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Protokół nr XXV/2016 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 29 grudnia 2016 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11,oo. 

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

osób. 

Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Jarosław Broniarek. 

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. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola w 

Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka  - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kałuszynie , p. Agnieszka Gałązka – Kierownik SP ZOZ Przychodnia Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie , p. Krystyna Sadoch – Główna Księgowa Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie oraz p. Stanisława Mroczek, p. Anna 

Kopczyńska, p. Mieczysław Witowski i p. Grzegorz Jagielski – mieszkańcy Kału 

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 wystąpił  z 

wnioskiem o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad  i zwrócił się  do Pana 

Burmistrza, o przedstawienie uzasadnienia wniosku. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że tak jak informował na posiedzeniach komisji, 

do dzisiejszego  porządku obrad  proponuje wprowadzenie uchwał, które 

przekazane zostały radnym przed rozpoczęciem obrad, z tego względu , że  w  

zasadzie  do dnia dzisiejszego otrzymywaliśmy informacje  w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2016 r. oraz zmian w WPF na lata 2016-2023. W związku z 

tym proponuje się wprowadzenie do porządku obrad w/w uchwał.  

Proponuje się także wprowadzenie do porządku obrad  uchwały w sprawie  

ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. W 

projekcie tej uchwały ujęte jest osiem zadań . Zadania te są w planie roku 2016 i 

związane są głównie z realizacją  inwestycji LIDL-a. Zadania te, zgodnie z 
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zawartym porozumieniem z LIDLE-m   mamy wykonać  do końca  I półrocza 

2017 roku. Ze względu na to, żeby środki na w/w zadania nie przepadły, 

proponuje się  zadania te ustalić jako wydatki niewygasające. Podczas omawiania 

projektu tej uchwały proponowane zadania jako niewygasające zostaną 

szczegółowo omówione – podał Pan Burmistrz. 

Następny proponowany projekt uchwały , to projekt w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę 

Kałuszyn dla dzieci w wieku do 5 lat. Proponowany projekt związany jest ze 

zmianą  obowiązujących przepisów prawnych w zakresie odpłatności za 

przedszkole.  Według  obecnie obowiązujących  przepisów,  dzieci 6-letnie  

zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu, ponieważ na dzieci te  od stycznia 

2017 roku samorządy otrzymają subwencję oświatową.  

Kolejny proponowany projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej 

oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn. Proponowany projekt 

uchwały wynika z tego, że w ostatnich dniach  zrzekły się  z  dokonywania  poboru 

opłaty targowej dwie inkasentki. W związku z tym wystąpiła konieczność 

wyznaczenia nowych inkasentów. 

Szósty projekt uchwały proponowany do wprowadzenia  do porządku 

dzisiejszych obrad dotyczy  dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Ignacowie. Dotychczas dzieci te dowożone były przez  

Szkołę w Ignacowie. Szkoła posiada specjalistyczny samochód do dowożenia 

dzieci niepełnosprawnych  , a koszt dowozu jest znacznie niższy,  w przypadku  

dowozu  zorganizowanego przez gminę.  Obecnie po zmianach  przepisów 

między innymi z rozliczeniem  podatku VAT Starostwo  w Mińsku Maz. twierdzi, 

że powyższe rozwiązanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i 

proponuje, aby Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zawarcia porozumienia 

na dowóz w/w dzieci ze Starostwem  Powiatowym w Mińsku Maz. , a nie ze  

szkołą w Ignacowie, tak jak było to dotychczas.  Dlatego na dzisiejszych obradach 

proponuje się  wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w  sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w powyższej sprawie. 

 

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

propozycje do  porządku  obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag jak również innych propozycji do porządku obrad. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie  wprowadzenia 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2023 

oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  
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W głosowaniu jawnym powyższa propozycja przyjęta została jednogłośnie w 

obecności 14 radnych. 

  

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie wprowadzenia 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. 

 

W głosowaniu jawnym propozycja wprowadzenia do porządku obrad w/w 

projektu uchwały przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie wprowadzenia 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego  przez Gminę  Kałuszyn 

dla dzieci w wieku do lat 5. 

 

W głosowaniu jawnym  powyższa propozycja przyjęta została jednogłośnie w 

obecności 14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie  wprowadzenia 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej 

oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn. 

 

W głosowaniu jawnym powyższa propozycja  przyjęta została jednogłośnie w 

obecności 14 radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się o przegłosowanie wprowadzenia 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia.  

 

W głosowaniu jawnym powyższa propozycja przyjęta została jednogłośnie w 

obecności  14 radnych.  

 

Przyjęte propozycje wprowadzenia do porządku obrad w/w uchwał  będą jako 

kolejne podpunkty w punkcie „Podjęcie uchwał” – podał Pan Przewodniczacy. 

Następnie Pan Przewodniczący  Rady przedstawił proponowany porządek obrad 

z uwzględnieniem przyjętych zmian  i zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 
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3. Interpelacje. 

4. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji  

    uchwał Rady Miejskiej. 

5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2017 rok. 

6.  Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2017 rok. 

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

8. Uchwalenie budżetu gminy  na 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2017 rok. 

 Uchwalenia i przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn 

na lata 2016-2022. 

 Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. 

 Zbycia nieruchomości gruntowej 

 Ustanowienia służebności gruntowej 

 Przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej. 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

 Ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 

 Ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie 

prowadzonego przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do 5 lat. 

 Zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia 

wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie  Gminy 

Kałuszyn 

 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. 

10. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2016  i nr XXIV/2016  z poprzednich obrad 

     Rady. 

11. Zapytania i wolne wnioski.  

12. Zamkniecie obrad. 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Burmistrz – przedstawił informację z działalności w  okresie  
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międzysesyjnym oraz realizacji  uchwał  Rady Miejskiej – treść informacji w 

załączeniu. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionej informacji. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany plan pracy Rady 

Miejskiej na 2017 rok. 

 

Radni nie zgłosili uwag jak również innych propozycji do planu pracy Rady 

Miejskiej na 2017 rok. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXV/166/2016 w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2017 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Ad.pkt 6. 

 Poszczególni Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili 

propozycję planów pracy na 2017 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag jak również innych propozycji do przedstawionych 

projektów planów pracy  stałych komisji Rady Miejskiej na 2017 rok. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/167/2016 w 

sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 

rok 2017 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

Ad.pkt 7 i 8. 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 

rok podał, że budżet uchwalany jest  na każdy rok na podstawie określonych zasad 

tj. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów , informacji od Wojewody , 

informacji z Krajowego Biura Wyborczego jak również  informacji o dochodach 

własnych gminy. Informacja o dochodach własnych wynika między innymi z 
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podjętych uchwał podatkowych. W oparciu o powyższe informacje dochody 

gminy na 2017 rok zaplanowane zostały  w wysokości  24.945.365,78 zł.  

Natomiast głównymi wydatkami gminy są wydatki bieżące, które zabezpieczają 

bieżące funkcjonowanie gminy i na te wydatki  środki muszą być zabezpieczone. 

Po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące, pozostałe środki mogą być 

przeznaczone na zadania inwestycyjne. W przedstawianym projekcie budżetu 

miedzy planowanymi dochodami, a wydatkami jest różnica w wysokości 

1.300.000, 00 zł . Kwota ta przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów. 

W przesłanym projekcie budżetu gminy na 2017 rok jest załącznik inwestycyjny. 

W załączniku tym ujętych jest  18 zadań na łączną kwotę 2.517.908,88 zł. W roku 

2017 oprócz zadań inwestycyjnych ujętych w w/w załączniku dojdzie jeszcze 7 

zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków niewygasających na łączną 

kwotę  608.000,00 zł. Są to zadania : opracowanie projektu technicznego na 

budowę  kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków  w Sinołęce, budowa  

chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej od ulicy Jutrzenki do działki nr 2140/10, 

budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki, budowa kanalizacji sanitarnej 

przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa 

sieci wodociągowej w ul. Warszawska-ul. Martyrologii, opracowanie Programu 

rewitalizacji gminy Kałuszyn, opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i 

monografii z okazji 600-lecia Kałuszyna, budowa oświetlenia we wsi Żebrówka. 

Pan Burmistrz poinformował, że Program rewitalizacji  obejmuje  również 

zadania inwestycyjne, które nie są ujęte w załączniku inwestycyjnym. Wyjaśnił, 

iż sam Program nie zabezpiecza środków na realizację ujętych zadań. Uchwalenie 

Programu stwarza natomiast możliwości czynienia starań o pozyskanie środków. 

Poinformował, że  zadania, na które złożono wnioski o pozyskanie środków na 

łączną kwotę 14.712.868,22 zł , również nie są ujęte w załączniku inwestycyjnym 

na 2017 rok. W trakcie roku , w przypadku otrzymania  środków , spis zadań 

inwestycyjnych będzie rozszerzany. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że otrzymaliśmy środki na budowę 

PSZOK-u. Umowa nie jest jeszcze podpisana. Złożone wnioski o pozyskanie 

środków na  przebudowę dróg ocenione zostały pozytywnie, lecz ze względu na 

limit środków i ocenę punktową , jesteśmy poza limitem tych środków. Na 

przebudowę niektórych dróg złożone zostały wnioski do Lokalnej Grupy 

Działania i Urzędu Marszałkowskiego. Jaka będzie realizacja tych wniosków, 

obecnie trudno powiedzieć – stwierdził Pan Burmistrz.  

