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Protokół Nr XXXVI/2017 

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

roku w sali Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11,00. 

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

osób. 

W trakcie obrad przybył radny p. Leszek Wąsowski. 

Nieobecni usprawiedliwieni radna p. Elżbieta Gójska i radna p. Władysława 

Mirosz. 

W obradach udział wziął 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 Zarządu i jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Kałuszynie, p. Maria Bartosiak – dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie, p. Anna 

Andrzejkiewicz – dyrektor Biblioteki w Kałuszynie, p. Renata Roguska – 

dyrektor Przedszkola w Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. Krystyna Sadoch – Główna Księgowa 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. Agnieszka Gałązka – 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kałuszynie, p. Bożena Raciborska – dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie 

oraz sołtysi wsi ;Abramy, Chrościce, Falbogi, Garczyn Duzy, Garczyn Mały, 

Gołębiówka, Kluki, Leonów, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Patok, 

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. 

 Następnie 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  
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   uchwał Rady Miejskiej. 

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024. 

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok. 

7. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy  stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2018r.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

 Ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2018 rok 

 Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie 

Gminy Kałuszyn 

 Zasad ustalania stypendiów 

 Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o  

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku 

 Zbycia nieruchomości. 

10. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęty został 

jednogłośnie w obecności 12 radnych.  

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Na obrady przybył radny p. Leszek Wąsowski i w dalszej części obrad 

uczestniczyło 13 radnych. 

 

Ad.pkt 4.  

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

informacji w załączeniu. 

 

Radni przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie 

sołtys tej wsi w nawiązaniu do informacji dotyczącej  odbioru śmieci  od stycznia 

2018 r. poinformowała, że  firma, która odbierać będzie śmieci od stycznia 2018 

r.  przekazała już worki  do segregacji  odpadów oraz harmonogram odbioru. 

 

Ad.pkt 5 i 6. 

 Pan Burmistrz – omawiając projekt budżetu gminy na 2018 rok podał, że 

obecnie przedstawiany projekt budżetu  omawiany był na posiedzeniach 

wszystkich stałych komisji Rady. Informował wówczas o zasadach konstrukcji 

projektu budżetu jak również o potrzebach  społecznych. 

Następnie przypomniał, że projekt budżet gminy składa się ze środków  własnych 

gminy, dotacji i subwencji  oraz środków z zewnątrz. 

Podał, iż w projekcie budżetu w wykazie zadań inwestycyjnych  wpisane zostały 

tylko trzy pozycje środków z zewnątrz, co do których jest pewność, że je 

otrzymamy. Pozostałe środki, mimo złożenia wniosku o ich pozyskanie nie 

zostały wpisane do projektu budżetu. Natomiast zadania ujęte zostały w wykazie 

zadań inwestycyjnych. W takiej sytuacji  w budżecie powstaje deficyt. 

Pan Burmistrz poinformował , że na rok 2018 dochody gminy planowane są w 

wysokości  27.033.707,44 zł  w tym dochody bieżące w wysokości 23.307.635,00 

zł i dochody majątkowe w wysokości 3.726.072,44 zł.  

Planowane wydatki na rok 2018  ustalono w kwocie 28.672.607,44 zł. : w tym 

wydatki bieżące w kwocie 22.712.740,59 zł tj. w wysokości w całości 

zabezpieczającej bieżące funkcjonowanie gminy na poziomie nie niższym jak w 

roku 2017, wydatki majątkowe w kwocie 5.959.866,85 zł. 

Zadaniami priorytetowymi na rok 2018 jest  zakończenie  przebudowy stacji 

uzdatniania wody w Garczynie, stabilizacja cementem dróg dojazdowych i 

rozpoczęcie lub przygotowanie do realizacji zaplanowanych inwestycji w latach 

następnych. 

Pan Burmistrz przedstawił i omówił  wykaz zadań inwestycyjnych planowanych 

na 2018 rok.  Poinformował, że na rok 2018 planowane inwestycje są na kwotę  

ok. 6 ml zł. 
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 Pani Skarbnik – przedstawiając projekt budżetu na rok 2018 podała, że 

tak jak poinformował Pan Burmistrz dochody gminy  na 2018 rok  zaplanowano 

na kwotę ponad 27 ml zł i wydatki na kwotę  ponad 28 ml zł.  Różnica pomiędzy 

planowanymi dochodami i wydatkami  stanowi deficyt w wysokości 1.638.900,00 

zł. , który pokryty zostanie planowanymi przychodami pochodzącymi  z kredytu 

w takiej samej wysokości. Rozchody budżetu tj. spłata wcześniej zaciągniętych 

rat kredytu , na rok 2018  planowane są w wysokości 1.145.000,00 zł. Łącznie z 

deficytem  w 2018 roku  planuje się zaciągnąć kredyt  w wysokości 2.783.900,00 

zł. Pani Skarbnik stwierdziła, że  w przypadku pozyskania środków w trakcie roku 

wysokość kredytu zmniejszy się.  Na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 

5.959.866,85 zł  , co stanowi 20,8%  planowanych wydatków na rok 2018. W 

projekcie budżetu na rok 2018 środki na fundusz sołecki  to  łącznie kwota  

298.012,96 zł. Planowane dotacje  ujęte w projekcie budżetu to kwota 930.530,00 

zł.  Na  gospodarkę odpadami w 2018 r. planowana jest kwota 560.000,00 zł. 

Kwota na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii planowana jest w wysokości 141.000,00 zł. Dotacje 

na zadania zlecone ujęte w projekcie budżetu określono na kwotę  7.207.421,00zł. 

