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Protokół nr XX/2016 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu  11 sierpnia 2016 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Kałuszynie. 

 

Obrady  rozpoczęto o godzinie 11,oo. 

Obecni na obradach według załączonej listy obecności – 12 radnych na ogólny 

stan Rady 15 osób. 

Nieobecni usprawiedliwieni: radna p. Elżbieta Gójska, radny p. Stanisław Jacak i 

radny p. Leszek Wąsowski. 

W trakcie obrad  przybyła radna p. Elżbieta Stryczyńska i radny p. Sławomir 

Strupiechowski. 

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

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

– Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Maria Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum w 

Kałuszynie, p. Marek Pachnik – Członek Rady Powiatu Mińskiego i jednocześnie 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor 

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

Kałuszynie, p. Krystyna Sadoch –  wz. Dyrektora  Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie – Główna Księgowa ZGK i p. Agnieszka Gałązka – 

Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie oraz sołtysi wsi:  Abramy, Chrościce, Falbogi, 

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

Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wąsy, 

Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda 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. 

 Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że  Pan Burmistrz zwrócił się 

z wnioskiem o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad  punktu „ podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka  w żłobku, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz podjęcia oświadczenia  o 

potrzebie utworzenia Komisariatu Policji w Kałuszynie. 

 



2 
 

 Pan Burmistrz – podał, że proponowany  projekt uchwały dotyczący 

zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku  podjętej na 

poprzednich obradach Rady Miejskiej wynika z tego, że  powyższa uchwała musi 

być uzupełniona  uzasadnieniem z czego wynika wprowadzenie opłaty stałej. 

Podjęcie proponowanego oświadczenia  dotyczącego  potrzeby utworzenia 

Komisariatu Policji w Kałuszynie związana jest z tym, że  wykonana zostanie 

przebudowa budynku po byłej Aptece, w którym zabezpieczone zostaną 

pomieszczenia  na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej , Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, Pogotowia Ratunkowego  i Policji. W związku z polepszeniem 

warunków  lokalowych dla Policji proponuje się , aby utworzony został 

Komisariat Policji w Kałuszynie w zamian obecnego Posterunku. 

 

Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Na obrady przybyła radna p. Elżbieta Stryczyńska. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie propozycji 

wprowadzenia do porządku obrad  punktu podjęcie uchwały w sprawie  zmiany 

uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia 

od ponoszenia opłat. 

 

W głosowaniu jawnym w/w propozycja przyjęta została jednogłośnie w 

obecności 11 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie  propozycji 

wprowadzenia punktu  „podjęcie oświadczenia  w sprawie potrzeby utworzenia 

Komisariatu Policji w Kałuszynie . 

 

W głosowaniu jawnym  w/w propozycja przyjęta została jednogłośnie w 

obecności 11 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady –  podał, że przyjęte zmiany proponuje  jako 

kolejne podpunkty w punkcie nr 5 i odczytał proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem przyjętych zmian i zrealizowanego już punktu 1tj.: 

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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 

 Zmian w budżecie Gminy na 2016 ROK 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Miasta Kałuszyn w 

obszarze B, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie, uchwałą nr 

XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 roku /Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 9 

października 2013 r.,poz. 10000/ 

 zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku , maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat 

 przyjęcie oświadczenia w sprawie potrzeby utworzenia  Komisariatu Policji w 

Kałuszynie. 

6. Przyjęcie  protokołu Nr XIX/2016 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamkniecie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 11 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 

złączeniu. 

 

Radni nie wnieśli uwag jak również pytań do przedstawionej informacji. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Skarbnik – przedstawiła autopoprawki do przesłanego  projektu 

uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2016 r. polegające na  

dodatkowym zwiększeniu  planu dochodów i wydatków o kwotę 42 tys. zł.  

z  przeznaczeniem  kwoty 33 tys. zł na proponowane  nowe zadanie inwestycyjne 

pn. „wykonanie oznakowania pionowego i  poziomego w Kałuszynie zgodnie z 

przyjętą organizacją  ruchu i 9 tys. zł na podatek od nieruchomości. Poza w/w 

zmianami, żadnych innych istotnych  autopoprawek  nie proponuje się.  

Następnie przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok tj. 
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Zwiększenie planu dochodów zadań własnych o kwotę 297.834,00 zł . Są to 

środki , które pochodzą głównie od LIDL na realizację inwestycji zgodnie z 

zawartym porozumieniem, ze zwiększenia  o 9 tys. zł podatku od nieruchomości. 

Wprowadzenia do budżetu środków z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej na 

2016 rok, o którą wnioskował Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. 

