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Protokół Nr XXXVIII/2018 

z  obrad  Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytej w dniu 15 marca 2018 roku 

w sali Urzędu Miejskiego w  Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności – 12 radnych na ogólny stan Rady 15 

osób. 

Nieobecne usprawiedliwione: p. Elżbieta Gójska , p. Marianna Śledziewska i p. 

Władysława Mirosz. 

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

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

– Skarbnik Miejski. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: p. Marek Pachnik radny Rady Powiatu 

Mińskiego – członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Kałuszynie, p.Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w 

Kałuszynie, p. Marian Pełka – Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, p. Grażyna 

Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. Krystyna 

Sadoch – Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie i p. 

Bożena Raciborska – Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie. 

Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz  Pełka – Przewodniczący Rady. 

 

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 przedstawił proponowany porządek obrad 

z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Podjęcie uchwał : 

 Podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 Podziału Gminy Kałuszyn na stałe  obwody głosowania 

 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miast Kałuszyn w obszarze A. 

5. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 
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6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamkniecie obrad. 

 

Radni nie wnieśli innych propozycji do przedstawionego porządku obrad i w  

głosowaniu jawnym   jednogłośnie w obecności 12 radnych przyjęli porządek 

obrad. 

 

Ad.pkt 3. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 4. 

 Pan Sekretarz – przedstawił łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz podziału 

Gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania. 

Pan Sekretarz podał, że  z dniem 31 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa  

nowelizująca między innymi ustawę o samorządach terytorialnych oraz Kodeks 

Wyborczy. Zgodnie z art. 12 ustawy Kodeks Wyborczy rady gmin  w ciągu 60 

dni od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, obowiązane są do podjęcia uchwał 

ustalających okręgi i obwody wyborcze. W związku z tym na dzień dzisiejszy Pan 

Przewodniczący Rady zwołał sesje Rady. 

Następnie Pan Sekretarz  poinformował, że  zgodnie z Kodeksem Wyborczym w 

gminach liczących do 20 tys. mieszkańców   wybieranych jest 15 radnych. W 

przedziale tym mieści się nasza gmina. Dlatego, tak jak było to dotychczas,  

proponuje się  podział  gminy na 15  jednomandatowych  okręgów wyborczych.  

Podał, że przy ustalaniu podziału na okręgi wyborcze bierze się   pod  uwagę  

liczbę mieszkańców według stanu na koniec minionego kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym podejmowana jest uchwała. W naszym 

przypadku jest to stan na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców wówczas 

wynosiła 5.843 osoby. Liczba ta podzielona przez ilość mandatów tj. 15 daje 

jednolitą normę przedstawicielską.  Liczba ta wynosi 389,53 . Liczba 

mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych podzielona przez normę 

przedstawicielską  nie może być większa  niż 1,5  i mniejsza niż 0,5.  Wskaźnik 

ten w naszej gminie  mieści się w granicach 0,83 ,a 1,49.  Proponowany podział 

na okręgu wyborcze obowiązywać będzie od wyborów samorządowych w 2018r. 

Ponadto Pan Sekretarz podał, że jeśli Rada Miejska nie podjęłaby w/w uchwały, 

wówczas podziału na okręgi wyborcze  w naszej gminie dokonałby Komisarz  

Wyborczy. 

Poinformował także, że do zaopiniowania przez Komisarza Wyborczego 

przesłany został projekt uchwały , który w zasadzie nie różnił się od dotychczas 
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obowiązującego. Różnił się tylko zmianą nazwy ulicy z 9 Maja na ulicę Św. Jana 

Pawła II. Komisarz Wyborczy wniósł uwagi do przesłanego projektu uchwały. 

Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w obecnie przekazanym radnym  

projekcie uchwały dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Następnie  przedstawił granice poszczególnych okręgów wyborczych ze 

szczególnym podkreśleniem  zmienionych granic. 