Pani Skarbnik zaznaczyła, iż powyższe środki są niewystarczające . Żeby zadania 

te były zrealizowane w całości, głownie z zakresu opieki społecznej i Urzędu 

Stanu Cywilnego,  z budżetu gminy należy dołożyć kwotę ok. 1.300.000,00 zł.   

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową i ogólną w wysokości 

100.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki. 

 Następnie Pani Skarbnik  omówiła zapisy proponowanej Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-2024. Podała, że  w roku 2024 kończy się 

spłata zobowiązań gminy. Podała, że   dochody planowane  są w oparciu o 

informacje o wysokości dotacji  z Wydziału Finansowego Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego, zawartych porozumień  z Gminą Jakubów i SP ZOZ w 

Kałuszynie, o wysokości subwencji  ogólnej i oświatowej, podjęte przez Radę 

Miejską uchwały podatkowe ,  udziały w podatku dochodowym PIT i CIT, ustawy 

o gospodarce nieruchomościami oraz opłaty za pozwolenia na  sprzedaż napojów 

alkoholowych. Na koniec roku 2018 planowane zadłużenie gminy to kwota  

10.737.736,36 zł. , co stanowi 37,92% w stosunku do planowanych dochodów 

gminy  na dzień 1 stycznia 2018 r. W trakcie roku  przy zwiększaniu się dochodów 

wskaźnik ten  będzie się zmniejszał.  

Pani Skarbnik wyjaśniła także  zasady ustalania wskaźnika spłaty zobowiązań . 

Podała, że  dopuszczalny wskaźnik dla naszej gminy  na rok 2018 wynosi 7,34%, 
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natomiast planowany jest w wysokości 5,88%. Wskaźnik ten  ulegał będzie także 

zmianie w zależności, jak  kształtować  się będą dochody.     

Podała, że dochody bieżące gminy pomniejszone o wydatki bieżące stanowią 

nadwyżkę operacyjną  i jest to kwota 1.215.481,00 zł. Nadwyżka  ta świadczy o 

tym, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W związku z tym 

nadwyżkę  dochodów  można przeznaczać na spłatę kredytów, czy zadania 

inwestycyjne.   

Następnie Pani Skarbnik odczytała uchwałę nr Si.481.2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r.  w 

sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kałuszyn na 

rok 2018 wraz z uzasadnieniem oraz możliwości sfinansowania przewidzianego 

w nim deficytu budżetowego. 

Odczytała także uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna  projekcie uchwały  

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kałuszyn na lata 2018-

2024. 

 

 Pan Burmistrz – w uzupełnieniu informacji przekazanej przez Panią 

Skarbnik wyjaśnił, iż zapis, że planowane  zaciągnięcie kredytu w wysokości 

2.783.900,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę  wcześniej 

zaciągniętego  kredytu  wynika z ustawy budżetowej. Podał, że jeśli nie  

planowalibyśmy realizacji inwestycji, to  nie byłoby potrzeby zaciągania kredytu, 

ponieważ  zobowiązania spłacane byłyby ze środków własnych. 

Pan Burmistrz przypomniał, że w minionym okresie, kiedy była potrzeba  

zabezpieczenia  wkładu własnego, żeby pozyskać środki unijne, wówczas 

zadłużenie naszej gminy wynosiło ok 60% tj. maksymalną wysokość. 

Mieszkańcy z tego tytułu nie  ucierpieli, a inwestycje takie jak chodniki, drogi, 

zalew, szkoła, żłobek,  zostały zrealizowane i służą mieszkańcom. Nie obniżył się 

także poziom realizacji zadań bieżących oraz nie  obniżono możliwości 

inwestycyjnych gminy. Wynika to z  przewidywanego wskaźnika zadłużenia i z 

przewidywanego wzrostu dochodów. Obecnie przewidywane wskaźniki nie 

ograniczają także możliwości inwestycyjnych gminy.  

Pan Burmistrz stwierdził, iż  w roku 2019  dochody gminy będą  mogły w całości 

pokryć spłatę kredytu. W związku z tym nadwyżkę dochodów własnych można 

przeznaczyć  na inwestycje. W projekcie budżetu nie uwzględniono  wszystkich 

dochodów z zewnątrz, jeśli w trakcie roku okaże się, że będą te dochody, to 

wprowadzone zostaną do budżetu nowe zadania inwestycyjne.  
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Pan Burmistrz zapewnił, że gminie  nic nie grozi z powodu zaciągnięcia 

planowanego kredytu. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki zapytał Panią Skarbnik , w 

jakiej wysokości będzie kredyt na koniec 2018 roku.  

 

 Pani Skarbnik – podała, że na  koniec 2018 roku łączne  zadłużenie gminy  

planowane jest w kwocie  10.737.736,36 zł , w tym kredyty łącznie z planowanym 

na 2018 r. w wysokości  8.882.736,36 zł, pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta pod 

koniec 2017 r.  i obligacje, które wydane były na kwotę 2.000.000,00 zł. 

Powyższe zadłużenie na początku 2018 r.  stanowi   37,92% planowanych 

dochodów. W trakcie roku budżet ulega zmianie i wskaźniki te będą zapewne 

malały – stwierdziła Pani Skarbnik. 

Podała także, że tak jak informował Pan Burmistrz nikt z mieszkańców naszej 

gminy nie ucierpiał z powodu zadłużenia gminy. 

Poinformowała, że  dochody do 2024 roku  zawarte w WPF na lata 2018-2014 

zaplanowane zostały  bardzo realistycznie. Ponadto zachęcała do  szczegółowej 

analizy zapisów w WPF  na lata 2018-2024, w której zawarta jest informacja , jak 

kształtować się będzie budżet naszej gminy w poszczególnych latach. 

