej  

skierowało do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie oraz 

przekazało do wiadomości Wojewodzie Mazowieckiemu i Przewodniczącej  

Rady Powiatu Mińskiego. Podała ,że posiada te dokumenty  z pieczątkami 

potwierdzenia złożenia pism. Poinformowała także, iż posiada informację , że 

powyższe pismo odczytane zostanie na  sesji Rady Powiatu Mińskiego. Natomiast 

Pan Przewodniczący Rady  Miejskiej w Kałuszynie  nie mógł zapoznać się z 

treścią pisma i zapytała, czy Pan Przewodniczący „duka”, czy czyta. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – prosił p. Annę Kopczyńską, żeby  go nie 

obrażała.  

 

Ad.pkt 10. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XVII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godzinie 12,45 obrady zakończono. 

       Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/-/ Anusz Kazimierz Pełka 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosolowska 

 

 

 

 

 

  