Wprowadzenie do budżetu kwoty 500,00 zł  jako wpłata środków z 

przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych  dla przedszkola. 

Zmniejszenie  o kwotę 120 tys. zł planowanych dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego pochodzących  z dawnego FOGR, ponieważ otrzymaliśmy  

wysokość ostatecznej kwoty dofinansowania w wysokości 110 tys. zł na drogę w 

Żebrówce. Natomiast plan zakładał  dofinansowanie także do drogi „Rajtasy” w 

Olszewicach. W związku z tym obecnie proponuje się zmniejszenie planowanych 

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  o w/w kwotę.  

Zwiększenie planu wydatków własnych  o kwotę 177.834,00 zł . Z tego 

120.300,00 zł środki  przeznaczone na zwiększenie  wartości zadań już  

realizowanych oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych  tj. wykonanie 

elewacji budynku garażowego OSP w Zimnowodzie o wartości 10 tys. zł. , zakup 

pompy głębinowej dla SUW w Kałuszynie  o wartości 11 tys zł.,   opracowanie 

dokumentacji technicznej na wykonanie  instalacji prosumenckich o wartości 

17.300, 00 zł  i  wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego w Kałuszynie 

zgodnie z przyjętą organizacją ruchu o wartości 33 tys. zł. Pozostałą kwotę w 

wysokości 57.834,00 zł  przeznacza się na wydatki bieżące tj. 34 zł tytułem 

zwrotu z rozliczenia dotacji za 2015 rok z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim   

w wyniku  ostatecznego rozliczenia zrealizowanych zdarzeń,    9 tys. zł na 

zwiększenie  zapłaty podatku od nieruchomości , 12 tys. na zakup pomocy 

dydaktycznych  dla dwóch oddziałów przedszkolnych . 

Pani Skarbnik poinformowała, że Dyrektor Szkoły Podstawowej występował z 

wnioskiem o uzyskanie  dotacji na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 

20 tys. zł .  Uzyskał dotację tylko  w  wysokości 2 tys. zł. 500 zł na zakup pomocy 

dydaktycznych  dla  przedszkola   i  36 tys. zł na zwiększenie środków  z 

przeznaczeniem na energie elektryczną na „Zalewie Karczunek” i wodę ze 

zdrojów ulicznych.       

Proponowane wyżej zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. W wyniku proponowanych zmian pierwotnie planowane  rozchody i 

przychody nie ulegną  zmianie – podała Pani Skarbnik. 

 

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

zmian w budżecie gminy. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał  uchwałę Nr XX/124/2016 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lat 2016-2023 – 

treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie, w obecności  10 

radnych. 

Podczas głosowania na sali obrad była nieobecna radna p. Elżbieta Stryczyńska. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XX/125/2016 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 11 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 

dotyczącej zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kałuszyn podał, że zwrócił się do Przewodniczącego Rady  o zwołanie 

pozaplanowych obrad , głównie z powodu potrzeby podjęcia w/w uchwały.  

Poinformował, że LIDL zapewnia, że jeśli gmina wykona media zgodnie z 

terminem  zawartym   w porozumieniu , to LIDL  będzie w stanie rozpocząć i 

zakończyć w roku 2017 planowaną inwestycję. 

Pan Burmistrz podał, iż na etapie planowania okazało się, że zapisy  w  planie A 

i planie B mają inne zapisy określające spadek połaci dachowych. W planie A jest 

zapis od 1  procenta do 49. Natomiast w planie B jest zapis od 3 procent do 45. 

W związku z tym powyższe zapisy  w zasadzie uniemożliwiają realizację 

inwestycji planowanej przez LIDL, ponieważ przy obecnych zapisach należałoby 

wykonać wyższe ściany,  wówczas przekroczona byłaby wielkość budynków 

składowo-magazynowych określona w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Dlatego, żeby przyspieszyć realizację inwestycji przez LIDL,  proponuje się 

zmianę zapisu w części B planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kałuszyn polegającego na ujednoliceniu zapisu z częścią A. Przyjęcie 

proponowanej uchwały dałaby możliwość  rozpoczęcia i zakończenia w 2017 

roku planowanej przez LIDL inwestycji. Koszty, które określane są na kwotę ok. 

8 tys. zł , związane z  wprowadzeniem proponowanej zmiany , pokryte zostaną 

przez LIDL.  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że projekt techniczny na budowę 

kanalizacji i wodociągu  do terenów LIDLA jest wykonany. 