 

 Pan Burmistrz – do wypowiedzi Pani Skarbnik dodał, żeby radni na  

obawy mieszkańców dotyczących zadłużenia gminy informowali, że stawki 

podatkowe w naszej gminie nie wzrosły od lat , a gmina inwestuje  i się rozwija 

bez dodatkowego obciążania mieszkańców podatkami. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – stwierdził, że po analizie projektu budżetu jest 

zdania, że Pan Burmistrz nadal dyskryminuje małe miejscowości. Poza 

funduszem sołeckim  w miejscowościach tych nic się nie inwestuje, a nawet 

fundusz ten nie zawsze wykorzystany jest właściwie. W związku z tym zapytał, 

czy  jeszcze przed końcem obecnej kadencji Pan Burmistrz spotka się na zebraniu 

z mieszkańcami wsi Kluki. 

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, iż dobrym zwyczajem jest, jeśli sołtys 

organizuje zebranie mieszkańców i zaprasza  go do udziału w zebraniu. Wówczas 

jest pewność, że będzie frekwencja na zebraniu.  Natomiast,  kiedy on organizuje 

spotkanie, wówczas frekwencja  jest bardzo mała . Zdarzyło się tak, że na zebraniu 
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wiejskim obecny był  on i sołtys.  Nawiązując do wypowiedzi dotyczącej 

dyskryminacji małych miejscowości  stwierdził, iż  sytuacja taka nie występuje. 

W sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego nie występują żadne problemy. 

Wyjaśnił także, że on jako burmistrz nie jest odpowiedzialny za realizację tego 

funduszu. W sprawie zebrań wiejskich podał, iż zebrania takie będą 

organizowane. Ustalony zostanie harmonogram zebrań. Zapewnił, iż zna  

zgłaszane przez mieszkańców problemy, ponieważ  na bieżąco  spotyka się z 

mieszkańcami  i sołtysami w poszczególnych miejscowościach np. w sprawie  

utwardzania dróg cementem, których w 2017 roku wykonano 7 km. 

 

 Pan Leszek Wąsowski –nawiązał do  środków  ujętych w projekcie 

budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku 

komunalnego  i stwierdził, iż wszyscy są świadomi tego, że środków tych nie 

wystarczy na tę inwestycję. Podał także, że mieszkańcy gminy są przeciwni 

budowie  w/w budynku. Radni także dotychczas nie wypowiedzieli się w tej 

sprawie. Był zdania, że jeśli gmina musi zabezpieczyć lokale  osobom tego 

potrzebującym, to należałoby  zakupić dla tych osób kontenery mieszkalne, w 

zamian budowy budynku. 

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do wypowiedzi radnego p. Leszka 

Wąsowskiego  podał, iż  gmina ma wiele zadań między innymi zabezpieczenie 

lokali socjalnych i komunalnych. Przypomniał, że problem budowy budynku 

komunalnego odkładany jest już od kilku lat. Budynki komunalne na ulicy 

Wojska Pol., Mickiewicza i Mostowej, to budynki w bardzo złym stanie 

technicznym, a w większości  zamieszkujących  w nich osób  nie stać finansowo 

na zabezpieczenie  lokalu we własnym zakresie.  

Pan Burmistrz stwierdził, iż prawdopodobnie, gdyby nie wybuch gazu, to budowa 

budynku komunalnego przeciągnęłaby się jeszcze w czasie. Wybuch gazu 

spowodował zniszczenie czterorodzinnego budynku  mieszkalnego. W związku z 

tym obecnie nie celowym jest budowa budynku czterorodzinnego, lecz w ramach 

porządkowania gospodarki lokalowej wybudować większy budynek. 

Przewidywany koszt  planowanego budynku, to kwota ok. 3.200,00 zł za m2. 

Pan Burmistrz przyznał, że  w trakcie realizacji tej inwestycji koszty mogą być 

wyższe.  Podał, że czynione będą starania o pozyskanie środków z zewnątrz na 

ten cel.  Zaznaczył także, iż decyzja w sprawie budowy budynku komunalnego 

należy do Rady Miejskiej, lecz jego zdaniem jest to konieczność. Przypomniał, 
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że problem ten omawiany był na posiedzeniach komisji i wszystkie komisje 

wypowiedziały się za budową tego budynku. 

Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie minimum socjalnego i mieszkaniowego 

jej mieszkańcom – podkreślił |Pan Burmistrz. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – był zdania, że obowiązkiem gminy jest 

zabezpieczenie  lokalu osobom tego potrzebującym.  Wybuch gazu w budynku 

przy ul. Mickiewicza przyspieszył  podjęcie decyzji w  sprawie budowy budynku 

komunalnego. 

Ponadto  proponował rozważenie możliwości wystąpienia  z wnioskiem o budowę 

mieszkań 500+. Stwierdził, iż wiele gminy korzysta już z tego rozwiązania. Podał, 

iż możliwość zabezpieczenia mieszkania  dla ludzi młodych, wpłynie na to, że 

młodzi pozostaną w naszej gminie.  

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do wypowiedzi radnego p. 

Sławomira Strupiechowskiego  podał, iż sprawa mieszkań socjalnych i mieszkań 

500+, to są  dwa oddzielne tematy. Sprawę budowy  mieszkań 500+ można 

rozważyć, lecz  mieszkania te nie rozwiążą problemu zabezpieczenia lokali 

socjalnych. Mieszkania 500+ są to mieszkania dla ludzi młodych, których obecnie 

nie stać finansowo na zabezpieczenia  mieszkania we własnym zakresie. 