 Pan Sekretarz podał , że zmiany w Kodeksie Wyborczym  nakazują także 

podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania. W 

przedstawianym projekcie uchwały w tej sprawie,   zmiany w dotychczasowej 

uchwale związane są  ze zmianą nazwy ulicy z 9 Maja na ulicę Św. Jana Pawła II 

i zmianą  siedziby obwodowej komisji wyborczej z budynku po byłej szkole 

podstawowej w Nowych Groszkach na  budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Gołębiówce. Poza tym  granice obwodów pozostają bez zmian w stosunku do 

dotychczasowych.  Proponowana zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej 

z Nowych Groszek na Gołębiówkę wynika z tego, że obecny właściciel budynku 

w Nowych Groszkach  nie wyraził zgody na lokal wyborczy, uzasadniają odmowę 

tym, że w budynku prowadzone są prace konserwacyjne, remontowe i 

porządkowe. Natomiast istniejący budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Groszkach nie oddany jest do użytku. W związku z tym nie ma możliwości 

utworzenia w budynku tym lakolu wyborczego. Powyższy projekt uchwały został 

przesłany do zaopiniowania przez Komisarza Wyborczego i uzyskał pozytywną 

opinię.  

 

 Pan Leszek Wąsowski – radny ze wsi Kluki zapytał, czy zmiany w 

uchwale dotyczącej okręgów wyborczych  proponowała Gmina i Komisarz 

Wyborczy je zaakceptował, czy zmiany proponował Komisarz Wyborczy. 

 

 Pan Sekretarz – wyjaśnił, że  Urząd w uchwale w sprawie okręgów 

wyborczych proponował tylko zmianę nazwy ulicy z 9 Maja na ulicę Św. Jana 

Pawła II i w uchwale dotyczącej obwodów głosowania także zmianę   nazwy  w/w 

ulicy oraz zmianę  siedziby obwodowej komisji wyborczej. Takie projekty uchwał 

przesłane zostały radnym wraz z zawiadomieniem o terminie dzisiejszej sesji i do 

Komisarza Wyborczego celem zaopiniowania.  

Obecnie proponowane zmiany zaproponował Komisarz Wyborczy i projekty 

uchwał     uwzględniające proponowane przez Komisarza Wyborczego zmiany 

przekazane zostały  radnym na dzisiejszej sesji – podał Pan Sekretarz. Obecnie 

przedstawiane projekty uchwał przekazane zostały także do Komisarza 

Wyborczego i uzyskały pozytywna opinię.  
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 Pan Bogusław Michalczyk – zapytał, czy norma przedstawicielska  w 

liczbie 389,53 jest jednakowa dla  wszystkich gmin. 

 

 Pan Sekretarz – wyjaśnił, że norma przedstawicielska dla każdej gminy 

jest inna i przypomniał , że ustalana jest poprzez podzielenie liczby mieszkańców 

na koniec  kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podejmowana jest 

uchwała przez ilość mandatów w danej gminie.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXXVIII/259/2018 w 

sprawie podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – treść uchwały w 

załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVIII/260/2018 w 

sprawie podziału Gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania – treść uchwały 

w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A podał, że 

obszar ten dotyczy działki  przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne przy 

ulicy Zamojskiej w Kałuszynie przy istniejących  blokach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przełom”. Działka ta jest o powierzchni 22a i 44 m2. Inwestor 

zainteresowany nabyciem tej działki , chciałby wybudować w miejscu tym 

budynek  o większych parametrach, niż zapisane w obecnie obowiązującym 

planie zagospodarowania przestrzennego. W obecnym planie jest zapis, że w 

miejscu tym można wybudować budynek o trzech kondygnacjach. Potencjany  

inwestor zainteresowany byłby budową budynku o  sześciu kondygnacjach . 

Pan Burmistrz poinformował, że powyższa działka została wyceniona przez 

uprawnionego rzeczoznawcę. Ceną m2 działki oszacowana została na kwotę 111 

zł. Sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego przetargu.  

