
Protokół Nr VIII/2015 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie odbytych w dniu 11 sierpnia 2015 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.oo. 

W obradach uczestniczyło 13 radnych na ogólny stan Rady 15 osób. 

W trakcie obrad przybył radny p. Waldemar Mroczek. 

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

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

Sęktas – Zastępca Burmistrza. 

Ponadto w obradach udział wzięli : p. Marek Pachnik – 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. 

Krystyna Sadoch – główna księgowa ZGK w Kałuszynie oraz sołtysi wsi : 

Abramy, Chrościce, Falbogi, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Milew, 

Mroczki, Nowe Groszki, Patok, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, 

Sinołęka, Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda, 

Żebrówka. 

Obradom przewodniczył. P. Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kałuszynie.    

 

Ad. pkt 1. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad 

i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad, pkt 2.  

 

 Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1, tj.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności, 

2. Uchwalenie porządku obrad, 

3. Interpelacje, 

4. Informacja z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz 

realizacji uchwał Rady Miejskiej, 

5. Podjęcie uchwał w sprawach : 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015 – 2019, 

 Zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 



 Utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminny Żłobek w 

Kałuszynie” i ustalenia Statutu Żłobka, 

 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych, 

 Opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta i Gminy Kałuszyn, 

6. Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z poprzednich obrad Rady Miejskiej w 

Kałuszynie, 

7. Zapytania i wolne wnioski, 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Ad. pkt 3. 

 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 4.  

 

Pan Burmistrz – przedstawił informację z działalności międzysesyjnej oraz 

realizacji uchwał Rady Miejskiej – treść informacji w załączeniu. 

Poinformował, że dzisiejsza sesja nie jest sesją planową, została zwołana poza 

planem pracy Rady. Wynikło to z tego, że Gmina ubiegając się o środki unijne 

zobowiązana została do podjęcia uchwały dotyczącej opracowania i wdrożenia 

Planu gospodarki niskoemisyjnej. Zwołując sesję opracowane zostały również 

projekty innych uchwał, między innymi dotyczące tworzonego żłobka i 

uporządkowania spraw budżetu gminy. Wpłynęły dodatkowe środki dotyczące 

budowy drogi  Patok – Szymony, które należy wprowadzić do budżetu, aby 

można było rozpocząć realizację tego zadania. 

Poinformował, że na Zalewie Karczunek wydarzył się nieszczęśliwy, tragiczny w 

skutkach wypadek – utonęło małe dziecko. Jest to ogromna tragedia dla rodziców. 

Obecnie prowadzone  jest dochodzenie prokuratorskie w tej sprawie. Jest to tym 

bardziej tragiczne, że stało się na terenie strzeżonego kąpieliska. Wydaje się, że 

wykonaliśmy wszystko, co było możliwe, aby uczynić to miejsce bezpiecznym, a 

jednak nie uniknęliśmy tragedii. Jeżeli ktoś zawinił, to przyjdzie czas na 

wyciąganie wniosków w stosunku do osób winnych. Obecnie toczy się 

postepowanie wyjaśniające. 

Poinformował, że był moment, że w mieście zaczęło brakować wody, 

spowodowane było to tym, że ktoś złośliwie odkopał hydrant, odkręcił i woda 



przez całą noc leciała do lasu. Było to bardzo duże zużycie wody. Nastąpiła krótka 

przerwa w dostawie wody, dopóki ciśnienie się nie podniosło. Dzięki sprawnej 

pracy pracowników ZGK w krótkim czasie udało się doprowadzić wszystko do 

należytego porządku i do chwili obecnej nie ma problemów z dostawą wody w 

naszej gminie. Dodatkowo zakupiona została nowa pompa i w przypadku takiej 

potrzeby zostanie ona zamontowana. Co do zagrożenia pożarowego, to 

dotychczas na naszym terenie nie było większych pożarów. Od 1 lipca, jeszcze 

przed upałami było 5 zgłoszeń, były to zgłoszenia dotyczące palących się 

zakrzaczeń, nie było to nic groźnego. 

