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Protokół nr XXIX/2017 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie , odbytych w dniu 28 kwietnia 2017 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności  - 14 radnych  na ogólny stan Rady 15 

osób. 

Nieobecna usprawiedliwiona rana p. Elżbieta Gójska. 

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

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

– Skarbnik. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p.Marek Pachnik – Radny Rady Powiatu 

Mińskiego – członek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna 

Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszyni3, p. Renata 

Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego 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 oraz  

p. Stanisława Mroczek, p. Anna Kopczyńska, p. Grzegorz Jagielski i p. 

Mieczysław Witowski – mieszkańcy Kałuszyna. 

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 Rady przedstawił proponowany porządek 

obrad z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1  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. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2017 – 2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2017 r. 
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 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 Wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego. 

7. Przyjęcie protokołu  nr XXVIII/2017 z poprzednich obrad Rady. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamkniecie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Marek Pachnik – zaproponował uczczenie chwila ciszy Śp. 

Zbigniewa Miłkowskiego – wieloletniego Kierownika  SP ZOZ w Kałuszynie. 

 

Obecni na obradach przyjęli propozycje i uczcili chwilą ciszy Śp. Zbigniewa 

Miłkowskiego. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informacje z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwal Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionej informacji. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kałuszynie przedstawiła informacje na temat  oceny zasobów pomocy społecznej 

za 2016 rok – treść informacji w załączeniu. 

 

Radni przyjęli przedstawiona informację nie wnosząc  uwag. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Skarbnik – podała, że po wysłaniu materiałów na dzisiejszą sesję 

otrzymaliśmy dotację na wypłatę   akcyzy za zakup oleju napędowego   w 

wysokości 77.532,28 zł oraz  kwotę 106 zł  z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 

energetycznego , realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku 

z  tym powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie 
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dochodów i wydatków zarządzeniem burmistrza. Dlatego w obecnie 

przedstawianym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 

rok są zmiany w stosunku do przesłanego projektu.  

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła łącznie uzasadnienie do projektów uchwał 

związanych z budżetem gminy.  

Podała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane  z 3 lat poprzedzających 

i kończy się na roku, w którym planowana jest spłata zadłużenia. WPF naszej 

gminy obejmuje okres od  2017do 2023. Prognoza ta zawiera podstawowe dane 

dotyczące   dochodów, wydatków, planu zadłużenia, planu spłaty zadłużenia oraz 

plan rozchodów i przychodów.  

Proponowane  na dzisiejszej sesji  zmiany w budżecie gminy na 2017 rok polegają 

na  zmianie budżetu nadwyżkowego w budżet deficytowy. Propozycja ta wynika 

z konieczności wprowadzenia do realizacji zadania , które rozpoczęte zostało już 

w roku 2016 ,  a dotyczącego przebudowy stacji uzdatniania wody w Garczynie. 

Zadanie to realizowane będzie wspólnie z gminą Jakubów, ponieważ stacja ta w 

roku 1993 wybudowana została wspólnie z gminą Jakubów. W roku bieżącym 

jest jeszcze możliwość pozyskania  środków z WFOŚiGW  w formie  pożyczki 

na preferencyjnych zasadach. W związku z tym budżet  roku 2017 z 

nadwyżkowego, zmieni się w budżet deficytowy. Deficyt pokryty zostanie z 

zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW  zaciągniętej na przebudowę stacji 

uzdatniania wody w Garczynie. Dlatego na dzisiejszej sesji przedkładany jest 

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW 

w Warszawie. 

Drugim projektem uchwały przedkładanym na dzisiejszej sesji związanym  ze 

zmianą budżetu z nadwyżkowego w budżet deficytowy  jest projekt uchwały w 

sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań – podała Pani Skarbnik. 

Poinformowała także, że WPF daje możliwość spłaty zadłużenia do 2023 roku. 

Wskaźniki  wyznaczające dopuszczalne wysokości spłat zobowiązań w każdym 

roku ujętym w WPF  są zachowane. Zachowany jest także wskaźnik  mówiący o 

tym, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w każdym roku 

zawartym w WPF.  