Natomiast obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie lokali socjalnych osobom 

tego potrzebującym. Przypomniał, iż sprawa budowy budynku komunalnego  

planowana była już od kilku lat. Obecnie wybuch gazu w budynku komunalnym 

przyspieszył realizację tej inwestycji – stwierdził Pan Burmistrz. 

 

 Pani Marianna Wocial – radna z miasta Kałuszyna przypomniała, że już 

wcześniej zgłaszała potrzebę wykonania nakładki bitumicznej na ulicy 

Żeromskiego w Kałuszynie. Proponowała, aby przetarg na wykonanie tej ulicy 

odbył się łącznie z przetargiem na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach 

pokrytych cementem. Stwierdziła, że ulica Żeromskiego jest ulicą krótką i wąską. 

W związku z tym koszt wykonania nakładki nie będzie wysoki. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że propozycja radnej p. Marianny Wocial 

rozważona zostanie  po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie nakładki 

bitumicznej na drogach utwardzonych cementem. 
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 Pan Przewodniczący Rady – w nawiązaniu do głosu w dyskusji  radnego 

p. Leszka Wasowskiego dotyczącego budowy budynku komunalnego zwrócił 

się do radnych o wypowiedzi  w tej sprawie. 

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – był za budową budynku komunalnego z 

przeznaczeniem dla osób potrzebujących. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – stwierdził, iż wielu mieszkańców wsi  mieszka w 

gorszych warunkach niż osoby zamieszkałe w budynkach komunalnych w 

Kałuszynie i zapytał, czy osoby te tez  mogą  występować o przydział lokalu  w 

planowanym  budynku komunalnym. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż planowany budynek komunalny budowany 

będzie dla osób obecnie zamieszkałych w budynkach komunalnych. Prosił , aby 

każdy radny wypowiedział się w tej sprawie zgodnie z własnym sumieniem. On 

natomiast przedstawił,  co należy do obowiązków gminy w tym zakresie. 

Stwierdził także, iż  czasami warunki kształtują charaktery . Ponownie podkreślił, 

że  obowiązkiem gminy  jest zabezpieczenie  minimum  socjalnego osobom tego 

potrzebującym.  

 

 Pan Sławomir Strupiechowski – nawiązał do rządowego programu 500+ 

i stwierdził, iż program ten  spowodował, że rodzi się więcej dzieci. 

Ponownie  proponował  rozważenie możliwości  realizacji programu mieszkanie 

500+. Ponadto podziękował za wykonanie odprowadzenia wody z ulicy gdzie 

którym  się woda. Zapytał także, co zrobiono w sprawie  ustawienia radaru do 

pomiaru prędkości pojazdów jadących ul. Warszawską w Kałuszynie. 

Zapytał także w sprawie zainstalowania świateł na przejściach przez ulicę 

Warszawską w Kałuszynie.  

 

 Pan Burmistrz – przedstawił dotychczas podejmowane działania w 

sprawie zainstalowania świateł na przejściach przez ulicę Warszawską w 

Kałuszynie oraz kładki na moście przy wjeździe do Kałuszyna.  

 

 Pani Waleria Madziar –Sołtys wsi Stare Groszki nawiązując do zadań 

inwestycyjnych planowanych na 2018 rok  zapytała, na jakich warunkach 

realizowane będzie oświetlenie uliczne oraz droga w jej wsi. 
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 Pan Burmistrz – podał, że w załączniku inwestycyjnym na rok 2018 na 

wykonanie oświetlenia zabezpieczona jest kwota 33.000,00 zł i zadania te, na 

które jest dokumentacja finansowane będą z tych środków. 

Natomiast droga  we wsi Stare Groszki realizowana będzie w ramach remontu 

dróg i jest poza spisem zadań inwestycyjnych. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – zapytała, czy mieszkańcy lokali 

komunalnych  w planowanym budynku opłacać będą czynsz. Czy koszty 

utrzymania budynku będą kosztami gminy.  

  

 Pan Burmistrz – podał, że czynsz za  lokale komunalne ustala Rada  w 

zależności od standardu lokalu. W budynku komunalnym przy ul. Zamojskiej 15 

czynsz wynosi  nawet około 450 zł miesięcznie. Jeśli lokator zalega z opłatą 

czynszu sprawa kierowana jest do komornika – podał Pan Burmistrz. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że uczestniczył w 

posiedzeniach komisji i komisje  pozytywnie wypowiedziały się w sprawie 

budowy budynku komunalnego. Obecnie radny p. Leszek Wasowski  proponuje 

odstąpienie od  planowanej budowy tego budynku i zapytał, czy wypowiedź  Pana 

Radnego należy traktować jako wniosek, czy jako głos w dyskusji. 

 

 Pan Leszek Wasowski – prosił, żeby jego wypowiedź  potraktować jako 

głos w dyskusji. 

 

 Pani  Barbara Mroczek – Sołtys wsi Wąsy zgłosiła potrzebę 

zainstalowania  lampy oświetlenia ulicznego w jej wsi. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVI/239/2017 w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 

wstrzymał się od glosowania. 

Uchwała przyjęta została 12 głosami przy 1 wstrzymującym się. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwał nr XXXVI/240/2017 w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2018 – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 

wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

Pan Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady.  

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt planu pracy Rady Miejskiej  

w Kałuszynie na rok 2018. 

Radni nie zgłosili innych propozycji do przedstawionego projektu planu pracy. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVI/241/2017 w 

sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2018 – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności  13 

radnych. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXI.242/2017 w 

sprawie  przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 

rok 2018 – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Ad.pkt 9. 