Przypomniał, iż  w roku 2016 kwota dotacji do złożonych wniosków wynosi 

14.712.868,00 zł. Przyznane kwoty  na realizację inwestycji zobowiązują gminę 

do zabezpieczenia wkładu własnego. Wyjaśnił, iż  ilość składanych wniosków 

jest znacznie większa od możliwości gminy, ponieważ  nie na wszystkie wnioski 

otrzymujemy środki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku  , 
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wówczas zadanie , to staje się  zadaniem priorytetowym. Dlatego niektóre zapisy 

w spisie zadań inwestycyjnym będą w trakcie roku zmieniane. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że w spisie zadań inwestycyjnym na rok 

2016 było 57 zadań. W zasadzie , oprócz zadań, które proponuje się jako 

niewygasające, pozostałe zadania zostały zrealizowane.  

Stwierdził, iż według posiadanej wiedzy, jest szansa, że planowane zadania 

inwestycyjne na rok 2017 zostaną w całości zrealizowane. Podkreślił jednak, że 

rok 2017 będzie finansowo trudniejszy od roku 2016. Podał, że rok 2016 

zamykany jest bez zobowiązań i z niewielką nadwyżką.  

W nawiązaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej  poinformował, że 

planowane zadłużenie gminy  na koniec 2017 roku wynosi 7.156.000,00 zł. tj. 

28,69% w stosunku do planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku 

60%. Stwierdził, iż może wystąpić taka sytuacja, że  będzie problem w jaki sposób 

wykorzystać przyznane środki na złożone wnioski tj. w jaki sposób zabezpieczyć 

wkład własny. Podał, że planowany na 2017 rok wskaźnik spłaty zadłużenia 

wynosi 6,33% , przy maksymalnym 10,44%. 

Pan Burmistrz przypomniał także,  że na posiedzeniach wszystkich stałych 

komisji Rady projekt budżetu i projekt WPF były omawiane. Jeśli radni mają  

wątpliwości, czy pytania, to prosił o ich zgłaszanie. 

 

 Pani Śledziewska Henryka – radna ze wsi Wąsy  zapytała, czy w projekcie 

budżetu ujęta jest przebudowa drogi we wsi Marianka. 

 

 Pani Mirosz Władysława – radna z miasta Kałuszyn, zapytała w jakim 

okresie czasu planuje się realizację przebudowy sieci wodociągowej w ulicy 

Mostowej. Następnie nawiązała do zmniejszonej wysokości planowanych  

środków na  oświetlenia ulic i dróg spowodowaną  skróconym okresem poboru 

energii i zapytała, w jaki sposób będzie to  realizowane. 

Zapytała także w sprawie planowanego  ½ etatu w dziale gospodarka odpadami. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że w planie  budżetu na rok 2017 nie ma ujętej 

przebudowy drogi we wsi Marianka. Poinformował także, iż podjął pewne 

ustalenia w sprawie  sprawdzenia możliwości technicznych wykonania  

utwardzenia tej drogi , ponieważ droga ta jest bardzo wąska. 

Przebudowa  sieci wodociągowej  w ulicy Mostowej  planowana jest do realizacji 

na przełomie czerwca i lipca 2017 r. 

W sprawie oszczędności opłat za energie elektryczną  Pan Burmistrz stwierdził, 

iż oszczędności te można uzyskać poprzez skrócenie czasu  oświetlenia 

poszczególnych dróg i ulic. Podał, że  skrócenie czasu  oświetlenia będzie  

uzgadniał  z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Stwierdził także, że 
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corocznie przybywa lamp  oświetlenia ulicznego  wynikającego z 

rozbudowywania się miejscowości. W związku z tym rosną koszty oświetlenia. 

 

 Pani Skarbnik – podała, iż Pan Burmistrz omówił założenia planu budżetu 

gminy na 2017 r. W związku z tym ona  omówi założenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017-2023. Podała, że rok 2017 jest tylko fragmentem WPF, 

natomiast WPF obejmuje okres od roku 2014  do roku 2023 tj. do ostatniego roku 

obejmującego spłatę zobowiązań gminy. 

Poinformowała, że WPF zawiera wskaźniki jak mogą kształtować się dochody i 

wydatki gminy w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia i różnicę  

między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. 

Stwierdziła, iż WPF daje całościowy finansowy obraz gminy w ujęciu 

historycznym i przyszłościowym. 

Następnie Pani Skarbnik podała, że projekt budżetu gminy na 2017 rok  jak 

również Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 podlega 

zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poinformowała, że 

Regionalna Izba Obrachunkowa  wydała pozytywną opinię  w sprawie 

przedłożonego przez Burmistrza Kałuszyna projektu budżetu gminy  na rok 2017 

oraz  WPF na lata 2017-2023 i odczytała treść uchwały nr 419 z dnia 5 grudnia 

2016 roku w sprawie wyrażenia  opinii o projekcie  uchwały budżetowej Gminy 

Kałuszyn na rok 2017  wraz z uzasadnieniem  oraz uchwałę nr 420/2016 z dnia 5 

grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2017 – 

2023. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/168/2016 w 

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

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/169/2016  w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2017 – treść uchwały w 

złączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – zarządził 10 min. przerwę. 
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Po przerwie wznowiono obrady. Na salę obrad powróciło 13 radnych. Radny p. 