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że po przyjęciu proponowanych zmian  

dochody budżetu wyniosą  24.019.925,06 zł , w tym dochody bieżące 

22.371.251,28 zł , dochody majątkowe  wyniosą 1.648.674,78 zł, plan wydatków 

gminy  to kwota 25.019.925,06 zł  w tym plan wydatków majątkowych to kwota 

3.610.149,88 zł. 

 

 Pan Burmistrz – w uzupełnieniu  wypowiedzi Pani Skarbnik podał, że  

środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW mają być przeznaczone na  
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modernizację  stacji uzdatniania wody w Garczynie i częściową modernizację 

sieci wodociągowej. Projekt techniczny na wykonanie przebudowy jest już 

wykonany. Pan Burmistrz przypomniał, że wcześniej występowano o pozyskanie 

środków z funduszy unijnych na wykonanie tych prac , lecz wniosek  załatwiony 

został odmownie. Stwierdził także, iż  coraz trudniej jest pozyskać środki na 

realizacje  inwestycji z funduszy unijnych. 

W związku z tym , że stacja uzdatniania wody w Garczynie  wymaga przebudowy  

ze względów technologicznych i jakości sieci wodociągowej oraz jakości  wody 

zdecydował się wystąpić do Rady z propozycją  zaciągnięcia pożyczki z 

WFOŚiGW , na warunkach preferencyjnych. Pożyczka ta jest umarzalna do 

wysokości 40%. Ze względu na wskaźniki  osiąganych  dochodów dla naszej 

gminy  wskaźnik ten wynosi maksymalnie  30%. Poinformował, że  dotychczas 

średnio dotacja  unijna na realizowane inwestycje w naszej gminie wynosiła  od 

50 do 65%  wartości inwestycji już zrealizowanych. 

Następnie Pan Burmistrz wyjaśnił, że  przy realizacji inwestycji z udziałem 

środków unijnych ,  za wykonanie inwestycji należy  dokonać zapłaty i dopiero 

wówczas oczekiwać refundacji. Bywa, że okres oczekiwania na  refundację  trwa 

nawet kilka lat. Tak było ze środkami na rozbudowę szkoły w Kałuszynie.  

Natomiast inwestycja realizowana  za środki pochodzące z pożyczki, środki 

wypłacane są po złożeniu faktury przez wykonawcę. Wówczas nie ma potrzeby 

uruchamiania środków własnych. Podał także, że przebudowa stacji uzdatniania 

wody w Garczynie jest zadaniem wspólnym z gminą Jakubów po 50% każdej z 

nich. Wartość kosztorysowa tej inwestycji , to kwota 700 tys. zł. Rozpoczęcie 

prac planowane jest w okresie jesieni  rb. i  w okresie wiosny w roku 2018 oddanie 

stacji do użytku. Przebudowa stacji odbywać się będzie w taki sposób, żeby 

zapewnić ciągłość dostawy wody. 

Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, iż obecnie posiadamy budżet nadwyżkowy. 

Żeby otrzymać pożyczkę z WFOŚiGW  należy zmienić budżet na budżet 

deficytowy. W związku z tym należy obniżyć niektóre dochody gminy. Jeśli 

dochody realizowane będą w pierwotnie planowanej wysokości, wówczas nie 

będzie  potrzeby wykorzystania kredytu. 

Zapewnił także, że zaciągnięcie proponowanej pożyczki i kredytu nie zagrozi 

bieżącemu funkcjonowaniu gminy i  zwrócił się z prośbą o podjęcie  

proponowanych uchwał.  