 Pani Skarbnik – przedstawiła łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 oraz 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

Pani Skarbnik podała, że  materiały na dzisiejsze obrady wysłane zostały  14 dni 

przed obradami. W tym czasie  proponowane w przesłanym projekcie uchwały w 
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sprawie  zmiany w WPF na lata 2017-2023 i zmian w budżecie gminy na 2017 

rok uległy zmianie. W przesłanym projekcie  uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy proponowano zwiększenie dochodów i wydatków własnych  o  

kwotę 2.259,00 zł . Obecnie , po otrzymaniu dotacji na zadania własne,  środków 

z Urzędu Marszałkowskiego i dotację na zadania zlecone, proponowana kwota 

uległa zmianie. W związku z tym proponuje się zwiększenie planu dochodów 

własnych gminy o kwotę 283.086,00 zł i zmniejszenie planu dochodów  własnych 

gminy o kwotę 261.78,00 zł. 

Proponuje się  zwiększenie planu wydatków zadań  własnych gminy o kwotę 

393.042,85 zł i zmniejszenie planu wydatków zadań własnych gminy o kwotę 

371.743,85 zł , zwiększenie planu dochodów zadań zleconych gminie o kwotę 

3.047,00 zł, zwiększenie planu wydatków zadań zleconych gminie o kwotę 

11.607,00 zł i zmniejszenie  planu  wydatków zadań zleconych gminie o kwotę 

8.560,00 zł. Przyjmując  proponowane zmiany budżet gminy po stronie dochodów 

i wydatków  w zakresie zadań własnych zwiększy się  nie o kwotę 2.259,00 zł, 

która ujęta była w przesłanym projekcie uchwały, lecz o kwotę 21.299,00 zł. 

Natomiast po stronie zadań zleconych dochody i wydatki  wzrosną o kwotę 

3.047,00 zł.  

Pani Skarbnik poinformowała także , że dodatkowe  środki skierowano na 

zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia. Natomiast w zakresie 

wydatków własnych proponowane zmiany dotyczą głównie przesunięć w ramach 

oszczędności zadań inwestycyjnych , a także przesunięcia w obrębie 

poszczególnych działów  wydatków bieżących. 

Ponadto Pani Skarbnik podała, że proponowane zmiany  w zadaniach 

inwestycyjnych  odczyta Pan Przewodniczący Rady przedstawiając projekt 

uchwały.  Podkreśliła, że  proponowane zmiany są to głównie zmiany 

porządkujące  budżet na koniec roku. Ponownie podała, że w przedstawianym 

projekcie uchwały proponuje się zwiększenie  dochodów i wydatków o kwotę ok. 

25.000,00 zł w wyniku już zrealizowanych dochodów. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVI/243/2017 w 

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

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych.   
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVI/244/2017 w 

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

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych.  

 

 Pan Burmistrz – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej  w Kałuszynie na 2017 rok. Podał,  iż zgodnie z ustawą o 

samorządzie gminnym dotacje dla  jednostek  gminy przydziela Rada. Stawki 

dotacji  przesłane zostały  łącznie z projektem uchwały dotyczą  dotacji na 

remonty budynków komunalnych. 

Wielkość dotacji liczona jest na podstawie  kosztów i powierzchni przewidzianej 

do remontu. Podkreślił, iż planowane remonty polegają na  wykonaniu  

niezbędnych prac zabezpieczających budynki  komunalne przed dalszą 

dewastacją. Podał, iż według przedstawionego w załączniku do projektu uchwały 

wynika, że kwota  stawki  dotacji jednostkowej wynosi 98,68 zł za m2. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVI/245/2017 w 

sprawie  ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

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

 

W głosowaniu jawnym  za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głosował 

przeciw. 

Uchwała przyjęta została 12 głosami, przy 1 głosie przeciw. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały  w 

sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty podał, że  tak jak podał 

przedstawiając  informację z działalności w  okresie międzysesyjnym , na 

ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych  z terenu naszej gminy 

wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta była na kwotę 551.623,44 zł i druga oferta na 

kwotę  660.105,29 zł.  Wybrana została oferta  tańsza firmy z Ostrołęki. Według 

wybranej oferty odpłatność od osoby za oddawanie odpadów wynosi 9 zł. W 

kwocie tej nie ma ujętych wszystkich kosztów np. kosztów wysyłania upomnień 

do osób zalegających z opłatą.  
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 Pan Leszek Wąsowski – podał, że nie powinno  być tak, że opłata za 

oddawanie śmieci dla wszystkich jest jednakowa, a standard ich odbioru jest 

różny tj. z terenu wsi  odpady odbierane są  raz w miesiącu , a w mieście Kałuszyn 

dwa razy w miesiącu. W związku z tym był zdania, że  należy zróżnicować 

odpłatność lub ujednolicić częstotliwość odbioru  odpadów. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, że w regulaminie  o utrzymaniu czystości jest 

zapis  dotyczący  zasad odbioru odpadów. Podał, że obecnie zgłaszane uwagi 

przez radnego p. Leszka Wąsowskiego , zgłaszane powinny być podczas 

uchwalania w/w regulaminu. Jeśli radni zdecydują, że należy  wprowadzić 

zmiany w tym temacie w przyjętym regulaminie, to wówczas odpłatność za 

oddawanie odpadów jeszcze wzrośnie.  

 

 Pan Bogusław Michalczyk – radny ze wsi Garczyn Duży i jednocześnie  

sołtys tej wsi  stwierdził, że mieszkańcy nie będą zadowoleni z podwyżki opłaty 

za oddawanie śmieci, a najwięcej głosów w tej sprawie  skierowanych będzie do 

sołtysów, ponieważ  oni pobierają opłaty . 