W związku z tym proponuje się przystąpienie do wprowadzenia zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn  w tym obszarze 

polegających na dopuszczeniu budowy budynku o sześciu kondygnacjach  
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naziemnych, dachu dwuspadowego, zmiany współczynnika intensywności 

zabudowy, żeby była możliwość budowy budynku o sześciu kondygnacjach.  

Pan Burmistrz wyjaśnił, że współczynnik intensywności zabudowy to jest 

stosunek całkowitej powierzchni bloku liczonej na zewnątrz budynku do 

powierzchni działki. 

Proponuje się także zmianę  współczynnika terenów zielonych. Obecnie w planie 

współczynnik ten wynosi 30% terenów zielonych w stosunku do powierzchni 

działki. Proponuje się obniżenie tego współczynnika do 20%. 

Pan Burmistrz zaznaczył, iż proponowane powyżej zmiany dotyczą tylko działki 

przy ulicy Zamojskiej. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXXVIII/261/2018 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  miasta Kałuszyn w obszarze A – treść 

uchwały w załączeniu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 12 

radnych. 

 

Ad.pkt 5. 

 Protokół Nr XXXVII/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

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

obecności 12 radnych przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pan Bogusław Michalczyk – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki Rady Miejskiej poinformował, że  w dniu dzisiejszym wraz z innymi 

członkami komisji brał udział w przeglądzie   lokali komunalnych i stwierdził, że 

stan techniczny  w większości wizytowanych  lokali jest bardzo zły. 

Następnie zaproponował aby na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki 

zaprosić p. Ewę Standziak – pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Kałuszynie, zajmującego się sprawami gospodarki mieszkaniowej, celem 

przedyskutowania sprawy  lokali komunalnych. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – zapytał, czy stary samochód strażacki OSP w 

Kałuszynie został złomowany i czy prawdą jest, że samochód ten został 

ubezpieczony i jeśli tak , to dlaczego. 
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 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, że stary samochód OSP w 

Kałuszynie został wyrejestrowany i nie jest ubezpieczony. 

Następnie poinformował, że  na walnym  zebraniu członków OSP w Kałuszynie  

podjęta została uchwała w sprawie wyremontowania tego samochodu. Po 

remoncie samochód  służyłby do akcji, w których nowy samochód mógłby ulec 

zniszczeniu np. do akcji w lesie. OSP zobowiązała się  wykonać remont 

samochodu za własne środki. 

Pan Burmistrz stwierdził, iż nie zamierzał  przekazywać powyższego samochodu 

dla innej jednostki OSP na terenie gminy, głównie  ze względu na historię tego 

samochodu. Podał także, że na spotkaniu ze wszystkimi jednostkami OSP z terenu 

gminy, oprócz OSP Sinołęka  poinformował, że w następnej kadencji dokonana 

zostanie wymiana  starych samochodów na nowsze oraz zakup samochodów dla 

jednostek, które nie posiadają samochodów bojowych. 

Jeśli  OSP Kałuszyn  chce wyremontować stary samochód bojowy za własne 

środki i obecnie  twierdzi, że samochód nie jest w tak złym stanie technicznym 

jak było to poprzednio podawane, to wyraził zgodę na jego remont – podał Pan 

Burmistrz. 

Podkreślił także, że decyzja o remoncie w/w samochodu jest dobrą decyzją i 

świadczy o tym, że powyższy samochód nie jest w tak złym stanie technicznym 

jak był  przedstawiany. 

 

 Pani Anna Jackiewicz – Sołtys wsi Leonów proponowała rozważenie 

możliwości wprowadzenia  zniżki opłat za oddawanie śmieci dla rodzin 

wielodzietnych. 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, że rozważana była 

powyższa propozycja . Podkreślił, iż koszty oddawania śmieci powinny 

bilansować się. Proponował  przeanalizowanie  tej sprawy na posiedzeniach  

poszczególnych komisji Rady. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek – Sołtys wsi Mroczki podał, iż posiada informację, 

że Koła Łowieckie otrzymały pozwolenia na odstrzał bobrów. Podał, że bobry 

budują tamy na rzece Gawroniec , co powoduje zalewanie przyległych łąk i 

zapytał, czy można usuwać zbudowane  przez bobry tamy. 