Pan Burmistrz poinformował, że obecnie trwają prace związane z budową żłobka, 

prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, nie  ma uwag do firmy, która  je 

wykonuje. Zgodnie z założeniami żłobek rozpocznie działalność od 2 listopada 

br., jest duże zainteresowanie pracą w tej placówce. Zgodnie ze statutem, który 

dziś zostanie uchwalony, Burmistrz ogłasza konkurs na dyrektora, powołuje 

komisję konkursową, która wyłoni kandydata na dyrektora i zostanie on 

zatwierdzony przez Burmistrza. Nabór pracowników do żłobka będzie prowadził 

powołany przez Burmistrza dyrektor, stąd też podania nie powinny być już 

składane do Urzędu. Zasady naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Urzędu. Na dzisiaj nie wiemy, ile będzie dzieci w żłobku, bo od tego będzie 

zależała liczba pracowników. Według sondaży chętnych do żłobka miało być 72 

dzieci, na dzień dzisiejszy wpłynęło 11 zgłoszeń. Dotacja zależy od ilości dzieci, 

stąd zależy nam, aby było ich jak najwięcej, maksymalnie może być 30 dzieci. 

 

Ad. pkt 5. 

 

 Pan Burmistrz – przedstawił łącznie uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 oraz 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.  

Poinformował, że są to niewielkie zmiany. Zwiększa się plan dochodów i 

wydatków o 20 tys. zł. Dotyczy to modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych we wsi Patok i Szymony. Podpisane zostało porozumienie na realizację 

tego zadania na kwotę 100 tys. zł, w uchwale budżetowej była wykazana kwota 

80 tys. zł, stąd też należało wprowadzić dodatkowo kwotę 20 tys. zł. Zwiększa się 

plan wydatków własnych gminy o kwotę 30.500 zł oraz zmniejsza się plan 

wydatków własnych gminy o kwotę 10.500 zł. W uchwale budżetowej w poz. 8 

zmniejsza się wartość zadania przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy o 12 tys. zł, 

w poz. 10 zwiększa się wartość zadania – budowa drogi – wykonanie nakładki 

bitumicznej na odcinku Patok – Szymony o kwotę 20 tys. zł, w poz. 14 wartość 

zadania – przebudowa chodników przy ul. Zawoda zwiększa się o kwotę 2 tys. 

500 zł, w poz. 13 zwiększa się wartość zadania – budowa chodnika przy ul. 



Mostowej o kwotę 5 tys. 500 zł, w poz. 33 zwiększa się wartość zadania – 

wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej  na ul. Mickiewicza i Kościelna 

o 3 tys. zł, w poz. 20 zwiększa się wartość zadania  - rozbudowa garażu OSP 

Falbogi o 1 tys. zł, w poz. 15 zmniejsza się wartość zadania – budowa ul. 

Akacjowej o 1 tys. 500 zł, w poz. 39 zmniejsza się wartość zadania – utwardzenie 

terenu granitową kostką brukową przy pomniku „Złoty Ułan” o 10 tys. 500 zł. 

Dodaje się poz. 42, pod którą wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zakup 

pompy głębinowej o wydajności 40 m3  na godz. o wartości 12 tys. zł. 

 Pani Marianna Śledziewska – poinformowała, że zwrócił się do niej 

mieszkaniec z Szymon z pytaniem, czy asfalt, który będzie położony na odcinku 

Patok – Szymony będzie wykonany łącznie z rowami, kompleksowo. 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że jest to odrębne zadanie Patok – 

Szymony przy udziale środków finansowych  z Urzędu Marszałkowskiego, 

będzie wykonywana nakładka od starego asfaltu do krzyżówki do Patoku, będzie 

droga okopana rowami, położone zostaną dwie warstwy asfaltu. Zakrzaczenia 

przy wyjeździe z Ptoku zostaną usunięte przez ZGK. 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr VIII/55/2015 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 – treść 

uchwały w załączeniu. 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie, 13 głosami. 