 

 Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mroczki zapytał, czy  zmienione 

zostaną  dotychczasowe zasady oddawania śmieci. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że dotychczasowe zasady oddawania śmieci nie 

ulegają zmianie. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk – stwierdził, iż  z rozmów z pracownikami 

firmy, która obecnie odbierała będzie śmieci wynika , że współpraca dobrze 

będzie się układać . 

Zapytał także, czy za miesiąc styczeń opłata za oddawanie śmieci będzie w 

dotychczasowej wysokości, a śmieci odbierała będzie  firma, która wygrała 

przetarg. 

 

 Pan Burmistrz – potwierdził, że za miesiąc styczeń opłata za oddawanie 

śmieci będzie w  dotychczasowej wysokości , a śmieci odbierze firma wyłoniona 

w przetargu. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki zapytał,  jak postępować z 

osobami, które w ogóle nie płacą za oddawanie śmieci. 
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 Pan Burmistrz – podał, że w takich przypadkach wysyłane są upomnienia. 

 

 Pani Skarbnik – wyjaśniła, że  upomnienia wysyłane są wówczas, jeśli 

zaległość jest w większej kwocie, ponieważ są to koszty.  

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, ze są różne przyczyny nie opłacania za 

oddawanie śmieci. W przypadku jeśli kwota zaległości jest dość wysoka , 

wówczas wysyłane jest upomnienie, a następnie  tytuł wykonawczy do 

komornika. W takich przypadkach najczęściej  przychodzi protokół 

nieściągalności.  

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  

tytuł wykonawczy wystawiany jest wówczas , jeśli zaległość przekroczy kwotę 

116 zł.  

 

 Pani Skarbnik – zapewniła, iż gminie zależy na realizacji dochodów. 

Poinformował, że jeśli kwota zaległości przekracza kwotę 116 zł wysyłane jest 

trzykrotnie upomnienie . Jeśli zaległość nie zostanie wpłacona wystawiany jest 

wówczas tytuł wykonawczy i jeśli jest możliwość ściągnięcia zaległości przez 

komornika to środki wpływają na konto gminy, jeśli nie to otrzymujemy protokół 

nieściągalności. 

 

 Pan Burmistrz – zapewnił, że gmina będzie egzekwowała zaległości w 

opłatach, lecz nie zapewniał, że zaległości zmniejsza się.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXVI/246/2017 w 

sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę  dotycząca deklaracji składanych na oddawanie śmieci 

podał, że proponowana zmiana polega na  wykreśleniu z dotychczasowej 

deklaracji zapisu  dotyczącego  odpowiedzialności karnej za podanie  nieprawdy. 

Pozostała część deklaracji pozostaje bez zmian. 
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 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXVI/247/2017 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  

nieruchomości na  których zamieszkują  mieszkańcy położonych na terenie 

Gminy Kałuszyn – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza – podała, że przedstawiany obecnie projekt 

uchwały w sprawie  zasad udzielania stypendiów dla uczniów zastąpi 

dotychczasową uchwałę  w tej sprawie, która została podjęta w  2002 roku i 

zmieniona  w 2011 roku. 

W obecnie proponowanej uchwale  zasady przyznawania stypendium nie  ulegają 

zmianie. W związku  z reforma oświaty do  proponowanej uchwały włączono  

uczniów klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz uczniów klasy drugiej i 

trzeciej gimnazjum. Proponuje się także dotychczasowe stawki procentowe 

stypendium  zastąpić kwotami. Dotychczas  stypendium wynosiło 15% 

najniższego wynagrodzenia i była to kwota 115 zł dla uczniów  szkoły 

podstawowej i 20%   dla uczniów gimnazjum i była to kwota  152 zł  miesięcznie. 

Obecnie proponuje się 150 zł miesięcznie dla uczniów szkoły podstawowej i  200 

zł  dla uczniów gimnazjum. Stypendium przyznaje Pan Burmistrz na wniosek 

Dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych Rady Miejskiej – poinformowała Pani Z-ca Burmistrza. 

Stypendia przyznawane są na okres od miesiąca lutego do miesiąca czerwca.  

 

 Pan Przewodniczący  Rady – odczytał uchwałę nr XXXVI/ 248/2017 w 

sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

 Pani Z-ca  Burmistrza – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego im o wolontariacie  podała, że  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami , program  taki  uchwalany jest corocznie. 
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Przedstawiany program określa zasady współpracy, zakres przedmiotowy , formy 

współpracy , wysokość środków  na realizacje programu i informacje o przebiegu 

konsultacji  oraz zasady i tryb działania komisji konkursowej 

Następnie Pani Z-ca Burmistrza omówiła  zapisy poszczególnych działów 

programu. Nawiązując do środków  ujętych w programie na jego realizację 

podała, że jest to kwota 5.000,00 zł. Natomiast inne środki na ten cel ujęte są  w 

poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dotacja przekazywana jest w 

formie ogłaszanego przez burmistrza  konkursu . Projekt Programu podlegał 

konsultacji społecznej i w  tym celu umieszczony był na stronie internetowej 

Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 10 dni. W okresie tym nikt 

nie złożył wniosku do projektu programu. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVI/249/2017 w 

sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami  

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – treść uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych.  