 

 Pan Burmistrz – podał, że Koła Łowieckie występują o zatwierdzenie 

planów łowieckich . W związku z tym przy ich zatwierdzaniu zwróci uwagę na 

plan odstrzału bobrów.  

Poinformował także, że przygotowywany jest wniosek w sprawie  uzyskania 

pozwolenia na usuwanie żaremi zbudowanych przez bobry.  



7 
 

 Pani Elżbieta Miller – sołtys wsi Majdan gmina   Wierzbno podała,  że 

wszystkie drogi  , które  łączą  jej wieś z drogą główną położone są na terenie 

gminy Kałuszyn tj. droga Szembory – Majdan i droga Zimnowoda Majdan. 

Stwierdziła, że  obecnie  drogi te w zasadzie nie są przejezdne i zwróciła się z 

prośbą o wykonanie remontu tych dróg. W okresie lata  ruch na tych drogach 

także jest utrudniony, ponieważ w  nawierzchni drogi są dały. 

Pani Sołtys podała także, że kierowca samochodu, który  przyjeżdża po odbiór 

mleka wielokrotnie zgłaszał, że jeśli droga nie zostanie naprawiona, samochód 

nie dojedzie po odbiór mleka . 

Wyjaśniła, że z powyższym wnioskiem występuje do gminy Kałuszyn, ponieważ 

w/w drogi znajdują się na terenie tej gminy. Przypomniała, że w latach minionych 

gmina Kałuszyn  pomogła mieszkańcom wsi Majdan w doprowadzeniu 

wodociągu. Natomiast  obecnie  w XXI wieku   drogi są nieprzejezdne. 

Stwierdziła także, że mieszkańcy wsi Majdan  posiadają grunty na terenie gminy 

Kałuszyn i do gminy Kałuszyn opłacają podatki. Z powyższych dróg , jako  dróg 

dojazdowych do pół , korzystają również mieszkańcy wsi Zimnowoda, Żebrówka 

Kluki z gminy Kałuszyn. Rolnicy do pół dojeżdżają ciężkim sprzętem i niszczą 

drogi. Natomiast mieszkańcy wsi Majdan  drogami tymi  jeżdżą tylko 

samochodami osobowymi, które w mniejszym stopniu niszczą drogę. 

   

 Pan Bogusław Michalczyk – radny ze wsi Garczyn Duży i jednocześnie 

sołtys tej wsi poparł wypowiedź Pani Sołtys wsi Majdan. Prosił, w miarę 

posiadanych środków w budżecie gminy o wyremontowanie  powyższych dróg 

do wsi Majdan. 

 

 Pan Leszek Wąsowski -  stwierdził, że  drogą do wsi Majdan nie ma 

możliwości dojazdu samochodem osobowym z powodu  jej stanu. Podkreślił, iż 

wykonanie remontu powyższej drogi jest sprawą pilną. 

Następnie nawiązał do akcji poszukiwania samolotu, który rozbił się w okolicy 

wsi Gołębiówka i  podał, że  podczas tej akcji samochód OSP Sinołęka  został 

uszkodzony  i zapytał, czy występowano o  środki na pokrycie kosztów remontu 

samochodu. 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, że OSP w Sinołęce 

wystąpiła z wnioskiem o pokrycie kosztów naprawy samochodu uszkodzonego 

podczas akcji poszukiwania  rozbitego samolotu. 