 Pan Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr VIII/56/2015 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2015 rok – treść uchwały w załączeniu. 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie 13 głosami. 

 Pan Burmistrz – poinformował, że każda jednostka organizacyjna Gminy  

tworzona jest przez Radę, w naszym przypadku przez Radę Miejską, która 

uchwala jej statut. Podobnie jest również w przypadku tworzonego żłobka. Statut 

zawiera zapisy dotyczące spraw organizacyjnych jednostki, jej majątku. 

Regulamin organizacyjny ustali powołany przez Burmistrza kierownik jednostki. 

Powołany dyrektor będzie zarządzał przekazanym mu majątkiem gminnym, 

będzie  zatrudniał pracowników i organizował pracę żłobka. Jednostka będzie 

miała uchwalony swój budżet, którym będzie dysponowała na takiej samej 

zasadzie, jak wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Następnie zgłosił 

autopoprawkę do projektu uchwały, która przesłana została radnym w 

materiałach. Dotyczy ona zapisu § 5, gdzie dotychczasowy pkt 2 otrzymuje 

brzmienie : „ 2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłaty za pobyt nie 

pobiera się za dni nieobecności pod warunkiem skutecznego poinformowania 

Dyrektora o nieobecności, najpóźniej do godziny 8.00 pierwszego dnia 

nieobecności”, a pkt 3 otrzymuje brzmienie „ 3. W przypadku nieobecności 

dziecka w żłobku , opłata miesięczna za wyżywienie jest pomniejszana o kwotę 

stanowiącą iloczyn dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora 



żłobka i liczby dni nieobecności w danym miesiącu”. Zapisy te będą korzystne 

dla rodziców. Zapis dotyczący poinformowania przez rodziców o nieobecności 

dziecka  potrzebny jest ze względów organizacyjnych pracy żłobka, między 

innymi przygotowywania posiłków.  

Statut jest dokumentem, który w każdym czasie może być zmieniony, gdy zajdzie 

taka potrzeba. Poinformował, że pierwszeństwo w przyjmowaniu będą miały  

dzieci już uczęszczające do żłobka,  matek samotnie wychowujących dzieci, 

rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, rodziców będących w 

trudnej sytuacji. 

 Pani Marianna Śledziewska – zapytała, czy definicja rodziców 

pracujących dotyczy również rolników. 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że dotyczy to również rolników. 

 Pani Maria Dmowska – sołtys wsi Wity – zapytała, od której godziny 

będzie czynny żłobek. 

 Pan Burmistrz – poinformował, że żłobek będzie zaczynał pracę w 

zależności od zapotrzebowania rodziców. Żłobek tworzymy od 1 września br., 

nabór dzieci będzie od 2 listopada br. Okres od 1 września br. będzie czasem na 

powołanie dyrektora, który następnie przeprowadzi nabór pracowników na 

poszczególne stanowiska pracy. 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr VIII/57/2015 w 

sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie : „Gminny Żłobek w 

Kałuszynie i ustalenia Statutu Żłobka” – treść uchwały w załączeniu. 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 Pan Burmistrz – uzasadniając projekt uchwały dotyczącej ustalenia 

wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

poinformował, że każda taka jednostka w momencie rejestracji jest obowiązana 

wnieść opłatę za rejestrację. Każdy samorząd ustala swoją opłatę, mu przyjęliśmy, 

że będzie to równowartość 10%  minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie 

z obowiązującymi aktualnie przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr VIII/58/2015 w 

sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych – treść uchwały w załączeniu. 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 Pan Burmistrz – poinformował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił konkurs projektów w 

ramach programu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednym z wymogów, aby 

otrzymać dotację na opracowanie takiego programu jest podjęcie uchwały 

wyrażającej wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki 



niskoemisyjnej dla gminy. Daje to możliwość pozyskania zewnętrznych środków 

na opracowanie takiego programu na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. 

Program będzie miał na celu opracowanie kierunków na gospodarkę 

niskoemisyjną. Będzie określał jak podnieść efektywność energetyczną, czyli 

obniżyć koszty zużycia energii, a także poprawić jakość powietrza w gminie. 