Waldemar Mroczek zwolnił się z części obrad. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pan Burmistrz – podał, że  w przesłanym projekcie uchwały w sprawie  

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kałuszynie na 2017 rok,  zostały  przedstawione stawki 

jednostkowe  dotacji oraz sposób ich wyliczania. Następnie Pan Burmistrz podał 

, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach 

publicznych Rada Gminy ustala stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla 

ZGK. Środki te przeznaczone są  na utrzymanie budynków komunalnych. 

Wysokość stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017 wynosi 108,36 zł na m2 

powierzchni planowanej do remontu. 

Proponowana uchwała musi być  podjęta w roku poprzedzającym rok udzielenia 

dotacji  i  jest niezbędne do przekazania  dotacji. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

  

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/170/2016 w 

sprawie  ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2017 rok – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że na posiedzeniach  komisji Rady oraz na 

konsultacjach wyjaśniał , czemu ma służyć proponowany Program Rewitalizacji 

Gminy Kałuszyn. Uchwalenie w/w Programu  ma stworzyć dodatkowe  

możliwości ubiegania się o środki  z funduszy unijnych na  inwestycje objęte 

Programem.  

Pan Burmistrz poinformował, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami , odbyła 

się cała obowiązująca procedura  , przed  uchwaleniem Programu. 

Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w/w Program może być  wykonywany dwoma 

ścieżkami tj. według ustawy o rewitalizacji  z 9 października 2015 r.  lub 

przepisów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz wytycznych w 

zakresie rewitalizacji. Proponowany Program Rewitalizacji jest na podstawie 

ustawy o samorządzie gminnym i wytycznych. W związku z tym   wszystkie 

zapisy ustawy dotyczące  między innymi odpłatności nie mają zastosowania. 

Program uchwalony  na tej podstawie stwarza możliwości składania wniosków o 
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pozyskanie środków  ,  nie ma natomiast żadnych sankcji, czy obowiązków 

nakładających na właścicieli nieruchomości. 

Następnie Pan Burmistrz  przypomniał, że wszyscy radni otrzymali na płytce CD 

omawiany Program Rewitalizacji. Podał także, że w obradach uczestniczy 

przedstawiciel firmy, która opracowuje  Program. W związku z tym, jeśli radni 

mają pytania, bądź uwagi do przedstawianego Programu,  to prosił o ich 

zgłaszanie. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – podała, że jest dla niej nie zrozumiałe , dlaczego 

proponowany Program jest na lata 2016-2022, a wytyczne  w tym zakresie  są na 

lata 2014-2020 i zapytała w jaki sposób realizowany będzie Program w tych 

dwóch latach różnicy. 

 

 Przedstawiciel firmy opracowującej Program podziękował za zaproszenie 

na obrady i wyjaśnił, że  Program opracowany na podstawie wytycznych  dotyczy 

całego okresu  określonego Programie.  W związku z tym po roku 2020  

uwarunkowania zawarte w Programie nie ulegają zmianie. 

 

Radni nie zgłosili innych pytań jak również uwag do omawianego Programu 

rewitalizacji. 

 

 Pan Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr XXV/171/2016 w 

sprawie  uchwalenia i przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy 

Kałuszyn na lata 2016-2022 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Na sale obrad powrócił radny p. Waldemar Mroczek i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 14 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 

dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi  podała, że  program  

współpracy z tymi organizacjami uchwalany jest corocznie. Proponowany 

Program  określa zadania priorytetowe, przewidywany do realizacji we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadania te wynikają z ustawy o  

pożytku publicznym i wolontariacie. Następnie wymieniła zadania priorytetowe 

planowane do realizacji przez Gminę we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Planowane środki finansowe na udzielenie dotacji organizacjom 

pozarządowym to kwota w wysokości 5.000,00 zł.  
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Pani Z-ca Burmistrz poinformowała także, że zgodnie z  wymogami ustawy, 

projekt przedstawianego Programu poprzedzony został konsultacjami z 

organizacjami pozarządowymi. Konsultacje przeprowadzone były w okresie od  

8 do 15 grudnia 2016 roku poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego. W terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi jak również wnioski, co 

do realizacji proponowanego Programu. 