 

Radni nie zgłosili uwag jak również pytań do przedstawionych projektów uchwał.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIX/199/2017 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 – treść 

uchwały w załączeniu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIX/200/2017 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIX/201/2017 w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIX/202/2017 w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego podał, że tak jak jest to 

zawarte w przesłanym projekcie uchwały, proponuje się przeznaczenie do 

sprzedaży lokal użytkowy , który znajduje się  w budynku przy ul. Warszawskiej 

17. Obecnie  lokal ten jest pusty i nie jest przez nikogo dzierżawiony. 

Powierzchnia lokalu wynosi 15,75 m2. W budynku tym, pozostałe lokale  na 

parterze stanowią własność prywatną. W związku z tym, iż jest zainteresowanie 

zakupem tego lokalu, na dzisiejszych obradach przedstawia projekt uchwały w 

sprawie przeznaczenia do sprzedaży w/w lokalu. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że sprzedaż  powyższego lokalu odbędzie 

się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie przetargowej i, że lokal ten 

obecnie, ani w przyszłości dla gminy nie będzie potrzebny. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – rany ze wsi Kluki prosił, aby przed ogłoszeniem 

przetargu na  sprzedaż w/w lokalu , pracownicy przygotowujący dokumenty do 

przetargu , przygotowali je  tak, żeby można było sporządzić akt notarialny. 
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Przypomniał, iż dotychczas  sprzedano dwa lokale komunalne, wpłaty za zakup  

wpłynęły na konto gminy i dotychczas nie zawarto aktu notarialnego na te lokale. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXIX/203/2017  w 

sprawie  wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Ad.pkt 7. 

 Protokół nr XXVIII/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednogłośnie w obecności 14 radnych 

przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pani Barbara Mroczek – sołtys wsi Wąsy zapytała, kiedy na drogi 

dowożony będzie żwir. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że dokonany został przegląd stanu dróg, głównie 

dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej i dróg żwirowych. Poinformował, że 

żwir  dowożony będzie na drogi  po ich osuszeniu, przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi podała, iż ponownie zgłasza wniosek w sprawie wystąpienia do PKS 

w Mińsku Maz. , żeby autobusy zatrzymywały się w centrum wsi, a nie tylko na 

przystanku, który jest na końcu wsi w kierunku Mrozów. Stwierdziła, że 

przystanek ten jest potrzebny głównie dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do 

szkoły oraz osób niepełnosprawnych. 

  

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, że w powyższej sprawie 

wystąpił do ZDP w Mińsku Maz. i sprawa ta jest w toku rozpatrywania. 

 

 Pani Elżbieta  Stryczyńska –radna z miasta Kałuszyna zgłosiła, że na ul. 

Wojska Polskiego przy skręcie w ul. Kopernika  po opadach deszczu zbiera się 

woda.   
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 Pani Henryka Śledziewska – radna ze wsi Wąsy wnioskowała, aby 

przystanek autobusowy  z Falbogów przeniesiony został do drogi do wsi Wąsy.  

 

 Pani Dorota Branicka – radna ze wsi Sinołęka podała, że odbiór śmieci 

ze wsi Sinołęka i Gołębiówka w okresie letnim  miał być dokonywany dwa razy 

w miesiącu. Dotychczas  śmieci odbierane są raz w miesiącu. W związku z tym 

zwróciła się z prośbą, żeby w rb. śmieci odbierane były częściej. 

 

 Pani Stanisława Mroczek – mieszkanka Kałuszyna nawiązała do 

spotkania mieszkańców na temat budowy linii energetycznej 400KV,  które 

odbyło się w poniedziałek. Stwierdziła, iż ogłoszenie o tym spotkaniu ukazało się 

zbyt późno  tj. w piątek po południu oraz, że zebranie odbyło się  w godzinach 

niedogodnych dla mieszkańców.  W związku z tym na  spotkaniu zgłoszona 

została propozycja zorganizowania drugiego spotkania  w powyższej sprawie w 

godzinach dogodnych dla mieszkańców – poinformowała p. Mroczek. 

Stwierdziła także, iż budowa linii 400KW stanowić będzie zagrożenie 

ekologiczne dla naszej gminy, a skutki  szkodliwości okazać się mogą dopiero w 

następnych pokoleniach. Była zdania, że  budowa linii 400KV  jest kolejną 

inwestycją, która zagrażać będzie zdrowiu i życiu mieszkańcom naszej gminy. 

Następnie zapytała, kiedy Pan Burmistrz  podjął taką informację, że linia 

wysokiego napięcia będzie przebiegała przez teren naszej gminy.? 

Dlaczego społeczeństwo o  fakcie tym nie było poinformowane? 