Następnie opracowany program będzie nam niezbędny do dostępu do środków 

krajowych i unijnych na ten cel. Gmina posiadająca Plan gospodarki 

niskoemisyjnej będzie się mogła ubiegać o środki zewnętrzne na wymianę kotłów 

indywidualnych kotłowni, kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni 

osiedlowych, czy zastosowanie kolektorów słonecznych. 

Ponieważ złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w formie dotacji zadania z 

zakresu ochrony powietrza – Plany Gospodarki Niskoemisyjnej  na sporządzenie 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej gminy bez uchwały Rady w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania takiego planu, stąd też należało 

przygotować projekt uchwały w tym zakresie. Podjęta uchwała musi być 

dostarczona do WFOŚiGW w Warszawie do 14 sierpnia br. Wtedy wniosek 

będzie rozpatrywany z możliwością pozyskania wnioskowanych środków.  

 Pani Waleria Madziar – sołtys wsi Stare Groszki – zapytała, kto będzie 

opracowywał ten plan. 

 Pan Burmistrz – poinformował, że w przypadku otrzymania środków 

finansowych będzie wystosowane do oferentów  zapytanie o cenę na opracowanie 

planu. Jest bardzo dużo firm specjalistycznych, które ogłaszają się proponując 

opracowanie planów.  

 Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr VIII/59/2015 w 

sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kałuszyn – treść uchwały w 

załączeniu. 

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 13 

radnych. 

 

Ad. pkt 6. 

 

 Protokół Nr VII/2015 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został 

do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym, w obecności 13 

radnych przyjęli protokół. 

 

 

 

 



Ad. pkt 7.  

 

 Pan Waldemar Mroczek – zapytał, dlaczego 1 sierpnia br. nie zostały 

wywieszone flagi państwowe na obiektach użyteczności publicznej oraz czy nad 

zalewem Karczunek jest ustalona określona liczba samochodów przebywających 

na parkingu przy zalewie, bo jeśli przebywa duża liczba samochodów, to mogą 

one zastawiać przejazd np. dla samochodu strażackiego, stwierdził również, że 

źle został rozwiązany zjazd do Biedronki z ulicy Warszawskiej, zapytał, czy ten 

zjazd wykonany został pod potrzeby Biedronki. 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że zjazd został wykonany wcześniej, niż 

powstała Biedronka. 

 Pan Sławomir Strupiechowski – zapytał, kiedy rozpocznie się budowa 

drogi w Szymonach oraz kiedy będzie przetarg na działki nad zalewem. 

 Pani Anna Jackiewicz – sołtys wsi Leonów- poruszyła sprawę drogi koło 

p. Kuberskich oraz poinformowała, że na terenie wsi zdarzają się obecnie 

grabieże, może byłoby wskazane zwiększenie patroli policyjnych. 

 Pani Marianna Wocial – zapytała o wjazd do budynków komunalnych 

przy ul. Trzcianka w związku z trwającym remontem ulicy oraz o chodniki przy 

bruku na ul. Mickiewicza.  

 Pani Halina Kubiak – sołtys wsi Szymony – zapytała o termin budowy 

drogi Patok -  Szymony oraz o fundusz sołecki za rok ubiegły, czy wniosek 

złożony w zeszłym roku może być realizowany w roku bieżącym. 

 Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczki – stwierdził, że przy drodze 

na ul. 1-go Maja w kierunku do wsi Mroczki są do usunięcia zakrzaczenia.  

 Pan Burmistrz – odpowiadając na zapytania, poinformował, że flagi 

wywiesza się tylko na święta państwowe, w dniu 1 sierpnia o godz. W, tj. o godz. 