 

 Pan Burmistrz – podał, że na posiedzeniach komisji omawiany był projekt 

uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w 

Kałuszynie. Proponowana uchwała dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 

3516/4  przy ulicy Kościelnej na terenie Starego Rynku. Działka ta powstała przy 

podziale terenu Starego Rynku na działki budowlane. Wówczas  na działce tej 

znajdowały się dwa transformatory. Działka ta została wydzielona jako odrębna, 

ponieważ  nikt nie chciałby nabyć  działki, na której znajduje się dwa 

transformatory. Omawiana działka  jest o powierzchni 3 a i przewidziana była na 

parking. Obecnie po likwidacji linii średniego napięcia , która przebiegała przez 

w/w działkę zlikwidowane zostały transformatory na tej działce. Po dokonaniu 

analizy  stwierdzono, iż nie ma potrzeby budowy parkingu  przy ul. Kościelnej na 

w/w działce, ponieważ miejsc parkingowych jest wystarczająca ilość. W związku 

z tym, że właściciel sąsiednich działek wystąpił o zakup omawianej działki,  

przedkładany jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na jej zbycie – 

podał Pan Burmistrz. Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji. 

Sprzedaż mogłaby  być  w formie bezprzetargowej, lecz  mimo to ogłoszony 

zostanie przetarg . Działka ta nie jest potrzebna na potrzeby gminy. 
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 Pan Leszek Wąsowski – był zdania, że parking  przy ulicy Kościelnej na 

omawianej działce jest niezbędny i tak w poprzednim okresie było to planowane. 

Wiele osób  przyjeżdżających do Banku Spółdzielczego , czy do sklepu nie 

przejeżdża przez ulicę  i parkuje pojazdy na ulicy Kościelnej.  Dochód  dla gminy 

ze sprzedaży tej działki będzie niewielki. Jeśli właściciele działek na terenie 

Starego Rynku ogrodzą swoje działki , to nie będzie możliwości  parkowania 

pojazdów na tym terenie , tak jak jest to obecnie. W związku z tym parking przy 

ulicy Kościelnej jest niezbędny – stwierdził radny p. Leszek Wasowski. 

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do wypowiedzi radnego p. Leszka 

Wasowskiego podał, że  szerokość omawianej działki jest taka, że nie pozwala 

parkować pojazdów prostopadle .  Na terenie tym zmieściłoby się około 8-10 

pojazdów.  

 

 Pan Leszek Wąsowski – stwierdził, iż wielkość  tego parkingu 

wystarczyłaby do parkowania pojazdów dla osób przyjeżdżających spoza 

Kałuszyna.  

 

 Pan Burmistrz – kontynuując swoją wypowiedź podał, że dla 

mieszkańców spoza Kałuszyna będzie  parking na dworu autobusowym. Po 

wybudowaniu budynku komunalnego i przeniesieniu lokatorów z piętrowych 

budynków komunalnych z ulicy Mickiewicza , budynki te zostaną rozebrane, a w 

miejscu tym  urządzony będzie  można urządzić parking. Parking przy Parku , 

parking  na ulicy Mickiewicza przy Kościele i parking  urządzony po rozbiórce 

w/w budynków  zabezpieczy potrzeby  w tym zakresie. Dlatego  proponuję 

przeznaczenie do sprzedaży działkę przy ulicy Kościelnej, żeby 

zagospodarowana została w sposób efektywny – podał Pan Burmistrz. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk – podał, iż w pierwszej  wersji był przeciwny 

przeznaczaniu do sprzedaży działki przy ul. Kościelnej , lecz po wyjaśnieniach i 

informacji Pana Burmistrza, że po rozbiórce budynków komunalnych przy ul. 

Mickiewicza w miejscu tym powstanie parking, zmienił zdanie i jest za 

przeznaczeniem do sprzedaży w/w działki.  

 

 Pan Waldemar Mroczek – stwierdził, że  są trudności z zaparkowaniem 

samochodu ciężarowego w Kałuszynie.  Jego zdaniem każde miejsce, które 

wykorzystane może być na parking jest bardzo ważne.  
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Stwierdził także, że sprzedaż działek na terenie Starego Rynku  miała  

spowodować, że teren ten zostanie  zagospodarowany. Obecnie na terenie tym nić 

się nie dzieje. Jedna działka została rozkopana i  psuje wizerunek naszego miasta.  

 

 Pan Burmistrz – stwierdził, iż  należy jak najszybciej wybudować 

budynek komunalny  i  po rozbiórce budynków przy ul. Mickiewicza urządzić 

parking. 

 

 Pan Leszek Wąsowski –ponownie był przeciwny  przeznaczaniu  do 

sprzedaży omawianej działki, a przeznaczenie jej na urządzenie parkingu. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVI/250/2017 w 

sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kałuszynie – 

treśc uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 

głosowało przeciw. 

Uchwała przyjęta została 11 glosami przy 2 glosach przeciw. 

 

Ad.pkt 10. 

 Protokół nr XXXV/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

zostl do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

przyjęli protokół w obecności 13 radnych. 

 

Ad.pkt 11. 

 Pan Marianna Śledziewska – nawiązując do środków funduszu 

sołeckiego wsi Szymony  zwróciła się z prośbą do Burmistrza, żeby jeśli warunki 

atmosferyczne pozwolą ,za środki te  wykonany został odcinek drogi łączący wieś 

obie części tej wsi.  

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż w/w odcinek drogi  należy wytyczyć 

geodezyjnie i jeśli nie będzie zgody właścicieli gruntów, to prace te przeciągną 

się w czasie. 

 

 Pani Marianna Śledziewska – nawiązała do podjętej na dzisiejszej sesji 

uchwały w sprawie  udzielenia dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej z 
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przeznaczeniem na remont lokali komunalnych i podała, żeby  za środki te 

wykonywane były tylko niezbędne remonty w lokalach, z których planowane jest 

przesiedlenie lokatorów,  po wybudowaniu budynku  komunalnego. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – zapytał w sprawie wykorzystania funduszu 

sołeckiego 2017 r, ponieważ w  2017 roku ze względu na warunki atmosferyczne 

fundusz wsi Mroczki nie został wykorzystany. Fundusz wykorzystany miał być 

na dożwirowanie dróg. Obecnie drogi te są w zasadzie nie przejezdne. Zapytał, 

czy niewykorzystany fundusz sołecki w 2017 roku będzie można wykorzystać w 

2018 roku. 