 

 Pan Tomasz Wąsowski – sołtys wsi Szembory  potwierdził, że droga 

Szembory – Majdan nie  jest  przejezdna.  
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 Pani Halina Kubiak – sołtys wsi Szymony zapytała, czy jest coś wiadome 

w sprawie spotkania Pana Posła Daniela Milewskiego,  na które zaproszeni zostali 

sołtysi, na temat budowy autostrady A2. Spotkanie odbędzie się w Mińsku 

Mazowieckim. Zapytała także, czy spotkanie takie zorganizowane będzie także w 

Kałuszynie. 

 

 Pan Burmistrz – wyjaśnił, iż nie może wypowiadać się  w imieniu Pana 

Posła.  Może tylko wystąpić do GDKiA o zorganizowanie takiego spotkania w 

Kałuszynie, celem poinformowania mieszkańców o planowanym przebiegu 

autostrady A2 przez teren naszej gminy. 

 

 Pani Halina Kubiak – zgłosiła, że mieszkaniec jej wsi występuje z 

wnioskiem o poszerzenie  odcinka drogi, ponieważ nie ma możliwości dojazdu  

do swoich gruntów. 

 

 Pan Burmistrz – w sprawie naprawy dróg podał, że  drogi dojazdowe do 

poszczególnych wsi są w dobrym stanie. Natomiast drogi , które wymagają 

naprawy są to  głównie drogi dojazdowe do pól, które  często nie są drogami 

gminnymi, lecz bez względu na to  drogi te są naprawiane. 

Następnie Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą do  sołtysów, aby  zgłosili  do p. 

Anny Parol – pracownika tutejszego Urzędu najpilniejsze potrzeby  wykonania 

naprawy dróg. Wówczas przy sprzyjających warunkach atmosferycznych drogi te 

naprawione zostaną w pierwszej kolejności. Natomiast w okresie po świętach  

dokonany zostanie całościowy przegląd dróg z określeniem potrzeb ilości żwiru 

na ich naprawę. Ponadto Pan Burmistrz stwierdził,  że  przy obecnych  warunkach 

atmosferycznych naprawa dróg nie jest  celowa. 

 

 Pan Waldemar Mroczek – nawiązując do wypowiedzi Pani Sołtys wsi 

Szymony  poinformował, że  na spotkaniu  organizowanym przez Pana Posła w 

sprawie autostrady A2 obecni będą także przedstawiciele GDDKiA.  

Zaznaczył, że nie będzie to zebranie związane z kampania wyborczą. 

 

 Pani Waleria Madziar – sołtys wsi  Stare Groszki  wnioskowała, aby 

drogę w Groszkach  wyremontować w pierwszej kolejności, ponieważ  droga ta 

w obecnym stanie nie jest przejezdna i do kilku gospodarstw nie ma możliwości 

dojazdu. 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi Pani Sołtys wsi Majdan podał, że  

tak jak było to uzgadniane, droga  remontowana będzie  w momencie 

sprzyjających warunków atmosferycznych. Poinformował także, że w budżecie 
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gminy na 2018 rok zaplanowane są dość  wysokie środki na remonty dróg 

żwirowych. Podał, że droga do wsi Majdan dotychczas w miarę możliwości była  

remontowana. Natomiast droga Szembory – Majdan nie będzie remontowana z 

powodu między innymi  istniejących zakrzaczeń i rosnących tam drzew oraz 

konieczności wykonania odwodnienia  tej drogi. Nawiezienie kruszywa na tę 

drogę  w obecnym stanie nie poprawi jej przejezdności – stwierdził Pan 

Burmistrz. Poinformował, że punktowo droga do wsi Majdan będzie równana.  

Wyjaśnił także, iż powyższa droga dla mieszkańców naszej gminy  jest jako droga 

dojazdowa do pól. Ponownie  zapewnił, że w miarę możliwości i posiadanych 

środków droga ta będzie remontowana.  

 

 Pani Sołtys wsi Majdaj – stwierdziła, iż równanie  drogi nie jest celowe, 

ponieważ w krótkim czasie droga ulega ponownemu zniszczeniu. 