17.oo włączone zostały syreny przez straż pożarną, w tym czasie też odprawiona 

została msza święta w intencji poległych powstańców warszawskich. Na parkingu 

nad zalewem nie zabrakło miejsca, dojazd zarówno do zalewu, jak i do stoisk 

gastronomicznych jest zapewniony przez cały czas, tak, że w przypadku 

zagrożenia straż pożarna może spokojnie dojechać, dba o to ochrona, jak też i o 

porządek.  W sprawie drogi w Leonowie zorganizowane zostanie zebranie z Radą 

Sołecką w sprawie opracowania projektu i poszerzenia drogi. Będzie 

przeprowadzona rozmowa z p. Śledziewskim, celem wykupienia terenu pod 

potrzeby drogi. Jeśli rozmowa nie przyniesie rezultatu, to zlecone zostanie 

opracowanie projektu technicznego ze specustawy. Wtedy będzie się mógł 

odwoływać, a droga i tak zostanie wykonana. Wjazd do budynków komunalnych 

przy ul. Trzcianka został utwardzony, należy go tylko wyrównać. Co do 

chodników przy bruku na ul. Mickiewicza, to zostaną jeszcze przeprowadzone 

ustalenia z wykonawcą mające na celu wykonanie tych chodników. Wykonanie 



drogi Patok – Szymony rozpocznie się po ustąpieniu upałów, przy takiej 

temperaturze powyżej 30 stopni nie można wykonywać prac, przewiduje się 

rozpoczęcie po 20 sierpnia br. Nakładki bitumiczne, które będą w tym roku 

robione – w Budach Przytockich i Wólce Kałuskiej, wykonane zostaną po 

wykonaniu ul. Trzcianki, będzie wykonywał je ten sam podwykonawca. 

Zakrzaczenie przy ul. 1-go Maja i przy drodze do Patoku usunięte zostanie przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej. 

 Pani Marianna Śledziewska – zapytała, czy byłaby możliwość położenia 

w stronę do Patoku chodnika po jednej stronie – ze środków funduszu sołeckiego. 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że fundusz sołecki wykorzystany został na 

przygotowanie projektu technicznego. Środki funduszu nie wystarczyłyby na 

wykonanie chodnika. 

 Pani Halina Kubiak – ponownie zapytała, czy fundusz sołecki z roku 

ubiegłego będzie można wykorzystać w roku bieżącym. 

 Pan Burmistrz – poinformował, że fundusz sołecki uchwalany jest na dany 

rok kalendarzowy, nie wykorzystany przepada. Fundusz przeznaczony był na 

wytyczenie drogi, w tej sprawie należy spotkać się  z właścicielem działki i 

spróbować domówić się co do ustalenia granicy działki. 

 Pani Marianna Śledziewska – zapytała o złożone do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego pismo w sprawie protestu mieszkańców 

przeciwko planowej budowie „Instalacji Mechaniczno-Biologicznego 

Przetwarzania Odpadów” na terenie gminy Mrozy, przy granicy naszej gminy, 

czy jest już odpowiedź na pismo. 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miasta i 

Gminy Mrozy o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Mrozy. 

Natomiast od Marszałka otrzymaliśmy odpowiedź, że zbierane są informacje, co 

do konieczności inwestycji. Trwają prace związane z opracowaniem projektu 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego. 

Po ich zakończeniu możliwe będzie określenie, czy w województwie istnieje 

zapotrzebowanie na nowe instalacje do zagospodarowania odpadów 

komunalnych, czy też instalacje już funkcjonujące zapewniają zagospodarowanie 

odpadów w poszczególnych regionach gospodarki odpadami. Kopie wszystkich 

dokumentów w tej sprawie będzie mogła p. Śledziewska otrzymywać i 

przekazywać na bieżąco  informację mieszkańcom. 

 Pani Marianna Śledziewska – stwierdziła, że mieszkańcy bardzo 

interesują się tą sprawą i nie chcą, aby taka inwestycja powstała przy granicy 

naszej gminy, zapytała, czy jeszcze można zbierać podpisy przeciwko takiej 



lokalizacji. W dniu dzisiejszym podpisy złożyli mieszkańcy Patoku. Prosiła 

również o skierowanie równiarki na drogę w Olszewicach. 

 Pan Burmistrz – poinformował, że podpisy mogą być w dalszym ciągu 

zbierane, będą one dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego. Równiarka 

zostanie skierowana na drogę. 