Wykonanie projektu drogi dojazdowej  jest w trakcie realizacji łącznie z 

chodnikiem i ścieżką rowerową. Projekt ten realizowany jest przez LIDL. 
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W trakcie realizacji jest projekt oświetlenia drogowego w/w drogi. Wykonany 

będzie chodnik wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Warszawskiej. 

 

Radni nie zgłosili pytań  do przedstawionego uzasadnienia w/w projektu uchwały. 

   

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XX/126/2016 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B, uchwalonego 

przez Radę Miejską w Kałuszynie, uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 

2013 roku /Dz.Urz. Woj .Maz. z dnia 9 października 2013 r., poz. 10000/ - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 11 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta 

została uchwała w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od ponoszenia opłat i podał, iż obecnie  zaistniała potrzeba 

uszczegółowienia zapisu § 3 poprzez  wpisanie zakresu świadczonych usług w 

żłobku. Wysokość opłat określona  w uchwale podjętej na ostatniej sesji nie ulega 

zmianie. Następnie odczytał proponowaną  treść  zapisu w §3. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XX/127/2016 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od ponoszenia opłat – treść uchwały w złączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 11 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, iż mieszkańcy naszej gminy jak również 

osoby przejeżdżające przez nasze miasto wiedzą o tym, że stały Komisariat 

Policji, który pełniłby dyżury  przez cała dobę , spowodowałby  zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa. Stwierdził także , iż świadomość o tym, że dyżury 

Policji pełnione są przez całą dobę  wpłynęłaby na  zmniejszenie   ilości 

przestępstw i wykroczeń.  

Przez  miasto Kałuszyn przebiega droga  krajowa. Ilość pojazdów 

przejeżdżających przez nasze miasto zwiększa się, głównie w okresie letnim . 

Przypomniał, iż w roku ubiegłym podczas  upalnej pogody ilość pojazdów  
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jadących nad „Zalew Karczunek” blokowała ruch na ulicach, a ilość  osób 

korzystających z „Zalewu” przekraczała ilość naszych mieszkańców. W związku 

z tym podczas wystąpienia zdarzeń mobilność, operatywność i szybki dojazd i 

reakcja Policji  jest niezbędna.  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że  projekt przebudowy budynku po byłej 

Aptece uzgadniany był z Komendą Powiatową Policji pod kątem  siedziby dla 

Policji w tym budynku. Jeśli wystąpiłyby  dodatkowe potrzeby w tym zakresie , 

to  mogą być uwzględnione. Koszty eksploatacji siedziby pozostałyby na 

dotychczasowych warunkach. Przy w/w  budynku  jest parking oraz możliwość 

budowy garażu dla pojazdów Policji – stwierdził Pan Burmistrz. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał treść  proponowanego 

oświadczenia w sprawie potrzeby utworzenia komisariatu Policji w Kałuszynie – 

treść oświadczenia w załączeniu.  

 

W głosowaniu jawnym  oświadczenie przyjęto jednogłośnie w obecności 11 

radnych. 

 

Ad.pkt 6. 

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

do wglądu . 

 

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

obecności 11 radnych  przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 7. 

 Na obrady przybył radny p. Sławomir Strupiechowski. 

  

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi zapytała, czy  opracowana organizacja ruchu w mieście Kałuszyn 

przewiduje zainstalowanie świateł na przejściach przez ulicę Warszawską. 

Poinformowała, iż byli u niej przedstawiciele Ochrony Środowiska w sprawie  

zmiany   Miejskiego Parku Chronionego  i zapytała, czy zmiany te dotyczą także 

odległości oraz tego, że w wyrobiskach po żwirowni  składowane są śmieci. 

Następnie nawiązała  do skargi skierowanej do Ministerstwa, o której informował 

Pan Burmistrz , a w której poruszona była sprawa remontu garażu OSP w 

Olszewicach i nabycia przez nią działki rolnej od Gminy. Podała, że OSP w 

Olszewicach ma długą  tradycję.  Powstała  w 1925 r. tj. wcześniej od OSP w 

Kałuszynie. Garaż  od dawna wymagał remontu. W okresie zimy w samochodzie 

strażackim zamarzała woda. Natomiast budynek, w którym mieści się świetlica 
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został zakupiony przez mieszkańców  od Spółdzielni Mleczarskiej i przy 

niewielkim  wkładzie środków gminnych został wyremontowany. 

Wyjaśniła także, iż nabyła działkę rolną od gminy w drodze przetargu. Do 

przetargu przystąpiło 3 chętnych do zakupu. Działka ta znajduje się w sąsiedztwie 

jej gruntów i   użytkowała ją  od wielu lat. 