Z jaką datą jest pismo, które skierował Dyrektor PSE do Pana Burmistrza w  

sprawie 400KV? 

Ponadto wyjaśniła, że z linii wysokiego napięcia bezpośrednio ludzie nie 

korzystają.  

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do głosów poruszonych w dyskusji 

przyznał ,że  podczas opadów deszczu u zbiegu ulicy Kopernika i Wojska 

Polskiego oraz  w ulicy Ogrodowej zbiera się woda. W ulicy Ogrodowej  woda 

wlewa się wjazdami na posesję. W związku z tym w miejscach tych podwyższone 

zostaną krawężniki. Podał, iż woda zbiera się także w ulicy Bohaterów Września 

na skrzyżowaniu z ulicą 1-go Maja. W porozumieniu z ZDP w Mińsku Maz. we 

własnym zakresie wykonanie zostanie odprowadzenie  wody z tego miejsca.  W 

ulicy Mostowej w okolicy Libelli  także podczas opadów deszczu zbiera się woda. 

W miejscu tym wykonano udrożnienie odpływu, lecz nie rozwiązuje to problemu. 

Dlatego  należy  jeszcze obniżyć  odpływ zbierającej się  wody. 

W sprawie przystanków autobusowych we wsi Olszewice i we wsi Wąsy podał, 

iż sprawa ta jest na  etapie uzgodnień z PKS i  ZDP w Mińsku Maz. 
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Wywóz  śmieci  z bloków mieszkalnych ze wsi Sinołęka i Gołębiówka 

uzgodniona zostanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. 

W sprawie dodatkowego zebrania mieszkańców  dotyczącego budowy linii 

400KV Pan Burmistrz poinformował, iż w porozumieniu z firmą realizującą tę 

linię zebranie ustalono na dzień 10 maja na godz. 17,oo . Zebranie to będzie 

zebraniem ogólnie informacyjnym. Natomiast zebrania w poszczególnych 

miejscowościach, przez których tereny przebiegać będzie linia, ustalane będą 

indywidualnie dla tych wsi. 

Pan Burmistrz podał, że pismo, które odczytał na dzisiejszych obradach jest z dnia 

dzisiejszego. Poinformował, iż odczytane pismo  otrzymał na własną prośbę od 

Prezesa Spółki realizującej linię 400KV. Prosił, żeby Prezes odpowiedział, czy 

były prowadzone rozmowy z gminą Jakubów w sprawie budowy w/w linii, i czy 

Jakubów zrezygnował z tej inwestycji. Prezes odpisał, że nie było takich rozmów.  

Poinformował ponadto, że pierwszą informację  w sprawie budowy linii 400KV  

otrzymał  prawdopodobnie na przełomie miesiąca lutego i marca br. Następnie 

odbyło się spotkanie informacyjne, na którym firma poinformowała o 

procedurach budowy. Na spotkaniu tym zawnioskował  maksymalne odsunięcie   

linii  od granicy miasta w kierunku autostrady. 

W sprawie szkodliwości odziaływania linii nie będę się wypowiadał, ponieważ 

nie jestem  kompetentny w tej sprawie – stwierdził Pan Burmistrz. Proponował, 

aby w sprawie tej zgłaszać pytania na zebraniu , które odbędzie  się w  dniu 10 

maja br. 

Następnie zaprosił do udziału w obchodach  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja  i  przedstawił porządek  tej uroczystości.  

Przypomniał także , że dzień 2 maja jest świętem  Flagi. Zachęcał do wywieszania 

flag na swoich budynkach. 