 

Radni nie zgłosili pytań jak również uwag do proponowanego Programu. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/172/2016 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 2017 roku.- treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości podał, że propozycja  dotyczy 

działki nr 1884/14 położonej  między stacją paliw od ulicy Warszawskiej, a 

targowica zwierzęcą .  Działka ta jest o powierzchni 572 m2 o  wymiarach 12 mb. 

szerokości i 47 mb. długości. Działka ta nie nadaje się do  samodzielnego 

zagospodarowania. Gmina nie planuje na tej działce żadnych inwestycji. W 

związku z tym wnioskuje się o przeznaczenie jej do sprzedaży. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/173/2016 w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości  - treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności  14 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – podał, iż proponowany projekt uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, tak jak informował na 

posiedzeniach komisji,  wynika z potrzeb  budowy centrum logistycznego LIDL-

a. Proponowana służebność przypisana byłaby działkom o numerach  

ewidencyjnych 2140/10 i 2140/11. Działki te przeznaczone są pod drogę i 

stanowią własność gminy.  Obecnie jednak w planie zagospodarowania 

przestrzennego nie są ujęte jako droga. LIDL ubiegając się o pozwolenie na 

budowę musi mieć zabezpieczony dojazd do działki. W związku z tym, żeby 
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LIDL mógł korzystać z dojazdu działkami przeznaczonymi na drogę, musi 

posiadać   zgodę na ustanowienie służebności gruntowej.  

Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w przypadku nie podjęcia proponowanej 

uchwały, LIDL nie mógłby otrzymać pozwolenia na budowę. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/174/2016 w 

sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Sekretarz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  przystąpienia Gminy Kałuszyn do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja 

Turystyczna Ziemi Mińskiej” podał, że Stowarzyszenie to z  siedzibą w Mińsku 

Maz. wystąpiło  do wszystkich gmin powiatu mińskiego z propozycją  

przystąpienia  Stowarzyszenia. Stowarzyszenie to ma  na celu  zbudowanie 

prężnej organizacji pełniącej funkcję głównego , lokalnego koordynatora działań  

w zakresie turystyki w naszym powiecie, jak również pobudzenie intensyfikacji 

ruchu turystycznego w powiecie mińskim oraz zwiększenie turystyki na rozwój 

lokalnej gospodarki i wzrost jej dochodów. 

Mając  powyższe na uwadze oraz to, iż działalność Stowarzyszenia może 

wznowić szanse rozwoju turystyki miedzy innymi i gminy Kałuszyn oraz 

możliwości współdziałania i współpracę w tym obszarze z innymi gminami , 

zasadne jej podjęcie proponowanej uchwały – stwierdził Pan Sekretarz.  

 

 Pan Przewodniczący Rady  - odczytał uchwałę Nr XXV/175/2016 w 

sprawie przystąpienia Gminy Kałuszyn do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja 

Turystyczna Ziemi Mińskiej” – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym  uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pani Skarbnik – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany WPF na lata 2016-2023  i zmian w budżecie gminy na 2016 rok.  

podała, że od czasu ostatniej sesji Rady Miejskiej budżet gminy uległ zmianie 

poprzez wprowadzenie zmian Zarządzeniem Burmistrza  nr 52 z dnia 30 listopada 

br. i Zarządzeniem nr 56 z dnia  16 grudnia 2016 r. Zmiany polegały na 

wprowadzeniu po stronie dochodów bieżących  i wydatków bieżących 

przyznanych dotacji.  jak również wydatków  bieżących przyznanych  dotacji.  
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Obecnie proponowane zmiany w budżecie polegającą na zwiększeniu dochodów 

o kwotę 32.573,00 zł  i w takie samej wysokości zwiększenie planu wydatków, 

proponuje się wprowadzenie zmian w WPF na lata 2016-2023  tj. zwiększenie 

dochodów i wydatków o kwotę  610.044,00 zł . Zmiana ta  powoduje 

zmniejszenie wskaźnika spłaty zadłużenia gminy. 

Następnie Pani Skarbnik podała, iż obecnie proponowaną  uchwałą  w sprawie 

zmian w budżecie gminy  na 2016  porządkowany jest budżet po stronie 

dochodów i wydatków.  

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów tam , gdzie dochody z różnych 

przyczyn nie zostały zrealizowane w wysokości planowanej i zwiększenie 

dochodów  tam, gdzie zrealizowane zostały w wyższej  od planowanej wysokości. 

Po wprowadzeniu  powyższych zmian plan dochodów zwiększony zostanie o 

kwotę 32.572,00 zł  i kwotę tę proponuje się na zwiększenie planu  wydatków 

zadań własnych.  Wydatkach inwestycyjnych proponuje się zwiększenie o 

3.000,00 zł środków  na opracowanie dokumentacji technicznej  na budowę 

kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków  w Sinołęce i zmniejszenie 

środków na budowę  wodociągu w ulicy Ogrodowej o kwotę 3.000,00 zł. Po  

wprowadzeniu proponowanych zmian plan   dochodów gminy wyniesie  

24.833.261,89 zł , natomiast plan wydatków gminy wyniesie 24.290.968, 86 zł.  

Ponadto Pani Skarbnik podała, że po przyjęciu proponowanych zmian 

konstrukcja budżetu gminy na rok 2016 nie ulegnie  zmianie. Budżet nadal będzie  

budżetem nadwyżkowym w wysokości 542.293,03 zł , a rozchody w planowanej  

wysokości 1.200.000,00 zł. 