Ponadto stwierdziła, iż dzięki temu, że  p. Grażyna Gójska i p. Anna Kopczyńska   

złożyły skargę, zmieniła zdanie,  o tym, jak działa i czym się zajmuje 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. 

Zwróciła także uwagę na to, że  p. Grażyna Gójska i p. Anna Kopczyńska składają 

skargi na wszystko, co było i jest robione w naszej gminie i zwracając się do w/w 

apelowała o przemyślenie swojego postępowania. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyna nawiązując do 

opracowanej organizacji ruchu w mieście Kałuszyn zapytała, czy przewidywane 

jest ustawienie znaku „STOP” przed skrzyżowaniem ulicy Mickiewicza z ulicą 

Barlickiego o strony wyjazdu od TOPAZ. 

Ponadto zgłosiła, że  przy ulicy Mostowej przy posesji, na której  produkowane 

są figurki gipsowe parkowane są samochody. Stwarza to zagrożenie 

bezpieczeństwa  pieszych. 

 

 Pan Waldemar Mroczek –  radny ze wsi Mroczki stwierdził, że  pojazdy 

przejeżdżające przez miasto Kałuszyn jadą z dużą  szybkością . Stwarza to 

zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. Podał także, że  w związku z dużym 

natężeniem ruchu w ulicy Warszawskiej, występują trudności wjazdu na tę ulicę 

z przyległych ulic.  

Poinformował, że na drodze do wsi Milew zdarza się, że  parkowane są 

samochody  na środku drogi, co utrudnia przejazd tą drogą.  

Ponadto zgłosił, że o godz. 21,30  za wstęp na teren „Zalewu Karczunek” żądano 

od niego opłaty w wysokości 20 zł. 

 

 Pani Anna Kopczyńska – mieszkanka Kałuszyna zwróciła uwagę na to, 

że Pan Burmistrz informując o złożonej skardze nie wymienił wszystkich 

zarzutów z jakimi zwróciła się ona i p. Grazyna Gójska   do Prokuratora  

Generalnego  w złożonej  skardze. 

Nie zgodziła się także  z informacją podaną przez Pana Burmistrza,  że  skarga 

nie odniosła skutku i zapewniła, że  tylko w przekonaniu Pana Burmistrza jest to 

koniec powyższej sprawy. 

Nawiązując do postanowienia Pana Burmistrza  w sprawie niedopuszczenia 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej do postepowania w sprawie 
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uzyskania decyzji  środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ”odzysk w instalacji 

zużytych opon” stwierdziła, iż z  w /w postanowienia „śmierdzi”. 

 Podała ponadto, że w w/w postanowieniu  Pan Burmistrz nazwał się  „skarbem” 

i stwierdziła, że  skarbem   to Pan Burmistrz jest dla niektórych, natomiast dla niej 

jest złem dla jej miasta. 

 

 Pan Burmistrz –  ustosunkowując się do głosów poruszonych w dyskusji 

stwierdził, iż nie wstydzi się wydanego postanowienia w w/w sprawie. 

Następnie poinformował, że w opracowanej organizacji ruchu zawarte są obecnie 

istniejące uwarunkowania. Nie ma  w niej przewidzianych świateł na przejściach 

przez ulicę Warszawską. Problem ten jest na etapie  rozważań i opracowań.  

W sprawie zdarzeń i kolizji  na ulicy Warszawskiej podał, że zjawisk tych  nie 

jest tak wiele, lecz zawsze za dużo. Przyznał, że niepokojącym jest to, że pojazdy 

jadące przez Kałuszyn , jadą  z dużą szybkością. Podał, iż w sprawie tej 

wielokrotnie zwracał się do Policji. W związku z tym okresowo zwiększana była 

ilość prowadzonych kontroli drogowych. 

Pan Burmistrz podkreślił, że  jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa  w 

tym zakresie byłoby utworzenie stałego Komisariatu Policji oraz zainstalowanie 

świateł na przejściach przez ul. Warszawską. 

Stwierdził  także, że  obecna organizacja ruchu w mieście Kałuszyn również 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze. 

W sprawie zmiany Chronionego Krajobrazu podał, iż w sprawie tej będą 

prowadzone konsultacje i możliwość składania wniosków.  

Oznakowanie skrzyżowania ulicy Mickiewicza jest ujęte w opracowanej 

organizacji ruchu. 

W sprawie  wprowadzenia zakazu postoju w ul. Mostowej Pan Burmistrz podał, 

że  jeśli nie ma  takiego zapisu w opracowanej organizacji ruchu, to wystąpi o jej 

uzupełnienie o  zapis wprowadzający  zakaz zatrzymywania się i postoju na 

odcinku ulicy Mostowej od ulicy Trzcianka do ulicy Zawoda. 