 Pani Halina Kubiak – zapytała, czy możemy zwrócić się do Burmistrza 

Mrozów z żądaniem  zorganizowania debaty publicznej co do lokalizacji 

wymienionej inwestycji. 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że żądać można, tylko nie wiadomo, czy 

odniesie to skutek. Otrzymaliśmy w odpowiedzi Marszałka informację, że jest to 

inwestycja o statusie celu publicznego i nie ma tu znaczenia lokalizacja na terenie 

Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ponieważ przepisy prawne 

dotyczące obszarów chronionego krajobrazu nie zakazują lokalizacji na ich 

terenie dla inwestycji, o ile przedsięwzięcia uzyskają status inwestycji celu 

publicznego. Jednak każde działanie ze strony mieszkańców jest potrzebne.  

Jeżeli będzie taka potrzeba, to zbierzemy mieszkańców i pojedziemy do Urzędu 

Marszałkowskiego protestować przeciwko wskazanej lokalizacji. Nie możemy 

dopuścić do tego, aby inwestycja znalazła się w Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami. 

 Pani Maria Dmowska – zapytała, czy ze środków funduszu sołeckiego 

można zakupić cement na utwardzenie drogi za wsią. 

 Pan Burmistrz – stwierdził, że jeśli taki zakup był w planie, to tak. 

 Pani Barbara Chrościcka  - sołtys wsi Chrościce – prosiła o skierowanie 

równiarki na drogę w Chrościcach, przy kurnikach. 

 Pani  Zofia Gójska – sołtys wsi Wólka Kałuska – zapytała o równiarkę  

na drogę do Wólki Kałuskiej. 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że na obie te drogi zostanie skierowana 

równiarka. 

 Pani Zdzisława Wąsowska – sołtys wsi Milew – zapytała o drogę w 

Milewie „za stodołami”. 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że pamięta o tej drodze, zostanie tam 

nawieziony żwir. 

 Pani Barbara Dmowska – zgłosiła obcięcie gałęzi  na drzewach ul. 

Barlickiego  w stronę ul. Wojska Polskiego, nie były one obcinane od wiosny. 

Gałęzie znajdują się nisko, co utrudnia przechodzenie chodnikiem  oraz usunięcie 

suchych krzewów przy pomniku Złotego Ułana.  

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że część suchych krzewów przy pomniku 

została usunięta, jesteśmy w kontakcie z ogrodnikiem, który kazał podlewać 

pozostałe krzewy i obserwować, czy będą się one odmładzać. Jeszcze raz 

przejrzymy wszystkie krzewy i te, które będą suche zostaną usunięte przez ZGK. 



Gałęzie przy ul. Barlickiego zostaną usunięte przez ZGK. 

Poinformował, że radni i sołtysi otrzymali zaproszenia na dożynki gminno – 

parafialne w dniu 30 sierpnia br., prosił, aby wszyscy wzięli udział w 

uroczystości, zaprosił również na poczęstunek w remizie OSP. Następnie Pan 

Burmistrz zaprosił na Święto Ułana, które odbędzie się 19 września nad zalewem 

Karczunek. Będzie to promocja zalewu. Całość pokazów finansowana jest przez 

Pana Jana Żylińskiego – fundatora pomnika Złotego Ułana. Gmina zabezpiecza 

występy naszych artystów. 

 Pani Barbara Dmowska – poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają, że 

chodniki wzdłuż szosy od Kałuszyna w kierunku Ryczołka są zarośnięte. Rośnie 

tam wysoka trawa i chwasty i trudno jest przejść, czy przejechać rowerem. 

 Pan Burmistrz – odpowiedział, że w tej sprawie zwrócimy się do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poprosimy również o 

wykoszenie rowów wzdłuż ul. Warszawskiej. 

 

Ad. pkt 8. 

 

 Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął VIII obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie.  

 

Na tym o godzinie 11.55 obrady zakończono. 

 

 
 

 

Protokółowała : 

J. Gójska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