 

Radni nie zgłosili pytań w sprawie przedstawionych propozycji zmian WPF na 

lata 2026-2023 i zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXV/176/2016 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2023 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/177/2016 w 

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

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 14 

radnych. 
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 Pan Burmistrz – podał, że tak jak  już wcześniej informował 

przedstawiając informację o działalności w okresie międzysesyjnym i projekcie 

budżetu na 2017 rok , proponuje się  siedem zadań inwestycyjnych, które wpisane 

były w załączniku inwestycyjnym na rok 2016 , a  z różnych  powodów nie zostały 

zrealizowane , przeniesienie ich jako wydatki niewygasające na rok 2017. Żeby 

była możliwość wykorzystania środków na realizację tych zadań w roku 2017 , 

należy podjąć  proponowaną uchwałę. 

Pan Burmistrz poinformował, że proponowane zadania do przeniesienia na rok 

2017 , to głównie zadania  dotyczące budowy obiektu LIDLA. Zgodnie z 

porozumieniem z LIDLEM termin realizacji  uzgodnionych inwestycji określony 

jest do 30 czerwca 2017 roku. Pewne prace zostały już wykonane, nawet z 

wyprzedzeniem, lecz z powodu między innymi warunków atmosferycznych nie 

mogły być zakończone. 

Następnie  Pan Burmistrz  przedstawił i omówił  proponowane zadania do  

przyjęcia jako wydatki niewygasające z upływem roku 2016 tj.: 

 Budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki  

 Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ogrodowej  

 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej przy ul. 

Martyrologii 

 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn 

 Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat 

Kałuszyna 

 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej łącznie z oświetleniem 

 Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków w Sinołęce. 

  

 Pani Elżbieta Gójska – podała, że w panie finansowym wydatków 

niewygasających  np. budowa wodociągu w ul. Ogrodowej jest kwota 43.150,00 

zł . Natomiast w limicie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok jest 

kwota 270.000,00 zł. na to zadanie. W innych zadaniach sytuacja jest podobna – 

stwierdziła p. Elżbieta Gójska i zapytała, z czego wynika ta różnica. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, że wpisując zadanie  do budżetu na rok 2016  

ujęta  była kwota według kosztorysu inwestorskiego. Natomiast obecnie 

proponowane kwoty wynikają z podpisanych już umów na realizację tych zadań.  

 

Radny p. Leszek Wąsowski zwolnił się z dalszej części obrad i na sali obrad 

pozostało 13 radnych. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXV/178/20`16 w 

sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2016 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

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

sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie 

prowadzonego przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do 5 lat. Podała, że 

obecnie proponowana uchwała zastąpi dotychczasową uchwałę nr XXI/246/2014 

r. w powyższej sprawie.  Poinformowała, iż wszystkie zasady ustalone w  w/w 

uchwale  nie ulegają zmianie. W związku ze zmianą przepisów o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw , w tym i 

ustawy o oświacie , należy podjąć nową uchwałę. Obecnie proponowana uchwała  

nie zawiera zapisu  opłaty  w wysokości 1 zł za dzieci 6-letnie, ponieważ  zgodnie 

z wprowadzonymi zmianami, od 1 stycznia 2017 roku  dla jednostek samorządu 

terytorialnego wprowadzona została część oświatowa subwencji ogólnej za dzieci 

6 letnie, które korzystają z wychowania przedszkolnego.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/179/2016 w 

sprawie  ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie  

prowadzonego przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do lat 5 – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – poinformował, że w przedkładanym projekcie uchwały 

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia 

wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie  Gminy 

Kałuszyn proponowana zmiana polega na  ustaleniu nowych inkasentów opłaty 

targowej. Podał, iż w związku z tym , że dotychczasowi inkasenci złożyli 

rezygnację z wykonywania  tej pracy, proponuje się ustalenie  inkasentów  w 

osobach p. Teresy Deretkiewicz i p. Małgorzaty Drabarek. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXV/180/2016 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. 



16 
 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia podał, że od czasu  

obowiązywania dowozu dzieci do szkoły, dowóz dzieci do szkoły w Ignacowie , 

wraz  z zapewnieniem specjalistycznej opieki nad dowożonymi   dziećmi , 

zapewniała ta szkoła, na  podstawie zawartej umowy   z  nasza gminą. Ilość 

dowożonych dzieci do szkoły w Ignacowie  z terenu naszej gminy  była różna. 

Obecnie  dowożonych jest sześcioro dzieci. W związku ze zmianą przepisów  oraz 

zaleceń jakie otrzymało Starostwo, szkoła nie może podpisać umowy na 

wykonywanie usługi  dowożenia dzieci. W sprawie tej powinno  być zawarte 

porozumienie Starostwa  z Burmistrzem. Natomiast, żeby burmistrz mógł 

podpisać  porozumienie , musi  posiadać zgodę Rady na zawarcie  porozumienia. 