 

 Pani Grażyna Gójska – mieszkanka Kałuszyna zwróciła się do Pani 

Skarbnik i nawiązała do podjętych  na dzisiejszych obradach uchwał dotyczących 

zaciągnięcia pożyczki i kredytu. Przypomniała, iż w minionym czasie Rada  

podjęła uchwałę o  wydaniu obligacji na kwotę 2 miliony zł. Obecnie podjęła 

uchwały na kolejne zadłużenie gminy na kwotę ponad  2 miliony zł.  Pożyczka z 

WFOŚiGW  z okresem  karencji dwa lata. Zapytała jaki będzie koszt tej pożyczki 

przez ten okres. Stwierdziła, iż sądziła, że jeśli jest nadwyżka budżetowa, to 

powinno się spłacić obligacje lub kredyt, tak jak gospodaruje się w budżecie 

domowym. Natomiast Rada zaciąga kredyt na spłatę  zadłużenia. Wyraziła 

wątpliwość, czy radni rozumieją podejmowane decyzje. Stwierdziła, że po dwóch 

latach karencji , ponownie   będzie potrzeba zaciągnięcia kredytu na spłatę 

zadłużenia.   
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 Pan Burmistrz – podał, że zadane pytanie świadczy o tym, że osoba je 

zadająca nie rozumie, co oznacza budżet nadwyżkowy. Wyjaśnił, iż budżet 

gminy, czy jednostek budżetowych rządzi się innymi prawami niż budżet 

domowy. Wyjaśnił , że jeśli zakładamy spłatę kredytu, musimy wykazać, że 

posiadamy nadwyżkę. Dlatego budżet naszej gminy tak został zaplanowany. 

Obecnie , jeśli wystąpiła konieczność zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na 

przebudowę stacji uzdatniania wody w Garczynie , WFOŚiGW nie może udzielić 

pożyczki, jeśli  w budżecie posiadamy nadwyżkę.  Pan Burmistrz podkreślił, iż 

pożyczka z WFOŚiGW jest najkorzystniejszą  formą pożyczki.  

Udzielając odpowiedzi dotyczącej kosztów pożyczki i okresu  karencji stwierdził, 

iż  koszty te pobrane zostaną z  30% umorzenia tej pożyczki, lecz mimo to, będzie 

to korzystne dla gminy, ponieważ z pewnością nie spłacimy wyższej kwoty jak 

zaciągnięta pożyczka. W przypadku realizacji tej inwestycji za środki własne 

gminy, mieszkańcy oczekiwaliby jeszcze kilka lat na przebudowę tej stacji. Przy 

proponowanym rozwiązaniu , to tak jak spłacalibyśmy własne środki, a  stacja 

zostanie przebudowana bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

 Pani Grażyna Gójska – zwróciła uwagę na to, iż zwracała się do Pani 

Skarbnik o udzielenie odpowiedzi, a nie do Pana Burmistrza.  

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż to on jest burmistrzem i całość 

odpowiedzialności za budżet on ponosi i zapewnił, że nigdy od tej 

odpowiedzialności nie będzie się uchylał. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że  pożyczka, w sprawie której podjęto uchwałę na 

dzisiejszych obradach, przeznaczona jest na wydatki majątkowe. Przy takim 

rozwiązaniu gmina nie poniesie dodatkowych kosztów , a mieszkańcy korzystać 

będą z dobrej wody. 

 

 Pani Anna Kopczyńska – radna z miasta Kałuszyn zwracając się do 

radnych zapytała, czy posiadają informację na temat zagrożeń  wynikających z 

przebiegu linii 400KV. Zapytała sołtysów obecnych na obradach, czy są 

zainteresowani tym, co dzieje się w Kałuszynie.  Podała, że na spotkaniu na temat 

budowy linii 400KV obecna była tylko  jedna  Pani Sołtys. 

Następnie podała, że w BIP-ie Urzędu umieszczone zostało ogłoszenie o 

przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego i zapytała, czy ktoś z radnych zwrócił się o dokument prognozy 

do tego studium i czy radni  posiadają wiedzę, czy ten dokument ten  jest, czy 

dokumentu tego  nie ma.  
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 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do wypowiedzi p. Anny 

Kopczyńskiej podał, iż  w/w ogłoszenie umieszczone w BIP-ie Urzędu dotyczy 

zbierania wniosków do studium.  

Nawiązując do wypowiedzi dotyczącej szkodliwości linii 400KV wyjaśnił, iż  

wszelkie zagrożenia ujęte będą w decyzji środowiskowej. Obecnie decyzji takiej 

nie ma.  Dopiero na etapie uzgodnienia trasy przebiegu linii , opracowana zostanie 

decyzja środowiskowa i wówczas radni zostaną zapoznani z tą decyzją.   