 

 Pani Z-ca  Burmistrza – podała, że niewykorzystany fundusz sołecki nie 

przechodzi na rok następny. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – stwierdził, że w takim przypadku gmina musi z 

własnych środków  wykonać  remont dróg we wsi Mroczki.  

Zgłosił także, że  na rzece Gawroniec bobry zrobiły tamę i woda  zalewa okoliczne 

polo. Zalana jest także droga do Leśnogóry.  Bobry ścięły już wiele drzew. 

Obecnie ścinają także grube drzew. Zapytał, czy można usuwać żaremia bobrów. 

 

 Pan Burmistrz – ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi podał, iż 

nie proponuje rozbiórki żaremi , ponieważ działanie takie byłoby niezgodne z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Pan  Burmistrz zapewnił, iż wystąpi do odpowiednich organów o wyrażenia 

zgody na rozbiórkę żaremi. Czy otrzyma takie zezwolenie obecnie nie wie. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał treść życzeń świątecznych od  

Przewodniczącego Sejmiku Mazowieckiego oraz pismo Wicemarszałka Sejmu 

RP Wiesława Tyszki dotyczące projektu ustawy , zgłoszonego przez grupę 

posłów PiS  przewidującego zmiany w Kodeksie wyborczym. 

Ponadto Pan Przewodniczący podał, że nie dawno odbyła się gala piłkarska  KS 

„Victoia” zorganizowana z okazji 70-lecia  klubu. 

Na gali tej samorząd , Rada  i Pan Burmistrz wyróżnieni zostali okolicznościową 

statuetką. Podał także, iż został zobowiązany do przekazania podziękowań 

obecnej  i poprzedniej Radzie za przekazywane środki  na działalność Klubu.  
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 Pan Burmistrz - poinformował, iż z okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości i 300 setną  rocznicą potwierdzenia nadania praw miejskich miastu 

Kałuszyn , które przypadają  w roku 2018, odbędzie się  cykl imprez e tej okazji. 

Z tej okazji wydany został także  okolicznościowy kalendarz na 2018 rok, w 

którym zawarty  jest harmonogram ważniejszych imprez  planowanych na rok 

2018. W/w kalendarze przekazane zostaną po obradach sołtysom i radnym w 

dowolnych ilościach celem przekazania mieszkańcom. 

 

 Pan Sekretarz – poinformował, że pod koniec miesiąca października br. 

otrzymaliśmy informację  od Wojewody Mazowieckiego , że  w  związku z 

obowiązywaniem ustawy  o zakazie propagowania komunizmu  i ustroju 

totalitarnego , za takie propagowanie uznał nazwę ulicy 9 Maja. W w/w piśmie 

wyznaczony został termin 7 dniowy do przedstawienia swojej proponowanej 

nazwy ulicy. W związku z tym na stronie internetowej  umieszczone zostało 

badanie  sondażowe, pozwalające mieszkańcom  wypowiedzenie się w tej sprawie 

proponując  nazwę ulicy 8 Maja lub Św. Jana Pawła II. Większość mieszkańców 

opowiedziała się za nazwą ulicy Św. Jana Pawła II i taką  nazwę  ulicy nadał 

Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem z dnia 13 grudnia br., która dotychczas 

miała nazwę 9 Maja. Pan Sekretarz poinformował, że  wszelkie zmiany w 

dokumentach związane ze zmiana nazwy ulicy są wolne od opłat, i że zmiana 

nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dotychczasowych dokumentów. 

Następnie poinformował, że Urząd Marszałkowski  Województwa 

Mazowieckiego  w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami oraz 

Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych przesłał do wiadomości decyzję  o 

cofnięciu  bez  odszkodowania  firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAN-

POL na przetwarzanie odpadów polegających na wypełnianiu terenu 

niekorzystnie   przekształconego – wyrobiska po eksploatacji złoża  kruszywa 

naturalnego „OLSZEWICE-W”. Powyższej decyzji nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

Pan Sekretarz poinformował także, że w  dniu dzisiejszy w WSA odbyła się 

rozprawa ze skargi p. A. Kopczyńskiej, p. S. Mroczek, p. G. Gójskiej, o. G. 

Jagielskiego i p.M.Witowskiego  dotyczącej uchwały w sprawie emisji obligacji. 

WSA oddalił skargę w całości. 

Poinformował , że od roku 2014 ciągnie się sprawa  przeniesienia Krzyża  na 

targowisku. Na wniosek osób , które występowały w sprawie obligacji,  sprawa 

skierowana została ponownie do rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego.  



22 
 

W dniu wczorajszym  otrzymaliśmy  decyzję Wojewody,  w której podtrzymał 

dotychczasową  decyzję w tej sprawie. 

Ponadto poinformował, że  w dniu 15 grudnia  gościliśmy w naszej gminie kolejną 

delegację i obecnie była to delegacja  z Gminy Osieck, która przyjechała  w celu 

zwiedzenia naszego miasta. Najbardziej podobał im się pomnik „Ułana”, park i  

zalew.  

 

Ad.pkt  

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXXVI obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

 

 

Na tym o godz. 15,40 obrady zakończono. 

 

 

 

 
Protokolowała: 

D.Rosołowska 
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