Dlatego  przedstawiany jest projekt uchwały w powyższej sprawie. Po zawarciu 

porozumienia dowóz dzieci do szkoły w Ignacowie odbywać się będzie tak jak 

dotychczas.  W przeciwnym razie, dowóz dzieci do szkoły w Ignacowie , gmina 

musiałaby zabezpieczać we własnym zakresie.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał  uchwałę Nr XXV/181/2016 w 

sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Ad.pkt 10. 

 Protokoły nr XXIII/2016 i nr XXIV/2016 z poprzednich obrad wyłożone 

zostały do wglądu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do w/w protokołów i jednogłośnie w obecności 13 

radnych przyjęli protokoły. 

 

Ad.pkt 11. 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki zgłosił, że parkujące 

samochody utrudniają ruch w ul. Wojska Polskiego. Zgłosił także, że na drodze 

do Milewa , po ostatnich opadach śniegu, połamane  gałęzie drzew leżą na jezdni 

, a obcięte gałęzie drzew rosnących przy tej drodze leżą na polach. Był także 

zdania, że dwie  obumarłe sokory , które  zgłaszał już wcześniej,  należy wyciąć.  
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 Pani Zofia Gójska – sołtys wsi Wólka Kałuska zapytała, czy będzie 

oświetlenie na zakręcie drogi  we wsi Żebrówka przy posesji p. Karwarskiej. 

 

 Pan Burmistrz – prosił Panią Sołtys , o kontakt po obradach, wówczas 

sprawdzi w dokumentacji  usytuowania słupów oświetlenia drogowego we wsi 

Żebrówka. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyn była zdania, że 

należy utwardzić pobocze ulicy Wyzwolenia, ponieważ  w miejscu tym  jezdnia 

jest bardzo wąska i brak utwardzonego pobocza stwarza niebezpieczeństwo dla 

pieszych. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyn zgłosił, że po 

ostatnich wichurach wiele banerów  600-leia Kałuszyna jest zerwanych i leżą na 

ulicach w okolicy osiedla za cmentarzem. 

 

 Pani Grażyna Gójska – mieszkanka miasta Kałuszyn nawiązała do 

podjętej na dzisiejszych obradach uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

działki i zapytała , czy działka ta przeznaczona  będzie do sprzedaży w drodze 

przetargu, czy  podjęta jest dla konkretnej osoby. 

Następnie  zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i podała, że  ona 

nie pisała skargi na Pana Burmistrza , a otrzymała odpowiedź, że  skarga na 

Burmistrza jest bezzasadna. Wyjaśniła, że  jej skarga dotyczyła wydatkowania 

środków z budżetu Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na wkładkę umieszczoną 

w „…Kałuszyńskie”. Była zdania, że koszt wydania w/w wkładki powinna 

ponieść osoba, która umieściła informację  w tej wkładce. Wydanie wkładki nie 

powinno być finansowane z budżetu Biblioteki, czy budżetu gminy, ponieważ w 

budżetach tych są także jej środki z podatków i ona nie zgadza się na takie ich 

wykorzystanie. Ponadto  ponownie wyjaśniła, że nie pisała skargi na Burmistrza, 

tylko na wykorzystanie  środków, a otrzymała odpowiedź, że skarga na 

Burmistrza jest bezzasadna.  Stwierdziła, że Rada powinna być kompetentna i  

czytać ze zrozumieniem złożone do niej pisma.  

 

 Pan Zygmunt Mroczek – Sołtys wsi Mroczki zgłosił potrzebę  zasypania 

dołów w drodze  do wsi Mroczki.  

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do głosów w dyskusji podał, że  

działka, która przeznaczona została do sprzedaży na dzisiejszych obradach 

sprzedana  będzie w drodze  przetargu nieograniczonego. 
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W sprawie  informacji, która ukazuje się w „…Kałuszyńskich” podał, że jest to 

biuletyn informacyjny Urzędu. W związku z tym burmistrz, pracowniczy Urzędu 

i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy mają obowiązek w biuletynie tym 

publikowania informacji, które interesują mieszkańców.  

W sprawie zasypywania dołów na drogach gminnych  Pan Burmistrz wyjaśnił, że 

problem ten występuje na wielu drogach. W miejscowościach , w których 

instalowane były światłowody, czy linia wysokiego napięcia , drogi  wymagają 

naprawy. Obecnie jednak , ze względu na warunki atmosferyczne,   naprawa tych 

dróg jest nie celowa.  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że  posiada ustalenia z wykonawcami w/w 

robót, że po  obsuszeniu terenu firmy te naprawią uszkodzone drogi. 

Parkujące  na ulicach samochody  są problemem nie tylko w Kałuszynie, ale i na 

drogach wiejskich np. we wsi Patok. W miejscu tym ustawiony zostanie zakaz  

zatrzymywania się.   W sprawie parkowania samochodów w ulicy Wojska 

Polskiego wystąpię do Dyrektora ZDP w Mińsku Maz.  , o przeanalizowanie 

możliwości wprowadzenia zakazu  postoju – stwierdził Pan Burmistrz.  Natomiast  

w ulicy Żeromskiego  znak zakazu parkowania zginął. Policja prowadzi 

dochodzenie w tej sprawie. Znak ten zostanie ponownie ustawiony. 