W sprawie pobieranie opłat za wejście na teren „Zalewu Karczunek” 

poinformował, że uzgodnienia są takie, że mieszkańcy miasta i gminy nie opłacają 

za wejście na teren Zalewu. Jeśli firma organizująca  imprezy nad Zalewem nie 

przestrzega tych uzgodnień, to  umowa  na dzierżawę zostanie cofnięta.  Pan 

Burmistrz ponowie stwierdził, iż mieszkańcy miasta i gminy za wejście na teren 

Zalewu nie ponoszą opłat, bez względu na to, czy odbywa się tam impreza, czy 

nie. Bezpłatne wejście jest za okazaniem dowodu osobistego lub karnetu. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – podał, że  zespoły, które występują nad 

Zalewem  rozpoczynają  występy o godzinie 1,oo  w nocy, a na plakatach 
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podawana  jest informacja , że występy rozpoczynają się  o godzinie 21,30. 

Informacja taka wprowadza  w błąd. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyna zapytał w 

sprawie wycięcia drzewa we wsi Milew. Podał także, iż mieszkańcy dojeżdżający 

do pracy zgłaszają  potrzebę uruchomienia kursu autobusowego do Mińska Maz.  

w okresie wakacji w godzinach 7,oo – 7,30 . 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, że wydał zezwolenie na 

ścięcie drzewa we wsi Milew  i zadeklarował, iż udzieli właścicielowi drzewa 

pomocy w pozyskaniu firmy, która dokonałaby wycinki. Obecnie właściciel 

drzewa twierdzi, że nie dokona ścięcia drzewa, ponieważ jego zdaniem wykonać 

to powinna gmina. W związku z tym  wystąpił do Konserwatora Zabytków , o 

wydanie decyzji na ścięcie w/w drzewa, w ramach ochrony zabytków, ponieważ 

drzewo to  zagraża istniejącej zabytkowej kapliczce. Konserwator Zabytków 

odmówił wydania takiej decyzji uzasadniając tym, że  drzewo nie znajduje się na 

terenie kapliczki. W związku z tym nie może wydać decyzji o jego ścięcie. Po 

wyjaśnieniach z Konserwatorem Zabytków, iż chodzi o wydanie decyzji 

nakazującej ścięcie drzewa, a nie  decyzji pozwalającej ścięcie drzewa, na dzień 

dzisiejszy uzgodniaono, że Konserwator Zabytków  zorganizuje  spotkanie  we 

wsi Milew i wówczas podejmie decyzję. 

W sprawie kursów autobusowych  dokona  rozeznania. Stwierdził, iż dotychczas  

współpraca z PKS w Mińsku Maz. układała się  dobrze. 

 

 Pani Henryka Śledziewska – radna ze wsi Wąsy  zapytała w sprawie 

wycinki topoli przy remizie OSP w jej wsi. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że jest już zgoda na ścięcie w/w topoli. 

 

 Pani Grażyna Gójska – mieszkanka Kałuszyna  nawiązując do informacji 

Pana Burmistrz dotyczącej złożonej skargi przyznała, że zawiadomienie  takie 

wysłane zostało do Ministra  Zbigniewa Ziobry. Podała, iż procedura jest taka, że 

od Ministra Zbigniewa Ziobry zawiadomienie skierowane zostało do prokuratury, 

a następnie skierowane zostanie dalej. 

Zapewniła, iż zawiadomienie to zostanie opublikowane. Poinformowała, że 

zawiadomienie podpisała Grażyna Gójska i Anna Kopczyńska. Wyjaśniła, że  

powyższe  zawiadomienie  złożone zostało w celu sprawdzenia i wyjaśnienia 

faktów , na które posiada dokumenty oraz zgłoszenia od mieszkańców.  
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 Pan Burmistrz – odczytał tytuł  postanowienia prokuratury tj. 

„Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim  z 

dnia 20.07.2016 r. o odmowie wszczęcia śledztwa „, na skargę złożoną przez p. 

Annę Kopczyńska i p. Grażynę Gójską.  

Następnie poinformował, o przygotowaniach do Dożynek Diecezjalnych , które  

odbędą się w naszej gminie 28 sierpnia br.  i zaprosił  obecnych na obradach  do 

wzięcia udziału w tej uroczystości. 

 

Ad.pkt 8.  

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad dokonał 

zamknięcia  XX obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godzinie 12,40 obrady zakończono. 

 

 

 

 

 
 

 

Protokołowała: 

D.Rosołowska 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                                                                       

  

 

 

 