 

 Pan Burmistrz – nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pani Sołtys wsi 

Majdan informującej, iż mieszkańcy jej wsi opłacają podatki w naszej gminie 

poinformował, że  za kwotę tych podatków można by zakupić 7 m3 żwiru. 

 

 Pan Leszek Wąsowski – zapytał, czy nasza gmina otrzyma środki na 

budowę chodników we wsiach przy drogach powiatowych oraz czy i kiedy  

złożony został wniosek o pozyskanie  środków na ten cel. 

 

 Pan Burmistrz – udzielając odpowiedzi podał, że projekty techniczne na 

budowę chodników przy drogach powiatowych są wykonane lub są w trakcie 

realizacji. Poinformował, że  posiada wstępne uzgodnienia  z Dyrektorem ZDP w 

Mińsku Mazowieckim w zakresie wykonania nakładek bitumicznych na drogach 

powiatowych na terenie naszej gminy oraz wspófinansowanie budowy 

chodników . Do współfinansowania budowy chodników planowana jest wieś 

Kluki, Gołębiówka ze względu na przebudowę mostu. W Groszkach  sprawa 

budowy chodników rozpatrywana będzie podczas przebudowy  z droga krajową 

A2. Po ostatecznych uzgodnieniach w tej sprawie  podpisane zostanie 

porozumienie ze Starostwem. Pan Burmistrz podkreślił, że realizacja chodników 

możliwa będzie przy współfinansowaniu Starostwa dopiero w 2019 roku. 

 

 Pani Barbara Wąsowska – sołtys wsi Wąsy podała, że  droga dojazdowa 

do pół ze wsi Wąsy łączy grunty gminy Kałuszyn i gminy Wierzbno. Gmina 

Wierzbno  w ogóle nie naprawia tej drogi, a mieszkańcy jej wsi opłacają  podatki  

do tej gminy i nie są one   mniejsze jak do gminy Kałuszyn. 

Następnie zwróciła się z prośbą, o interwencje w tej sprawie do gminy Wierzbno. 
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 Pan Burmistrz – zapewnił Panią Sołtys wsi Majdan, że  w miarę 

możliwości droga do jej wsi będzie remontowana. 

 Pan Burmistrz podał, że 11 marca  był „Dniem Sołtysa”. Stwierdził, że wiele 

spraw zgłaszanych przez sołtysów nie można załatwić natychmiast. Obecnie 

najwięcej problemów dotyczy  stanu dróg. Na rok bieżący planowane jest 

wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach cementowych o długości 7 km. 

Drogi żwirowe  będą dożwirowywane na bieżąco.   Zapewnił, że stara się aby 

wszystkich mieszkańców traktować jednakowo. 

Nawiązując do Dnia Sołtysa  Pan Burmistrz podał, że w naszej gminie czterech 

sołtysów pełni tę funkcję już siódmą kadencję.  Następnie w imieniu własnym, 

Przewodniczącego Rady, Radnych i Dyrektorów jednostek organizacyjnych 

gminy  złożył Sołtysom podziękowania za codzienną pracę, za udział w sesjach 

Rady oraz organizowanych  w naszej gminie różnych uroczystościach.  

Podziękował za dobrą współpracę oraz zrozumienie i życzył wytrwałości, zapału 

i satysfakcji  z pełnienia funkcji sołtysa oraz wyboru na następną kadencję.  Wraz 

z Panem Przewodniczącym wręczył  sołtysom drobne upominki. Zaprosił także 

na spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych , które odbędzie się w dniu 26 marca 

o godz. 10,oo w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął XXXVIII obrady Rady Miejskiej  w Kałuszynie. 

 

Na tym o godz. 12,45 obrady zakończono. 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

/-/ Janusz Kazimierz Pełka 

 

 
 

 

Protokołowała: 

D.Rosolowska 

 

  

 

 

 

 

 

 