 

 Pani Elżbieta Gójska – była zdania, że duża ilość znaków zakazu postoju  

sparaliżuje ruch samochodowy w mieście Kałuszyn. Lepszym rozwiązaniem 

byłoby, żeby Policja  egzekwowała prawidłowe parkowanie pojazdów.  

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że żeby Policja mogła skutecznie 

egzekwować prawidłowość parkowania, musi wystąpić  nie przestrzeganie 

znaków  drogowych przez kierowców. Podał, że  zakazy  postoju, które nie 

sprawdziły się zostały usunięte. Obecnie oznakowanie ulic w mieście jest dobre 

– stwierdził Pan Burmistrz. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – podał, że na drogach we wsiach występuje 

często taka sytuacja, że parkowane są samochody  z przyczepką przed  własną 

posesją i blokują przejazd , mimo, że mogłyby wjechać na posesję. W sprawie tej 

także interweniować powinna Policja.  

 

 Pani Zdzisława Mroczek – sołtys wsi Milew zgłosiła, że droga powiatowa 

Milew –Trzebucza obecnie w  zasadzie nie jest przejezdna.  

 

 Pan Zygmunt  Mroczek – sołtys wsi Mroczki zgłosił, że na drodze 

powiatowej między Mroczkami Dużymi, a Mroczkami Małymi jest duże 
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zagłębienie w jezdni i w miejscu tym zbiera się woda. Stwarza to  zagrożenie 

bezpieczeństwa na drodze. 

 

 Pani Stanisława Kiełbasa – sołtys wsi Gołębiówka  zgłosiła, że na drodze 

do wsi Gołębiówka  znak informujący o terenie zabudowanym został 

przeniesiony , lecz jej zdaniem powinien  ustawiony być w poprzednim miejscu.  

 

 Pani Maria Dmowska – sołtys wsi Wity zapytała, czy Zakład 

Energetyczny udzielił odpowiedzi na prośbę mieszkańców.  Zgłosiła także, 

potrzebę zamontowania przepustu na drodze.  

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi podała, że podczas przebudowy drogi powiatowej przez jej wieś  

miał być przeniesiony przystanek autobusowy. Obecnie autobusy jadące od 

|Kałuszyna zatrzymują się na zatoce na końcu wsi. W związku z tym osoby 

zamieszkałe  na początku wsi, nie  korzystają  z dojazdu autobusem, ponieważ 

odległość od Kałuszyna  i od przystanku, do ich miejsca zamieszkania,  w 

zasadzie jest taka sama. Rozwiązanie takie jest utrudnieniem, głównie dla osób 

starszych – stwierdziła radna p. Śledziewska.  

Zapytała także p. Grażynę Gójską, czy odpowiedź  Pana Burmistrza na jej pytanie 

była wystarczająca. 

 

 Pani Grażyna Gójska – stwierdziła , że odpowiedź Pana Burmistrza jest 

dla niej wystarczająca. Stwierdziła  ponadto, iż chciała tylko wypowiedzieć swoje 

zdanie , że Pan Burmistrz nie jest decydentem środków gminnych. Informacja , 

to nie były  „…Kałuszyńskie” , tylko wkładka do tej gazetki. A wkładka , jej 

zdaniem, finansowana powinna być za środki tego, kto umieszcza w niej 

informację.  

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do głosów w dyskusji podał, że droga 

Milew-Trzebucza obecnie nie może być równana, ponieważ  jest bardzo mokro. 

Poinformował także, że droga ta jest ujęta w budżecie Starostwa do realizacji w 

2017 roku. Zapewnił, że jeśli teren obeschnie, droga zostanie wyrównana. 

Sprawa  obniżenia drogi w Mroczkach zgłoszona została do Zarządu Dróg 

Powiatowych, ponieważ jest to droga powiatowa.  Obniżenie jezdni powstaje z 

powodu osiadania podbudowy. 

Sprawa przesunięcia znaku drogowego do wsi Gołębiówka i sprawa przystanku 

autobusowego w Olszewicach  przekazana zostanie do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.  
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W odpowiedzi na pytanie Pani Sołtys wsi Wity Pan Burmistrz podał, że Zakład 

Energetyczny dotychczas nie odpowiedział na prośbę mieszkańców wsi Wity. 

Stwierdził ponadto, iż obecnie  Zakład Energetyczny wykonuje dużo  prac w 

poszczególnych wsiach. 

W sprawie zamontowania przepustu na drodze we wsi Wity podał, że Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego będzie dokonywała przeglądu dróg po 

okresie zimy i wówczas ustali potrzeby w tym zakresie.  

 

Ad.pkt.  

 Pan Przewodniczący  Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXV obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

 

Na tym o godzinie 14,40 obrady zakończono. 

 

 

 
Protokołowała: 

D.Rosołowska                                                               

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