W sprawie  planu zagospodarowania przestrzennego Pan Burmistrz wyjaśnił, iż 

obecnie jest to etap zbierania wniosków.  

 

 Pani Anna Kopczyńska – poinformowała, iż w obradach Rady 

uczestniczy społecznie ,jako członek Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej i w imieniu 

społeczeństwa chce zwrócić uwagę,  na to, że Pan Burmistrz w /w ogłoszeniem  

wprowadził społeczeństwo w błąd. Przytoczyła, że w ogłoszeniu jest informacja, 

że mieszkańcy mogą składać uwagi i wnioski do  w/w prognozy. Stwierdziła, że 

członkowie Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej  w miniony czwartek  zwrócili się o  

wgląd do prognozy. Wówczas okazało się, że prognozy takiej nie ma.  

 

 Pan Burmistrz – zaproponował, aby powyższą sprawę p. Kopczyńska 

wyjaśniła na stanowisku pracy w Urzędzie Miejskim. 

 

 Pani Anna Kopczyńska – stwierdziła, iż  Pan Burmistrz powinien jej 

wytłumaczyć  dlaczego na stanowisku pracy nie ma dokumentów dotyczących 

w/w ogłoszenia jak również dlaczego żaden pracownik nie posiada  informacji na 

temat przebiegu planowanej linii 400KV. Zapytała, czy dokumenty posiada tylko 

Pan Burmistrz i sam podejmuje decyzje. Jej zdaniem  podejmowane decyzje 

powinien konsultować z radnymi na posiedzeniach komisji. 

Stwierdziła  ponadto, iż nie będzie miała pretensji do Pana Burmistrza o to, co 

złego dzieje się w Kałuszynie, lecz do radnych, ponieważ bez przyzwolenia 

radnych Pan Burmistrz  nic by nie zrobił.  

 

 Pan Damian Chrościcki – Naczelnik OSP w Kałuszynie przeprosił  za 

spóźnienie na obrady. Przypomniał, że  od miesiąca lutego br. OSP w Kałuszynie 

nie posiada samochodu bojowego.  

Prosił Pana Przewodniczącego Rady i Pana Burmistrza, o udzielanie odpowiedzi 

OSP w   Kałuszynie ,na składane pisma. Podał, że  w budżecie gminy 

przeznaczone zostało 500 tys. zł na zakup samochodu dla  OSP Kałuszyn. Z 

WFOŚiGW wpłynęło  potwierdzenie na kwotę 300 tys. zł. Oczekujemy na  środki 

w wysokości 167 tys. z Komendy Głównej OSP –podał p. Chrościcki i wyraził 

zadowolenie z tego powodu. 
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Następnie proponował  wcześniejsze przygotowanie procedury przetargowej na 

zakup samochodu , żeby w momencie otrzymania środków  jak najszybciej 

ogłosić przetarg. 

Stwierdził także, że  obecny niesprawny samochód bojowy OSP w Kałuszynie 

należałoby wyremontować i przekazać  innej jednostce z terenu gminy. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że tak jak informował na zebraniu członków OSP 

w Kałuszynie specyfikacja na zakup samochodu bojowego dla OSP w Kałuszynie 

przygotowana będzie  z udziałem  pracownika Państwowej Straży Pożarnej w 

Mińsku Maz.  Poinformował, że kwota  167 tys. z Komendy Głównej ujęta była 

w kwocie 500 tys. z budżetu gminy. Wyjaśnił, że żeby można było złożyć 

wniosek do  WFOŚiGW   i otrzymać 300 tys. zł,  należało wykazać zbilansowanie  

wszystkich środków. Ze względu na to, że nie posiadaliśmy zapewnienia środków 

z Komendy Głównej, zastąpiono je środkami własnymi gminy. Poinformował 

ponadto, iż na zakup samochodu  oczekuje kwoty 100 tys. zł z Urzędu 

Marszałkowskiego. Stwierdził, iż nie oznacza to , że na zakup samochodu 

posiadamy 500 tys. z budżetu gminy, 300 tys. z WFOSiGW i 167 tys. z Komendy 

Głównej i 100 tys. z Urzędu Marszałkowskiego, a jest to  tylko konstrukcja 

finansowa. 

Ponadto Pan Burmistrz  zapewnił, iż bez względu na wysokość zabezpieczonych 

środków , samochód bojowy dla OSP w Kałuszynie , według naszych potrzeb i 

spełniający wymogi, zostanie zakupiony. 

Specyfikacja  techniczna opracowana zostanie przy udziale przedstawiciela 

Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Przetarg ogłoszony 

zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, po otrzymaniu środków – 

stwierdził Pan Burmistrz.  

 

 Pan Mieczysław Witowski – mieszkaniec Kałuszyna zapytał, ile rocznie 

gmina spłaci  kapitału i ile odsetek. Zwracając się do radnych stwierdził, iż  

działania Rady idą w złym kierunku.  Jego zdaniem należy podejmować działania, 

żeby przedsiębiorstwa się rozwijały, a do gminy wpływał podatek dochodowy.   

Stwierdził, że jeśli brany jest kredyt na spłatę kredytu, to jest zła gospodarka.  

 

 Pan Damian Chrościcki – zapytał, w jakiej wysokości  środki może liczyć 

OSP w Kałuszynie  na zakup samochodu przyjmując, że w kwocie 500 tys. zł są 

ujęte środki w wysokości 167 tys. z Komendy Głównej. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że środki na zakup samochodu dla OSP Kałuszyn 

przeznaczone będą w wysokości potrzebnej na zakup samochodu optymalnie 
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wyposażonego . Według informacji jakie posiada na dzień dzisiejszy jest to kwota 

ok. 800 tys. zł.  

 

 Pan Damian Chrościcki – zapytał, kiedy rozpocznie się procedura 

przetargowa.  Jeśli otrzymamy środki w połowie miesiąca maja, czy wówczas 

ogłoszony zostanie przetarg na zakup samochodu, czy będziemy jeszcze 

oczekiwać innych informacji. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że jeśli będzie  informacja, że przyznane 

mamy  środki, wówczas ogłoszony zostanie przetarg na zakup samochodu. 

 

 Pani Skarbnik – udzielając odpowiedzi p. Witowskiemu podała, że  w rb. 

do spłaty gmina posiada kwotę 1.000.300,oo zł wszystkich dotychczas 

zaciągniętych zobowiązań.  Dotychczas spłacono 325 tys. W budżecie na rok 

2017 na spłatę odsetek planowana  jest kwota 280 tys. zł.  Poinformowała , że w  

WPF do roku 2023 rozpisane   są dochody,  kwoty długu, planowane wydatki i 

planowane rozchody , planowana spłata odsetek oraz wskaźniki  wynikające z 

obowiązujących przepisów prawnych.  

Wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych dopuszcza zaciąganie kredytów na 

sfinansowanie deficytu budżetowego. Kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone 

tylko na zadania inwestycyjne lub na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Zapewniła, że  podjęte na dzisiejszych obradach uchwały  są zgodne  z 

obowiązującymi przepisami prawa i pozytywnie zostały zaopiniowane przez 

RIO. 

 

 Pani Grażyna Gójska – zapytała, jakie będzie rozwiązanie, jeśli 

planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 300 tys. zł nie 

zostaną zrealizowane, czy ponownie zostaną emitowane obligacje? 

 

 Pani Skarbnik – stwierdziła, że na dzień dzisiejszy gmina posiada  

nieruchomości do zbycia. W związku z tym ma podstawy do planowania 

dochodów z tego tytułu. W przypadku nie zrealizowania tych dochodów, 

posiadamy przyzwolenie na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań – wyjaśniła Pani Skarbnik.  

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki podał, iż nie wszyscy 

mieszkańcy naszego miasta i gminy są zadowoleni z przebiegu linii 400KV przez 

teren naszej gminy. 
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Ad.pkt 9. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad  

zamknął XXIX obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 14,20 obrady zakończono. 

 

 

            Przewodniczący  

           Rady Miejskiej 

 

/-/Janusz Kazimierz Pełka 
 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 D.Rosołowska  


